
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

  َقاِتُلوُهْم ُيَعذِّْبُهُم الّلُه ِبَأْيِديُكْم َوُيْخِزِهْم َوَينُصْرُآْم َعَلْيِهْم َوَيْشِف ُصُدوَر َقْوٍم مُّْؤِمِنيَن

ئۇالرنى خار  اهللا .ئۇالرنى سىلهرنىڭ قۇلۇڭالر بىلهن جازااليدۇ اهللائۇالرغا ئۇرۇش ئىچىڭالر، " 

ئىسالم دىنىنى ئۈستۈن قىلىپ، . (سىلهرنى ئۇالر ئۈستىدىن غالىب قىلىدۇ اهللاقىلىدۇ، 
     ." بېرىدۇ )يهنى تهسهللى(مۇئمىن قهۋمنىڭ كۆڭلىگه شىپالىق  )كافىرالرنى جازاالپ

  ئايهت – 14تهۋبه سۈرە 
  

  :بعد الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا أما
  

خىتايالرغا قارشى ئىلىپ يىللىق  – 2009تۈركىستان ئىسالم پارتىيسىنىڭ 
  خۇالسىسىبارغان ئهسكىرى ئهمهلىيهتلهر 

  
تۈركىستان ئىسـالم پارتىيسـى مۇجاھىـدلىرى بېيجىـڭ ئولومپكىغـا قارىشـى خىتـاي ۋە ۋەتهن        

رلىـك تهدبىلىرىنـى   ئىچىدە بىر قاتار جىهادى ئهمهلىيهتلهرنى ئىلىـپ بارغانـدىن كېـيىن بىخهته   
ــۈرۈپ   ــۇقىرى پهللىــگه كۆت ــۇردۇق  « ئهڭ ي ــان ق ــور يهردە قاپق دەپ جــار ســىلىۋاتقان ›› ئاســماندا ت

نـى  ياردىمى بىلهن بىـر قاتـار جىهـادى ئهمهلىيهتلهر    نىڭ اهللايىللىمۇ  – 2009خىتايالرغا قارىشى 
  . بولدى ۋەپپهقئېلىپ بېرىشقا مۇ

ىـيهتلهر نهتىجىسـىدە مۇجاھىـدالرنىڭ ئىشهنچىسـى     ئېلىپ بىرىلغان ھهر بىـر جىهـادى ئهمهل  
 –ســاۋاقال يهكۈللىنىــپ كېينكــى ئهمهلىــيهتلهرگه پايــدىللىق شــهرت   –كۈچىيىــپ تهجىــرىبه 
  . شارائىتالر ھازىرالندى

ھهرىكهتلىــرى مۇجاھىــدالرنى ›› تېرروچىالرغــا قــاتتىق زەربه بېــرىش ‹‹ خىتاينىــڭ ئاتــالمىش 
تېخمـۇ  خىتايغـا   ئىزدەندۈرۈپۈستىدە ئ يېڭى يولالر نۈملۈك ، ئۈ ئهپچىلمۇ سهگهكلهشتۈرۈپ ختې

شۇنداقال خىتايالرنىڭ مهزلۇم مۇسۇلمان خهلق ئۈستىدىن  .تۈرۈتكه بولدى هزەربه بىرىشكقاتتىق 
داۋام قىلىۋاتقـــان زۇلـــۇملىرى مۇجاھىـــدالرنىڭ غهزىپىنـــى تېخمـــۇ ئاشـــۇرۇپ مۇجاھىـــدالرنىڭ  

ئىيـــۇل قـــانلىق  – 5قېـــتىم خىتايالرنىـــڭ  خۇسۇســـهن بـــۇ .ئىرادىســـىنى تېخمـــۇ كـــۈچهيتتى
قىرغىچىلىقــى مۇجاھىــدالرنى تېخمــۇ قــاتتىق ۋاســتىالر بىــلهن قىســاس شــهكىلىدىكى خــاس    

ئىيــۇل ۋەقهســى ئۈچــۈن قىســاس  – 5مۇجاھىــدلىرىمز  .ئهمهلىيهتلهرنــى قىلشــقا ســهۋەب بولــدى
قتىسادى، سىياسـى  خىتايغا مهنىۋى ، ئىشهكىلدىكى ھهر تۈرۈلۈك ئهمهلىيهتلهرنى ئېلىپ بىرىپ 

  .جهھهتلهردە بهلگىلىك زىيانالرنى شهكىللهندۈردى



يىلـــى خىتـــاي ئىچـــى ۋە ۋەتنىمىـــزدە ئىلىـــپ بارغـــان   – 2009مهن مۇجاھىـــدلىرىمىزنىڭ 
  :ئهسلهپ ئۆتمهكچىئهمهلىيهتلىرىنى 

ــانلىق قىرغىچلىــق  ئىيــۇل كــۈنى – 5مۇجاھىــدلىرىمىز  -1 نهق  قىلىۋاتقــان خىتاينىــڭ ق
قى بولمىغـــان ىقولىـــدا تۆمۈرنىـــڭ ســـۇنئـــۆز ئالـــدىغا ھهرىكهتـــكه كىلىـــپ  الدەرھـــ مهيدانىـــدا

