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بٌان صحفً

أما آن لمعاناة مسلمً اإلٌغور أن تنجلً؟!
أما آن أوان تلقٌن الصٌن درسا ً ٌنسٌها وساوس الشٌطان؟!
تداعت علٌنا األخبار فً األشهر األخٌرة عن التصعٌد الوحشً الذي تنتهجه الصٌن لسٌاساتها
العدوانٌة تجاه المسلمٌن اإلٌغور الذٌن ٌمطنون تركستان الشرلٌة ،ذلن البلد الطٌب المطل على ثغور
البالد اإلسالمٌة شرلاً ،والتً لم تهدأ منذ أن استولى علٌها النظام الشٌوعً الصٌنً بمٌادة ماو تسً
تونج عام 9191م وضمها لألراضً الصٌنٌة بعد لتل أكثر من ملٌون مسلم إٌغوري وهدم  52ألف
مسجد فٌها ،ولٌس آخر تلن األخبار التحمٌك الذي أوردته مجلة "أتالنتٌن" ،وغٌرها من وسائل اإلعالم
مثل بً بً سً والجزٌرة ،من أن الصٌن تحتجز فً إللٌم تركستان الشرلٌة ما ٌمرب من ملٌون مسلم
فً معسكرات اعتمال! وٌنمل التحمٌك عن خبراء من األمم المتحدة ،أن هدف المعسكرات هو المٌام
بعملٌات غسل دماغ للمسلمٌن اإلٌغور فً اإلللٌم ،من أجل التخلً عن اإلسالم ،والمعلوم أن الصٌن من
أكثر الدول محاربة لإلسالم صراحة ،فمد نشرت مجلة إنتلٌجنس عن إعالن الصٌن أن اإلسالم مرض
معد ٌجب عالجه بكل الطرق ،حتى لو من خالل التعذٌب والمتل.
إن المظالم التً تمع فً تركستان الشرلٌة ٌعجز عنها التعبٌر ،فإخواننا هنان ٌكبَّلون وٌعلَّمون على
صبُّ خرسانات اإلسمنت فً أفواههم وٌخنمون ،وت ْمنَع أخواتنا من الحمل والوالدة،
المشانك ،وت َ
وٌخصى الرجال ،وٌموم النظام الصٌنً الكافر بوضع رجل صٌنً كافر فً كل بٌت مسلم لٌتجسس
علٌهم بذرٌعة تعلٌمهم الثمافة الصٌنٌة دون مراعاة لخصوصٌات وال حرمات ،وٌمنع الصٌام فً شهر
رمضان المبارن ...كما نملت منظمة هٌومن راٌتس ووتش أن السلطات الصٌنٌة تجبر المسلمٌن على
التبرؤ من اإلسالم تحت التهدٌد بالتعذٌب النفسً والجسدي .وتزعم السلطات الصٌنٌة أنها مضطرة
لمواجهة ثالوث الشر( :اإلرهاب) و(الفكر المتطرف) والدعوة إلى االنفصال ،كما نملت بً بً سً،
فتحت هذه الشعارات الكاذبة تموم السلطات بشتى الممارسات الممعٌة.
ٌحدث هذا للمسلمٌن اإلٌغور فً تركستان الشرلٌة ،وال أحد ٌحرن ساكناً ،حتى اإلدانة واالستنكار
التً ال ٌجٌد حكام المسلمٌن الفسمة الظلمة غٌرهما لم ٌموموا بهما ،وكأن مسلمً اإلٌغور لٌسوا من أمة
اإلسالم  ،وكأن نصرتهم لٌست واجبة علٌهم وعلى األمة اإلسالمٌة! ألم ٌسمعوا لول هللا تبارن وتعالى:
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تركستان الشرلٌة جزءا ً أصٌالً من الدولة اإلسالمٌة ،ولم تتجرأ الصٌن على ضمها إال بعد أن هدمت
الخالفة العثمانٌة ،وتمزلت بالد المسلمٌن إلى بضع وخمسٌن دوٌلة.

أٌها المسلمون؛
ما الذي ٌجعل الصٌن تجرؤ على احتالل تركستان الشرلٌة؟
ما الذي ٌجعل الصٌن تجرؤ على البطش والتنكٌل بالمسلمٌن اإلٌغور؟
ألٌس ذلن ألنهم فمدوا الراعً الذي ٌرعى شئونهم ،فمدوا اإلمام العادل الذي ٌماتلون من ورائه
وٌتمون به ،فمدوا الخلٌفة الراشد الذي ٌستجٌب الستغاثاتهم وصرخاتهم وأنٌنهم؟!
أٌها المسلمون؛
هل َّم لنصرة إخوانكم مسلمً اإلٌغور وجمٌع المسلمٌن المضطهدٌن الممهورٌن فً مشارق األرض
ومغاربها؛ وذلن بالعمل الجاد المجد مع حزب التحرٌر إللامة دولة الخالفة الراشدة الثانٌة على منهاج
النبوة ،التً ستحرر بالد المسلمٌن المغتصبة ،وستعتك رلاب المسلمٌن من ربمة االستعمار بكافة
أشكاله ،وستمتص لهم ممن ظلمهم ،وستضرب بٌد من حدٌد كل من تسول له نفسه مجرد التفكٌر فً
االعتداء على حرمات اإلسالم والمسلمٌن.
أٌها المسلمون؛
"تغول
إننا فً المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر نعلن عن إطالق حملة واسعة بعنوان
ُّ
الصٌن على تركستان الشرلٌة لن ٌنهٌه إال دولة الخالفة الراشدة"؛ نصرة ً إلخواننا المسلمٌن فً
تركستان الشرلٌة ،فشاركونا فٌها وانشروا موادها على أوسع نطاق ممكن ،ع َّل دوي ندائنا ٌصل آلذان
ثلة صادلة من أبنائنا أهل الموة والمنعة ،فٌلبوا نداء الداعً إلى هللا ،وٌنصروا دٌنه بإلامة دولة الحك،
دولة رسول هللا  ،دولة الخالفة الراشدة الثانٌة على منهاج النبوة.
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