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هؤالء  األحداث  هذه  من  جدا،  سريعة  أحداث  هناك   
وهم  املنسيون  اإلخوان  هؤالء  عنهم،  تكلمنا  طاملا  الذين  املساكين 
التركستانيون، هذا السفاح املجرم الطاغية املرتد الخائن الظلوم 
الغشوم )السي�سي( وعصابته وجيش احتالل مصر، هؤالء الخونة 
املجرمون املرتدون الخارجون عن شريعة اإلسالم، هؤالء استأسدوا 
امللحدة  الصين  بسبب  تركستان  طالب  من  مجموعة  على  باألمس 
املجرمة التي احتلت تركستان الشرقية، هؤالء الطلبة خرجوا من 
تحرم  الصين  حالهم،  في  يتركوهم  لم  لكن  الصين  وجحيم  نيران 
على املسلمين الصيام وقراءة القرآن والتعلم، فمنهم من كان يأتي 
بتأشيرة فيزا للسياحة فهؤالء التركستانيون يخسرون أمواال طائلة 

ويتكلفون مشقة حتى يصلوا إلى األزهر.

ترامب  على  املسلمين  أموال  ينفقون  الذين  سعود  آل  مثال 
التركستانيين ويضيفونهم  الطلبة  ينفقوا على  أن  أولى  وابنته، كان 
بدل أن يذهبوا عند أمثال هؤالء السفاحين أمثال السي�سي فأنظر 
في مصر وسوريا  لقتل املسلمين  ينفقها آل سعود  كم من األموال 

وليبيا واليمن وأفغانستان، فهم من سدنة البيت على حد زعمهم.

هؤالء الطلبة في األزهر يتعلمون مبادئ اإلسالم العامة واللغة 
العربية وال يتعلمون شيئا يشكل خطرا على الصين، وعقيدة األزهر 
اليوم مشوهة ورغم ذلك هذا ترفضه الصين فقامت مصر بحملة 
هاربون  والباقي  شخص   100 حوالي  اعتقلوا  مفاجئة،  اعتقاالت 
وبعض املسلمون يأوونهم لتعاطفهم معهم ومن هؤالء التركستانيون 
من تزوج في مصر ويعيش من مدة طويلة، قبضوا عليهم وهم اآلن 
مهددون بالترحيل، اآلن هؤالء يصرخون ألنهم يعلمون إذا رحلوا إلى 
الصين فمصيرهم السجن والقتل هؤالء الصينيون يقبضون على 

عوائلهم في تركستان ومن ال يرجع تسجن عائلته 15 سنة.

هؤالء  املسلمين،  بالد  في  وتمرح  تسرح  الصين  إن  ظلم،  هذا 
أحد،  عليهم  يضيق  وال  املسلمين  بالد  كل  لهم  تفتحت  الصينيون 
حتى باكستان ذات القوة النووية ال تفعل شيئا رغم أنها قريبة منهم 
وكل الحكومات اإلسالمية متآمرة فها هي بنغالدش مثال تتآمر على 
أطفال  بين  فقارن  يوميا،  ويحرقون  يقتلون  الذين  بورما  مسلمي 
املسلمين في أي بلد إسالمي وبين أطفال بورما وتركستان الشرقية، 
بالسالح  البيوت  يدخلوا  أن  الوقاحة  بهم  تصل  الصينيون  هؤالء 
ليتأكدوا إن كان الناس صياما أم ال كما يسقونهم املاء بالقوة حتى 
يتأكدوا أنهم غير صائمين تماما كما كانت تفعل محاكم التفتيش 

قديما، تركستان الشرقية ليست صينية لقد فتحها املسلمون قديما، 
هي بالد الترك وكل الجنس التركي من تركستان فقد فتحها املسلمون، 
عدد  انقرض  حتى  تركستان  أهل  من  وقتلوا  الشيوعيون  جاء  أن  إلى 

السكان تقريبا. 

وهل  املسلمين؟  لهؤالء  فعلوا  ماذا  العقيدة،  ناقصو  سعود  آل 
ماذا  نتنياهو(،  )حذاء  السي�سي  وتخيل  الصين؟  على  سيجرؤون 
سيفعل للصين؟ لو استطاع السي�سي أن يهلك شعب مصر ليظل في 
السلطة سيهلكه، فبالنسبة للسي�سي قتل 500 طالب علم تركستاني 
�سيء عادي، فهو ال يريد أن يغضب الصين كما يريدهم أن يعترفوا به، 
وسبق له أن قتل آالف املسلمين في مصر من أجل أن يبقى في الحكم 
وتآمر على املسلمين في ليبيا واليمن وفي السودان وسوريا وغيرها فما 

بالك بتركستان الشرقية؟ 

على  التآمر  إن  رشيد؟  رجل  األمة  في  أليس  هؤالء؟  سننقذ  كيف 
املسلمين اآلن في كل مكان، الطواغيت يستعدون لدك غزة في مؤامرة 
لتدمير  سيناريو  وهناك  زايد  وبن  والسي�سي  سعود  وآل  ترامب  بين 

املسلمين في قلب الشام .

فهل  غزة  أهل  ينقذوا  أن  مليون   100 وهم  املصريون  يستطع  لم 
يتحرر  ملا  ستتحرر  البالد  هذه  التركستان؟  اإلخوة  إنقاذ  يستطيعون 
قلب العالم اإلسالمي أرض الشام، ال بد من التخلص من الطواغيت 
أوال، فهذا النفط هو وبال على املسلمين ولم نستفد منه شيئا كما لم 
نستفد من النووي الباكستاني، فلماذا ال تدافع باكستان عن هؤالء 
يسافرون  التركستانيون   عندها.  يدرسون  تجعلهم  أو  التركستانيين؟ 
صينية  بجوازات  يأتون  فهم  مصر  إلى  ليصلوا  بلدان  عدة  في  طويال 
أنهم تركستانيون وليسوا  إلى مصر وملا يكتشفون  فيتركونهم يدخلون 

صينيون تصير مضايقات ضدهم ألنهم مسلمون. 

فالحل أن كل بلد البد أن يقوم بنفسه، فشعب مصر البد له أن 
يتخلص من جيشه الخائن ومن الشرطة والقضاة وكل من يؤازر هذا 
الطاغية الظالم السي�سي، ويجب على الشعب أن يقوم كما قال تعالى 
هذا  على  دائما  نظل  أن  يجب  ال  قوة(  من  استطعتم  ما  لهم  )وأعدوا 
يتأملون مثلما  ملاذا ال نجعلهم  املقتولين واملظلومين  الحال نحن دائما 

نتألم نحن؟

لذلك معذرًة إلى أهل تركستان الشرقية فليس لهم إال هللا.
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