قارشـى ئهمهلـى    ، نهزيه كۆتۈرۋالغـان خىتايالرغـا  قوللىرىغا قىلـچ  نداشلىرىنى قوغداش ئۈچۈنىقېر
  .ئىنكاس قايتتۇرغان

قالپ ئىشـلهش  شـى ئۈرۈمچى شـىخوا نىفىـت پىش  كۈنى  – 12ئاينىڭ  – 7مۇجاھىدلىرىمىز  -2
  .زاۋۇتىدا پارتلىتىش ئىلىپ باردى

كۈنى خىنهن ئۆلكىسى يهنشى شهھرىدىكى بىر خىميه  – 15 ئاينىڭ – 7 مۇجاھىدلىرىمىز .3
  .تىش ئىلىپ باردىىزاۋاتىدا پارتل

كۈنى قار مايدىكى بىر خىتايالر ئۆلتۇراقالشـقان بىنـادا    – 12ئاينىڭ  – 8مۇجاھىدلىرىمىز . 4
  .باردىپارتلتىش ئىلىپ 

ئايــدا شــهندۇڭ ئۆلكىســى لىنــي شــهھرىىكى بىــر خمىــيه زاۋۇتىــدا    – 9 مۇجاھىــدلىرىمىز .5 
  .تىش ئىلىپ باردىىپارتل
كۈنى سىچۋەننىڭ يىبىڭـدا بىـر خىتـاي شـىركىتىگه      – 15ئاينىڭ  – 9مۇجاھىدلىرىمىز . 6

  .قانھۇجۇم قىلىپ شىركهتنى ئادەملىرى بىلهن قوشۇپ ئېغىر دەرىجىدە زىيانغا ئۇچرات
نامىــدىكى بىــر خىتـــاي    ئۇيغــۇر  اكــۈنى بېيجىڭــد   – 28ئاينىــڭ   – 9 مۇجاھىــدلىرىمىز  .7

  .رىستۇرانىنى پارتالتقان
ئـۆلكه  ئـۈرۈمچى قاتـارلىق    يـۈننهن،  شهنشىنىڭ تهييـۈن، ئىچكى موڭغۇل،  مۇجاھىدلىرىمىز .8

ايالرنى بېرىـپ خىتـ  ئۈنـۈمى ياخشـى بولغـان خـاس تـۈردىكى ئهمهلىيهتلهرنـى ئىلىـپ         شهھهرلهردە
  .ئېغىر دەرىجىدە ساراسىمىگه سالغان

ئۈچـۈن  ۋە ئىسـالمى مۇسـتهقىللىقى    تى ىسـر ۈمهزلۇم شهرقى تۈركىستان مۇسـۇلمانلىرىنىڭ ن 
  .لىرىنىڭ مۇقهددەس ۋەزىپىسىدۇربىر شهرقى تۈركىستان مۇسۇلمانھهرىكهت قىلىش ھهر 

لىيهتلهرنـى  ىئهم سـكىرى ئهمهلـى ئه  بۇ مۇقهددەس ۋەزىپىنى ئۇرۇنـداش يولىـدا خىتايغـا قارشـى    

ھهر ۋاقىـت دۈشـمهن شـهررىدىن     اهللائىلىپ بارغان ۋە بىرىۋاتقان بارلىق ئهزىمهتلىرىمزنـى ئۇلـۇغ   
  !ئامىن! ئامان قىلىپ ئۆز پاناھىدا ساقلىسۇن

ــۇ   ــتان مۇسـ ــهرقى تۈركىسـ ــلهر شـ ــۇ ئهزىمهتـ ــان بـ ــوغالنلىرى، قهھرىمـ ــدائى ئـ  لمانلىرىنىڭ پىـ
شــۇنداقال بــارلىق دۇنيــا    ،ركىســتان مۇســۇلمان خهلقىنىــڭ  ھهر بىــر شــهرقى تۈ . باتۇرلىرىــدۇر

  .مهجبۇرىيتى بار يۈلهكته بولۇش-يارمۇسۇلمانلىرىنىڭ بۇ ئهزىمهتلهرنى قولالش ۋە 



، مهزلۇم مۇسۇلمان خهلقىڭالرنىڭ سۇلمانلىرىنىڭ پىدائى ئوغالنلىرىئى شهرقى تۈركىستان مۇ
ئهجهللىــك زەربه بىرىشــكه ھهرىــكهت ئىســالمى ھۆرلــۈكى ئۈچــۈن داۋاملىــق توختىمــاي خىتايغــا  

   !قىلىڭالر

! ھهر ۋاقىت ئۆز دەرگاھىدىن ياردەم چۈشۈرسۇن غابارلىق مۇجاھىد قېرنداشلىرىمىزاهللا  ئۇلۇغ
  !ئامىن

 واهللا غالب على أمره ولكن أآثر الناس ال يعلمون
 )بـۇنى (ئىشنى ئهمهلـگه ئاشۇرۇشـقا قـادىردۇر، لـېكىن ئىنسـانالرنىڭ تولىسـى        )خالىغان( اهللا "

 ."ئۇقمايدۇ

  سهيفۇلالھ دامولالم: ئهسكىرى قوماندان
  ئاي – 1يىلى  – 2010

  
  تۈركىستان ئىسالم ئاۋازى تهشۋىقات مهركىزى

  
  


