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 اعالمیه مطبوعاتی

 نجات می دهدو مسلمانان ایغور را از استبداد جنایتکارانۀ چین نموده ترکستان شرقی را آزاد  ،خالفت

 )ترجمه شده(

از مسلمانان  حمایتاز سوی حاکمان مسلمان؛ که معامالت دالری را نسبت به  اجزانهرهبران جنایتکار چین با دریافت واکنش ع

است  را بیشتر جرأت داده ، آنانآور آنان در برابر جنایات وحشتناک مقامات چینی ند، چنانکه سکوت شرمهد می ترکستان شرقی ترجیح

به  در اواخر قرن اول هجری که های آنان را با شور و شوق از زمان اجداد آنها دین اسالم قلب ند.ساز جدا تا مسلمانان را از دین شان

 است.  متجلی ساخته با نور هدایت مشرف شدند،دین اسالم 

از قبیل ممانعت انجام  ؛دهند وحشیانه مورد آزار و اذیت قرار می مختلف و اعمالمقامات چینی، مسلمانان ایغور را با  زیرا

در ماه مبارک رمضان و ممنوع قرار دادن هرگونه  یریگ روزه بازداشتن آنان از ،عبادات و رفتن به مساجد با بستن درهای مساجد

 تحت آن های دیوار عقبهای بزرگی را که بیش از یک میلیون مسلمان در  اسالمی تا اینکه درین اواخر بازداشتگاه مناسکعبادات و 

 که در حالی .است ، به راه انداخته«تروریزم علیهبارزه م» به بهانۀ «تثقیف دوباره»برند را تحت شعار دروغین  توقیف بسر می

منظور ترویج وحشت و ایجاد  ه. این چنین اعمال بسازند محبوس می هااستادان دانشگاه را در آن  پردازان و مفکرین، دانشمندان، ایده

 ی انتلیجنس تا آنان را نسبت به متابعت و پیروی از دین اسالم تنازل دهند. مجلهاست  دست گرفته شده  رویمسلمانان  یها ترس در قلب

شود  اسالم یک بیماری ساری است و از هر طریق که می"، آن تصریح گردیدهدر  سپرده است کهنشر دست دولت چین را به  ی اعالمیه

های  است که مقامات چینی با اعمال شکنجه بان حقوق بشر گزارش داده سازمان دیده ".باید جلو آن گرفته شود –حتی شکنجه و قتل  –

سی، مقامات چینی ادعا  بی بی راساس گزارششوند. ب سازند تا از اسالم منصرف آنها را مجبور می ،روانی و جسمی باالی مسلمانان

. با چنین شعارهای طلبی و جدایی «ایدیولوژی افراطی»، «تروریزم»گانه هستند:  ن سهیطاکنند که آنها مجبور به مقابله با شی می

 کنند. استفاده می گوناگونهای سرکوبگرانۀ  روشاز  دروغین مقامات چینی

اعتنائی و  از سوی حاکمان مسلمان جز بیاما ند، کن می اعمال در حق مسلمانان ایغور شکنجه راوع هرنکه مقامات چینی  در حالی

یوسف کاال، معاون رئیس جمهور اندونیزیا که بتاریخ  اظهاراتبه شمول  ؛بینند نمیدیگری را چیزی  نایتدر جبا آنان همدستی 

مداخله  ،برند الت داخلی که مسلمانان ایغور ترکستان شرقی از آن رنج میتواند در مشک گفته بود که دولت اندونیزیا نمی 17/12/2018

پاکستان  و دالری را که چین در اندونیزیا، مالیزیا شود. در واقع، مقدار   چین می دولتتأکید کرد که این مسئله مربوط به نیز کند و 

 پیشتیبانیکه  عمل کنند نتوانند طبق دستور هللا تااست  بسته رابا چین دهن حاکمان مسلمان  آنان روابط تجاری نیز سرمایه گذاری کرده و

 گردانیده است. فرضستان شرقی را باالی آنان ترکمسلمانان ایغور از 

خشم  نسبت بهکنند. ما حاکمان چین را  گی نمینمایند( از امت اسالمی خائن احمق و) ضهبرویرهبران کنیم که این  ما تصدیق می

که در  د برد و از کسانیناکمان را از بین خواهدستبندهای حد کرد و ندهیم که به دستور پروردگار خود اقدام خواه امت مسلمه هشدار می

 .د گرفتناند، انتقام خواه دریغ نکردهخود را ظلم و جنایت  اسالمیهای  حق ترکستان شرقی، میانمار، کشمیر، فلسطین و سایر سرزمین

ساالر ارتش  بن مسلم، سپه یبهتق شجاع به نامو  قهرمانهبر عبرت بگیرند که ر ان خود درس  رهبران چین باید از سرنوشت پیشینی

 ویراه فرار عاجز ماندند. امپراتور چین وزیران و هیئات خود را نزد  جستجویداخل شدن به چین را داد و آنها در  قولمسلمانان، 

جزیه که  مقدارما به هر کنیم،  اعطا میهر چیزی را که دوست دارید، به شما به سرزمین ما وارد نشوید، ما "گفتند:  ویفرستاد. آنها به 

ما آنچه که سوگند شما "آنها گفتند:  "ام که وارد سرزمین چین شوم. من قسم خورده"به آنها گفت:  وی ".پردازیم خواسته باشید برایتان می

یبه تحویل تگرفته و آن را به قرا از سرزمین چین  خاکیپراتور چین ت امبنابراین هیئا ."توانیم به شما اعطا کنیم کند می میرا رفع 

 ت.از آنان جزیه گرف حقارت و ذلتآن ایستاد شد و در حالت  یباال ویدادند، و 

عدالتی را فراموش نخواهند کرد؛ بحران کنونی که با آن دست و  این بی نمی روند،فرو  ذلت به خواب طوالنی مسلمانان هرگز

تاسیس زودی قرار است، به اذن هللا، مطابق به منهج نبوت  ی که به گذرد. خالفت راشده ست که می کنند بسان  ابر تابستانی یپنجه نرم م

 بر علیهکه به آنها ستم کرده و را   ستان شرقی فتح بزرگی را به ارمغان خواهد آورد و تمام کسانیترکدر ما  به برادران مظلوم شود

ِإنََّما اإِلَماُم ُجنَّةٌ یُقَاتَُل ِمْن »: وسلم فرموده است هآل و ریکه، پیامبر صلی هللا علیهدهی قرار خواهد داد؛ طو حساب مورد اند آنان ایستاده

می سپس نه چین و نه دیگران جرأت  كنید." كنید و از خودتان محافظت مى مى جنگست كه در عقب آن  ، "امام سپرى«َوَرائِِه َویُتَّقَى بِهِ 

هر کاری را که انجام دهند، دو برابر آنرا دریافت خواهند کرد. و هللا قوی  خواهند دانستبه یک مسلمان آسیب برسانند زیرا آنها کنند تا 

 است. (قدرتمندعزیز ) و

 داکتر عثمان بخاش
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