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Basın Açıklaması
Mübarek Ramazan Bayramı Tebriki

Hizb-ut Tahrir / Suriye Vilayeti Medya Bürosu, genelde İslam ümmetinin özelde Şam halkının mübarek
Ramazan Bayramı’nı en içten dilekleriyle tebrik eder. Umarız İslam ümmeti iyilik, refah ve bereket içinde bir
dahaki bayramı Nübüvvet metodu üzere Hilafetin gölgesi altında kavuşur. Mevla Azze ve Celle itaatinizi ve
Salih amelleriniz kabul etsin.
Ey İslam’ın Payitahtı Biladu’ş Şam Müslümanları!
Kutlu devrimin gölgesi altında yeni bir Ramazan Bayramı’na daha kavuşuyoruz. Ama bombardıman,
yıkım ve göç devam ediyor. Gökyüzünde ve yeryüzünde sığınacak yer kalmadı. Düşman uçakları katliam
işliyor, yer değiştirme ve caydırma rolünü üstleniyor. Kendilerini garantör ülke olarak niteleyenler ise Soçi ve
Cenevre gibi kötü niyetli anlaşmalar yoluyla yetim devrimi son erdirmek için çabalıyor. Mustazafları
savunma işini üstlenen grup liderleri, kendileri için kırmızıçizgiler çizen ve cani rejimi kalbinden vuracak
gerçek cepheler açılmasını engelleyen destekçilerinin ipine sımsıkı sarılıyorlar.
Hizb-ut Tahrir / Suriye Vilayeti olarak biz, Allah’ın metin ipine sımsıkı sarılmaya, Yüce İslam akidesinden
fışkıran net bir proje benimsemeye, uyanık samimi siyasi liderliği önder edinmeye davet ediyoruz. İşte
devrimin başından beri sizi buna çağırıyoruz. Bilin ki Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafeti kurma
çalışmasından başka kurtuluş yok. Hilafet, dünyada izzet, ahirette kurtuluştur. Allah’ın Hanif Şeriatını
uygulamanın tek yoludur. Ve bilin ki Allah’ın yardımı mutlaka gelecektir. Vaadi haktır ve kesinlikle
gerçekleşecektir. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:
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َ
َ َو َع َد الل ُه الذ
َ
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َ ين آ
ِ “ خوِف ِهم أَمناً يْبدAllah, içinizden, iman edip de Salih ameller
ِ ون ِبي َشيئاً ومن َكَفر َْد َذِلك َفأُوَلِئك هم اْلَف
ون
َ اسُق
َ ونني ََل ُي ْش ِرُك
َ ُُ ْ َ ْ ْ ْ َ
َ ََْ َ ْ َ َ ْ
ُُ َ
işleyenlere, kendilerinden öncekileri egemen kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka egemen
kılacağına, onlar için razı olduğu dinlerini iyice yerleştireceğine, yaşadıkları korkularının ardından
kendilerini mutlaka emniyete kavuşturacağına dair vaatte bulunmuştur. Onlar bana kulluk eder ve bana
hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Artık bundan sonra kimler inkâr ederse, işte onlar fasıkların ta kendileridir.”
[Nur 55]
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