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Pressemeddelelse 

Khilafah vil befri Østturkestan 

og befri uigurerne fra Kinas forbryderiske undertrykkelse 

(oversat) 

Kinas forbryderiske ledere opmuntres af den tamme respons fra muslimernes regenter, som har foretrukket 
dollars frem for at støtte muslimerne i Østturkestan, hvilket er blevet bevist ved deres øredøvende tavshed over 
for de hadefulde kinesiske myndigheders forfærdelige forbrydelser, i deres desperate forsøg på at isolere 
muslimer fra deres Deen, Islams Deen, som har fyldt deres hjerter med lidenskab, siden deres forfædre blev 
retledet af dens lys og omfavnede den i slutningen af det første århundrede efter Hijrah. 

Kinesiske myndigheder chikanerer uigur-muslimer ved hjælp af alle former for brutale taktikker. Fra at 
forhindre dem i at praktisere ritualer og komme i moskeer, ved at lukke dem ned, og forhindre dem i at faste i 
den velsignede Ramadan-måned; fra praktisk talt at forbyde ethvert islamisk ritual til den nylige etablering af 
enorme tilbageholdelsescentre, der bag sine mure holder over en million muslimer fanget, i en kampagne, der 
angiveligt tilsigter at ”bekæmpe terrorisme” under falske påskud og med sloganet ”dannelse”, imens 
intellektuelle, videnskabsfolk, tænkere og universitetsprofessorer arresteres. Alt dette er for at terrorisere og 
indgyde frygt i muslimernes hjerter for at underkue dem og udtynde deres tilknytning til Islams Deen. Intelligence 
Magazine offentliggjorde Kinas erklæring om, at Islam er en smitsom sygdom, der skal behandles på alle måder, 
selv gennem tortur og mord. Human Rights Watch rapporterede, at de kinesiske myndigheder tvinger muslimer 
til at afstå fra Islam under trusler om psykisk og fysisk tortur. De kinesiske myndigheder hævder, at de er tvunget 
til at konfrontere ondskabens triade: terrorisme, ekstremistisk ideologi og kaldet til løsrivelse, som BBC 
rapporterede. Under disse falske slogans, anvender de kinesiske myndigheder forskellige undertrykkende 
metoder. 

Mens de kinesiske myndigheder fører alle disse kampagner, ser de ikke andet fra muslimernes regenter 
end ringeagt og meddelagtighed, herunder erklæringen fra den indonesiske vicepræsident, Jusuf Kalla, den 
17/12/2018, om at den indonesiske regering ikke kan blande sig i de interne problemer, som uigur-muslimerne 
lider af i Østturkestan, og han sagde, at dette er et spørgsmål om kinesisk suverænitet. Således har en håndfuld 
dollars investeret af Kina i Indonesien, Malaysia og Pakistan, og handelsaftaler med Kina, gjort de muslimske 
regenter tavse, så de ikke handler i overensstemmelse med Allahs befaling, som forpligter at støtte uigur-
muslimerne i Østturkestan. 

Vi er sikre på, at disse ruwaybidha (forræder-) regenter ikke repræsenterer den islamiske Ummah. Vi 
advarer Kinas regenter mod den islamiske ummahs vrede. Den ummah, som vil imødekomme sin Herres 
befaling ved at bryde disse regenters lænker og rejse sig for at hævne sig mod dem, der har forbrudt sig mod og 
undertrykt den i Østturkestan, Myanmar, Kashmir, Palæstina og andre muslimske lande ... 

Kinas ledere bør tage ved lære af deres forgængeres skæbne, idet de ikke fandt nogen tilflugt fra den 
heroiske leder, Qutaybah bin Muslims løfte, lederen af de muslimske hære – løftet om at han ville indtræde Kina. 
Kejseren af Kina sendte ham sine ministre og sin delegation. De sagde til ham: "Kom ikke ind i vores land. Så vil 
vi glæde dig med alt, hvad du ønsker. Vi betaler alt, hvad du vil have af jizya." Han sagde til dem: Jeg har 
sværget at indtræde Kinas land. De sagde: Vi kan give dig hvad der sætter dig fri af eden. Derpå tog 
delegationen fra Kinas kejser noget jord fra Kinas land og bragte det til Qutaybah. Han stod på det og tog jizya 
fra dem i deres tilstand af ydmygelse. 

Muslimerne vil ikke glemme uretfærdigheden. Den nuværende krise, de står over for, er en forbipasserende 
sky på en sommerdag. Khilafah Rashidah (det retskafne kalifat) efter profetskabets metode, som vil komme 
snart, med Allahs tilladelse, vil bringe sejr til vore undertrykte brødre i Østturkestan og drage alle, der har 
undertrykt dem og stået imod dem, til ansvar. Profeten (saaws) sagde: « ِإِنََّما اإِلَماُم ُجنَّةٌ يُقَاتَُل ِمْن َوَرائِِه َويُتَّقَى بِه»  
“Imamen er et skjold, som man kæmper bag og beskytter sig med.” Og da vil hverken Kina eller andre vove 
at skade en muslim, fordi de er klare over, at hvad end de gør, vil det komme tilbage til dem fordoblet. Og Allah 
er Den Stærke, Den Almægtige. 
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