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Persverklaring 

Khilafah zal Oost Turkistan bevrijden 

en de Oeigoeren ontdoen van de criminele onderdrukking van China 

(Vertaald) 

China's criminele leiders werden aangemoedigd door de laagmoedige reactie van de heersers van moslims; die de 
dollardeals prefereren boven het steunen van de moslims in Oost Turkistan. Zoals dit blijkt uit hun oorverdovende stilte 
tegen de gruwelijke misdaden van de haatdragende Chinese autoriteiten in hun wanhopige poging om moslims te isoleren 
van hun dien. De dien van Islam die hun hart met passie vervuld heeft sinds hun voorouders werden geleid door diens licht 
en het credo omhelsden aan het einde van eerste eeuw van Hijra (immigratie) 

Terwijl de Chinese autoriteiten de Oeigoerse moslims intimideren met allerlei wrede tactieken, zoals het verhinderen 
van het uitoefenen van rituelen en het bezoeken van moskeeën door deze te sluiten, en hen te verhinderen om de 
gezegende maand Ramadan te vasten en vrijwel alle islamitische rituelen te verbannen, tot aan de recente oprichting van 
grote detentiecentra, met achter haar muren meer dan een miljoen moslims. In campagnes die zogenaamd gericht zijn op 
"terrorismebestrijding", onder het valse voorwendsel van een "beroepsopleiding". Terwijl intellectuelen, wetenschappers, 
denkers en universiteitsprofessoren werden gearresteerd. Dit alles om terreur en angst in de harten van moslims te zaaien, 
om zich te onderwerpen aan de verwatering van de navolging van de dien van Islam. Intelligence Magazine publiceerde 
een aankondiging van China dat de islam een besmettelijke ziekte is die op elke manier moet worden behandeld, zelfs door 
middel van marteling en moord. Human Rights Watch meldde dat de Chinese autoriteiten moslims dwingen de islam te 
verwerpen onder bedreiging van psychologische en fysieke marteling. De Chinese autoriteiten beweren dat ze worden 
gedwongen om de triade van het kwaad te confronteren: terrorisme, extremistische ideologie en de roep om afscheiding, 
zoals de BBC meldde. Onder deze valse voorwendselen gebruiken de Chinese autoriteiten verschillende repressieve 
praktijken. 

Hoewel de Chinese autoriteiten al deze campagnes uitvoeren, zien ze van de heersers van de moslims niets dan 
veronachtzaming en medeplichtigheid, waaronder de verklaring van de Indonesische vicepresident Jusuf Kalla op 17-12-
2018 dat de Indonesische regering zich niet mag bemoeien met de interne problemen welke de Oeigoerse moslims in Oost 
Turkistan ervaren, en zei dat dit een kwestie van de Chinese soevereiniteit is. Zo heeft een handvol dollars geïnvesteerd 
door China in Indonesië, Maleisië, Pakistan en de Chinese handelsovereenkomsten het zwijgen opgelegd aan islamitische 
heersers die nalaten te handelen volgens het bevel van Allah, dat de steun van Oeigoerse moslims in Oost Turkistan 
verplicht. 

We zijn er zeker van dat deze Ruwaybidha (verraders) heersers niet de Islamitische Oemmah vertegenwoordigen. We 
waarschuwen de heersers van China voor de woede van de Islamitische Oemmah, die het bevel van zijn Heer zal 
beantwoorden, en de ketenen van deze heersers zal verbrijzelen en zal opstaan om degenen te wreken die onrecht 
hebben aangedaan en onderdrukt hebben in Oost Turkistan, Myanmar, Kasjmir, Palestina en andere moslimlanden… 

De leiders van China moeten lering trekken uit het lot van hun voorgangers, zij die de belofte van de heldhaftige 
Qoetaiba bin Muslim, de leider van de islamitische legers, niet konden ontvluchten om China te betreden. De keizer van 
China stuurde hem zijn ministers en zijn delegatie. Ze zeiden tegen hem: "Kom niet binnen in ons land, we zullen je 
behagen met alles wat je maar wilt ... we zullen alles betalen wat je maar wilt aan Djizja." Hij zei tegen hen: “Ik heb 
gezworen het land van China te betreden.” Ze zeiden: “We kunnen geven wat je van de eed zal ontdoen”, dus nam de 
delegatie van de keizer van China grond (aarde) van het land van China en droeg het naar Qoetaiba, hij ging erop staan en 
nam de Djizja van hen, in hun staat van vernedering. 

Moslims zullen het onrecht niet vergeten, de huidige crisis waarmee zij worden geconfronteerd is een voorbijgaande 
zomerwolk. De Khilafah Rashida (rechtgeleide kalifaat) volgens de methode van het profeetschap zal spoedig zal komen 
met de toestemming van Allah. Deze zal de overwinning brengen aan onze onderdrukte broeders in Oost Turkistan en zal 
een ieder die hen onderdrukten en tegen hen stonden ter verantwoording roepen, de profeet (saw) zei: «نَّة   اإِلَمام   إِنََّما  ِمن   ي قَاتَل   ج 

«بِهِ  َوي تَّقَى َوَرائِهِ   “De Imam (Khalifah) is een schild van waarachter men vecht en bescherming zoekt” 

Dan zullen noch China noch anderen een moslim durven te deren, omdat zij zich realiseren dat wat zij doen in 
tweevoud tot hen terug zal keren. En Allah is Qawie (Sterk) en Aziez (Machtig). 
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