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Basın Açıklaması
Hizb-ut Tahrir / Britanya, Mazlum Uygurlar İçin Londra ve Manchester’da Gösteri Düzenledi
İngiltere’deki Müslümanlar, acımasız Çin rejiminin Uygur Müslümanlarına yaptığı barbar ve insanlık dışı
muameleyi protesto etmek amacıyla Londra’daki Çin Büyükelçiliği ve Manchester’daki Çin Konsolosluğu
önünde gösteri düzenlediler. Gösterilerdeki konuşmalarda, Doğu Türkistan Müslümanlarına karşı yapılan
vahşetler dile getirildi.
Hizb-ut Tahrir / Britanya sorumlusu Dr. Abdul Wahid, umut aşıladı ve Uygurların acılarını dindirecek
gerçek çözümler ortaya koydu. Müslümanlara küresel bir ümmetin parçası olduklarını hatırlattı ve
İngiltere’deki Müslümanların, kalpleriyle, dualarıyla Doğu Türkistan’daki kardeşlerinin yanında olduklarını
ve acılarını paylaştıklarını söyledi.
Yine ulusal çıkarlarına öncelik veren komşu Müslüman ülkelerdeki yöneticilerin, mazlumları zalimlerden
kurtarmak için harekete geçmek yerine Uygur Müslümanlarını kaderlerine terk ettiklerinden bahsetti. İslam
ile yöneten Halife olmadan, İslam ümmetinin kalkandan yoksun olacağını belirtti. Rasûlullah SallAllahu Aleyhi
ve Sellem şöyle buyurdu:
َّ َ إ
َ ٌ
اْل َم ُام ُج َّنة ُي َقات ُل ِم إن َو َرا ِئ ِه َو ُي َّت َقى ِب ِه
ِ “ ِإنماİmam bir kalkandır. Arkasında savaşılır ve onunla korunulur.”
ABD’ye, Filistin’deki Siyonist işgalcilere ve Hindistan’daki Modi rejimine bir mesaj verdi. Bu ülkelerin
hepsi, kendi çıkarları için Uygurluların acılarını utanmadan istismar etmektedir. ‘Terörle mücadele’
bahanesiyle Filistin ve Keşmir’de Müslümanlara yaptıkları baskıları unutmadık. Dr Abdul Wahid, bu
ülkelerin prensipte aynı olduklarını, sadece üslup ve yaklaşım tarzlarında farklılaştıklarını söyledi. ABD’nin
Irak ve Suriye’de acılarını istismar etmek için muhalif gruplar kurduğunu ve Müslümanları gündemlerine
eklemlemek için tehlikeye attıklarını belirtti. Dr. Abdul Wahid, “Biz sizin gündeminizden beriyiz” dedi.
Son olarak Çin Komünist Partisi rejimine de bir mesaj yollayan Dr. Abdul Wahid, Müslüman ülkelerdeki
hain yöneticiler yıkıldığında ve Nübüvvet metodu üzere Hilafet kurulduğunda, ümmetin tüm bunları
hatırlayacağını ifade etti. Çinliler, o zaman petrol ve gazı nereden alacaklar? Tek Kuşak tek Yol projesi
nereden geçecek diye sordu?
Adaleti tesis edecek ve zulümleri önleyecek bir devlet kurulması için Allah’a dua ediyoruz. Allah, zalimleri
ifşa edecektir.
[ Yusuf 21]
ِ الن
َّ ّللاُ َغالِ ٌب َعَلى أ َْم ِِره َوَل ِـك َّن أَ ْكثََر
ون
َ اس الَ َي ْعَل ُم
“ َو هAllah, işinde galiptir, fakat insanların çoğu bunu bilmezler!”
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