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Basın Açıklaması
Müslümanların Yöneticilerinin Kudüs Gaspçıları İle Suç Ortaklığını Sona Erdirin
Hizb-ut Tahrir / Britanya, mübarek toprak Filistin’i, özellikle Beyt-i Makdis halkını ve kentini savunma
eylemsizliğine karşı gösteri düzenleyecek.
Defalarca söyledik, söylemeye de devam edeceğiz, Arap ve diğer rejimlerin işbirliğiyle ancak Siyonist
varlık Filistin’i işgal edebilir. Bu ikiyüzlü yöneticiler, işgali sona erdirmek için muazzam ordularını seferber
etmek yerine işgal gücünü efsaneleştirmek için çatışmalar sahnelediler. İşgalcilerle sözleşmeler ve işbirliği
anlaşmaları imzaladılar ve hatta sömürgeci saldırganların topraklarımızda üsler kurmasına yardım ettiler, izin
verdiler. Böylesi bir ihanete rağmen İslam ümmeti, çirkin yüzünü gösteren zulmü bitirebilecek kapasitede ve
istektedir.
Kudüs, Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk Kıblesi ve Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in İsra’sı
mübarek toprak içindedir.
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ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini
bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir,
hakkıyla görendir.” [İsra 1]
Sömürgecilerin kurduğu rejimler var olduğu sürece işgal ve zulüm daima destek görecektir. Sömürgeci
Batı ajanları yöneticiler ve hatta Müslüman orduların çepeçevre kuşattığı işgali toptan yok etmek için sürekli
bahaneler üretenler, giderek becerisini ve yeteneğini kaybetmiş akademisyenler olarak görülüyorlar. Tevekkül
ve zafere olan güveni her geçen gün artan ümmetle çelişiyorlar.
Gösterilerde tüm Müslümanlara geçmişin mağlup ve kötümser sloganlarından bağımsız olarak siyasi ve
askeri gerçekliğimizi değerlendirme çağrısı yapılacak. Müslümanlar Allah’a tevekkül edip Romalıların emrine
karşı geldiklerinde, Haçlılar ve Tatarları mübarek topraktan kovmuşlardır.
Bugün hain yöneticiler ve onların yardakçıları, ümmetin Allah’ın emrine itaat etmesini, Hilafeti kurmasını,
Müslümanların topraklarını ve gücünü birleştirmesini, işgal ve zulmü ilelebet sona erdirmesini engelliyorlar.
Londra’daki gösteri, 16 Mayıs Pazar günü saat 14.00’da Altab Ali Parkı’nın yanındaki Whitechapel
Yolu’nda, Birmingham’daki gösteri ise aynı gün saat 14.00’de Pakistan Konsolosluğu’nun bulunduğu Bridge
Street B1 2JS’nin karşısındaki caddede gerçekleşecektir.
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ِّ “ َوAllah, işinde galiptir, fakat insanların çoğu bunu bilmezler.” [Yusuf 21]
ْ الل ُه َغالِ ٌب َعَلى أ َْم ِِره َوَل ِـك َّن أ
َ اس الَ َي ْعَل ُم
#األقصى_يستصرخ_الجيوش
#Aqsa_calls_armies
#OrdularAksaya
#AqsaCallsArmies
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