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Basın Açıklaması
Trump’a Verilecek Tek Yanıt, Kudüs’ü Kurtarmak ve Yahudi Varlığının Kökünü Kazımak İçin Orduları Harekete
Geçirmektir
ABD Başkanı Trump, 06 Aralık 2017 Çarşamba günü Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, Kudüs’ü Yahudi varlığının
başkenti olarak tanıdıklarını ve Amerikan Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımak için hazırlıklara başlayacaklarını belirtti.
Filistin Devlet Başkanı ise, Trump’ın bu adımını barışı sağlamak adına gösterilen tüm çabaları kasten baltalamaktır dedi.
Ve Amerika’nın onlarca yıldır barış sürecinde oynadığı rolden geri çekildiğinin açıkça ilanıdır diye konuştu. Dünya
çapında İslam ümmeti, hayatın her alanında Amerika’nın işlediği suçlar yüzünden çok çekti. ABD, Müslüman ülkeleri
işgal etti, yüz binlerce Müslümanı katletti, milyonlarcasını yerlerinden etti. Müslüman ülkelerin çoğuna askeri, siyasi,
ekonomik ve güvenlik hegemonyasını dayattı. Bu yüzden ümmet, sefalet ve geçim sıkıntısı yaşadı, istikrarsızlık ve kaosa
sürüklendi...
Kutsal Filistin topraklarında Amerika, Filistin ve halkına yönelik işlediği suçlara bir yenisini daha ekledi. Trump,
Kudüs’ü bütün Filistin topraklarını gasp eden Yahudi varlığının başkenti olarak tanıdı. Trump’ın bu kararı, işgali
güçlendirmekte, Amerika’nın işgalci Yahudi varlığına verdiği mali, askeri ve siyasi desteğin devam edeceği anlamına
gelmektedir. Trump’ın bu kararı ümmette Amerika’nın gece gündüz tuzak ve hile kuran bir düşman ve en azılı hasım
olduğunu kanısını güçlendirmektedir. Onun için bu topraklar ABD’den temizlemeli, büyükelçiliği kapatılmalı, İslam
dünyasındaki tüm nüfuzu ve üsleri ortadan kaldırılmalıdır.
Kalleş yöneticiler ve zavallı Filistin yönetiminin alçaklık ve adiliği olmamış olsaydı Amerika, İslam ümmetine karşı
böyle bir düşmanlığa asla cesaret edemezdi. Dahası bu kalleş yöneticiler, Amerikan devletine topraklarını açtılar. İslam
ümmetine karşı yürüttüğü savaşlarda mali ve askeri açıdan ABD’yi desteklediler. Filistin sorunu dâhil olmak üzere
Müslümanların tüm sorunları üzerinde onu vasi tayin ettiler. Şımarık çocuğu işgalci Yahudi varlığı yararına Filistin
sorununu tasfiye ettiler. Kudüs kararını kınayan, yok hükmünde sayan ve yalandan ağıtlar yakan bu yöneticiler ve
Filistin Devlet Başkanı Filistin’in zayi olmasının ve yaşadığımız rezaletin başlıca müsebbibidir. Zira arsız ve küstah bir
Amerikalı, sanki Kudüs kendi çiftliğiymiş gibi itaat ve biat törenleri düzenleyen Ruveybida yöneticilere kale almaksızın
terörist Yahudi varlığının başkenti olarak ilan ediyor.
Kuşkusuz Filistin topraklarının gerçek sahibi İslam ümmetidir. Bu nedenle Filistin halkı, gerçek düşmanın Amerika
olduğunu çok iyi biliyor. Yahudi varlığı ise kollayıp gözettiği sadece şımarık bir çocuğudur. Bu yüzden bu ümmet, bir
gün dahi Amerika’ya yaslanmamış, kutsal Filistin topraklarının bir karışından bile ödün vermek için Filistin yönetimi ve
İslam ülkelerinin yöneticilerini temsilci olarak kabul etmemiştir. Çünkü Filistin, akidesinden bir parçadır.
“Kendisine ayetlerimizden
bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescidi Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz
Mescidi Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.” [İsra 1]
Ümmet, yöneticilerin Amerikan kölesi ve kendisine karşı entrika kuran ayak takımı olduğunun farkındadır. Ümmet,
Filistin sorunu için köklü çözümün özlemini çekiyor. Çözüm, Kudüs ve tüm Filistin topraklarını kurtarmak, Yahudi
varlığını ortadan kaldırmak için tekbir ve tahlillerle ümmetin ordularını harekete geçirmektir. Dahası başta Hizb-ut
Tahrir olmak üzere ümmet, İslam’ın otoritesini geri getirmek ve Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafet Devleti kurmak
için çalışmaktadır. Hilafet, Amerika’yı Müslüman ülkelerden kovacak, Atlantik ötesindeki yurduna hapsedecek, dünyayı
onun şerrinden kurtaracak, nüfuz ve hegemonyasına son verecektir. Amerika ve Batı hoşlanmasa da kuşkusuz bu
Allah’ın izniyle çok yakındır.
“Ey iman edenler!
Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Zira onlar birbirinin dostudurlar. İçinizden onları dost tutanlar,
onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğuna yol göstermez. Kalblerinde hastalık bulunanların: «Başımıza bir
felâketin gelmesinden korkuyoruz» diyerek onların arasına koşuştuklarını görürsün. Umulur ki Allah bir fetih yahut
katından bir emir getirecek de onlar, içlerinde gizledikleri şeyden dolayı pişman olacaklardır.” [Maide 51-52]
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