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Basın Açıklaması

Doğu Türkistan'a Kim Yardım Edecek! Zalim Çin'e Kim Dur Diyecek!
Hizb-ut Tahrir / Türkiye Vilayeti 13 Aralık günü Cuma namazından sonra Ankara’da Melike Hatun
Camii, İstanbul’da Çin Konsolosluğu önünde, Adana’da Ulu Camii, Gaziantep’te Ulu Camii, Hatay’da
Sanayi Camii ve Mersin’de Ulu Camii’nde “Doğu Türkistan'a Kim Yardım Edecek! Zalim Çin'e Kim
Dur Diyecek!” başlıklı basın açıklamaları düzenledi. Düzenlenen basın açıklamalarına Müslümanlar ve
Doğu Türkistanlı muhacir kardeşlerimiz destek verdiler. Düzenlenen basın açıklamalarında şu
hususlar vurgulandı:
Ey Müslümanlar! Ey! İnsanlar arasından çıkartılmış en hayırlı ümmet! Doğu Türkistan’dan
yükselen feryatlar arşı inletiyor duyuyor musunuz? Kardeşleriniz yardım çığlıkları arşı titretiyor
hissediyor musunuz? Müslüman Uygur kardeşlerimiz dünyanın gözü önünde yavaş yavaş değil
hızlıca ve acımasızca katlediyor görüyor musunuz? Onlar öyle işkencelere, öyle zulümlere tabi
tutuldular ki, insan olan bu vahşet karşısında ürperir, dehşete kapılır. Bu Komünist azgın kâfirlere kim
haddini bildirecek! Kim bu zulümlere dur diyecek! Daha dün Bosnalı Müslümanları Sırp kasaplarına
teslim eden BM’den mi bekleyeceğiz? İslam beldelerini işgal eden ABD’nin çıkarları doğrultusunda
kararlar alan BM’den mi yardım bekleyeceğiz? Vallahi Doğu Türkistanlı Müslümanların kaderini
BM’ye teslim etmek, orada çözüm aramak, Uygur halkının ateşte yanmasını seyretmek demektir. Doğu
Türkistan davasını BM’ye havale etmek kardeşlerimize ihanet etmek demektir.
Ey Müslümanların Başındaki Yöneticiler! Geçmişte hatalar yaptınız! Ticaretiniz vicdanınızın,
onurunuzun, şerefinizin önüne geçti. Çin ile ilişkileriniz bozulmasın diye Müslüman kardeşlerinize sırt
çevirdiniz. Oysa Uygurlu Müslümanları Çin rejiminin zulmünden korumak ve kurtarmak sizlerin
üzerinize farzdır. Sizi kardeş ülke olarak bilen ve Anadolu’nun merhametli yurduna sığınan Doğu
Türkistanlı muhacirlere sırtınızı dönmeyin!”
Ey işgalci kâfir Çin! Müslümanların başındaki yöneticilerin suskunluğu sizi aldatmasın! Sayınızın
çokluğu da sizi aldatmasın! Bilin ki zulümleriniz kıyamete kadar sürmeyecek! Raşidi Hilafet Devleti
kurulduğunda ki Allah’ın izniyle kuruluşu yakındır, Müslümanlar tek çatı altında toplandığında,
kalpleri birleştiğinde, hedefleri birleştiğinde orduları da birleşecek ve sizin gibi tüm zalimlere, tüm
müstekbirlere haddini bildirecektir.
Doğu Türkistanlı kardeşlerimize de sesleniyoruz! Sizler tüm bu zulümlere rağmen dininize ve
davanıza sımsıkı sarılmalı ve çocuklarınıza İslâm inancını aşılamaya devam etmelisiniz. Bu sahih inanç
çocuklarınızı ve neslinizi hem bu hayatta hem de ahirette kurtuluşa ulaştıracaktır inşallah. Sizin
davanızı İslam davası olarak görmeyen, sizi ırkçılık ve Milliyetçilik davasına çağıranlardan sakının,
Doğu Türkistan davası İslam davasıdır, İslam’ın olmadığı yerde yurt da olmaz vatan da olmaz bunu
sakın unutmayın! Şanı yüce ve her türlü acizlikten münezzeh olan Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: إِنَّا
ْ َس َل َنا َوالَّ ِذينَ آ َمنُوا فِي ا ْل َح َيا ِة ال ُّد ْن َيا َويَ ْو َم يَقُو ُم ْاْل
شهَا ُد
ُ “ لَ َننص ُُر ُرMuhakkak ki Resullerimize ve iman edenlere dünya
hayatında ve şahitlerin şahitlik edeceği o günde yardım ederiz. [Mümin 51]
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