Gemi Batmadan Önce Gemiyi Kurtarın, Gerilimin Azaltılması Girişimi, Amerikan
Garantörlüğünde Yeni Bir Girişimdir, Amacı, Devrimi Yok Etmek ve Mücrim Beşşar Rejimini
Sağlamlaştırmaktır
04 Mayıs 2017 Perşembe günü Astana 4 toplantısında Suriye halkı düşmanı ve kalleş Beşşar ile
devrim grupları arasında görüşmelerin garantörü sapkın devletler Türkiye, Rusya ve İran, bir
mutabakat muhtırası imzaladı. İmzalanan mutabakat metnine göre 4 bölge “çatışmasızlık
bölgeleri” olarak belirlendi. Bu bölgelerde “güvenli bölgeler” oluşturulacak. Güvenli bölgelerde
masum sivillerin geçişini, insani yardımın akışını ve ekonomik faaliyetlerin devamını sağlayan
etkin “kontrol ve gözlem noktaları” kurulacak. Bu bölgeler, iki hafta içinde belirlenecek.
Çatışmasızlık bölgeleri ve güvenli bölgeler dışında ve içinde yer alan diğer bölgelerde El Kaide ve
IŞİD’le mücadele devam edecek. İlk aşamada mutabakatın süresi altı ay olacak. Kontrol ve gözlem
noktalarının faaliyeti ve güvenlikli bölgelerin idaresi garantör ülkelere ait birliklerce sağlanacak.
Hizb-ut Tahrir / Suriye Vilayeti olarak biz, kararlı Şam halkına bu mutabakat muhtırasının
ciddi sonuçlarını açıklamak istiyoruz:
1- Başlangıçta mutabakat muhalifi gruplarla mutabakat yanlısı gruplar arasında daha sonra da
Batı yanlıları ile Batı karşıtları arasında yeni bir fitne üretmek, safları parçalamak ve iç çatışma
çıkarmak.
2- Herhangi ciddi muhlis bir hareketliliği bastırmak için bugün Fua ve Kefraya’da olduğu gibi
devrim gruplarını rejime ait bölgelerin bekçisi haline getirmek.
3- Rejime rahat bir nefes aldırmak ve diğer bölgeleri geri almak için de nefes üflemek.
4- Silahtan arındırılmış bölgeler oluşturulması amacıyla kurtarılmış bölgelerde muhlisleri
silahtan arındırma düşüncesi için ön hazırlık yapmak.
5- Uluslararası irade ve Amerikan çözümü karşıtlarını vurmak ve yok etmek için küçük bir
alanda izolasyona maruz bırakmak.
6- Rus ve Amerika önderliğindeki koalisyonun, muhaliflerin kontrolündeki bölgelere yönelik
bombardımanın devamını ve ayrım yapmaksızın teröristleri bombalamak bahanesiyle Müslüman
katliamını meşrulaştırmak.
7- İlişkili grupların doğrudan denetimi, yeniden yapılandırılması ve sonraki aşamada rejime
entegresi için rejimle muhalifler arasını ayırma gerekçesiyle kurtarılmış bölgelere Türk ve Arap
gücü konuşlandırmak.
Hizb-ut Tahrir / Suriye Vilayeti olarak biz, Şam devrimine gelebilecek kötülükten ötürü
sadıkları uyarıyor ve diyoruz ki, uluslararası mesele haline getirilen Müslümanların tüm sorunları,
düşmanlara teslim edilmiş ve dolayısıyla hüsrana uğramıştır. Tarih, bunun kanıtıdır.
“Zulmedenlere sakın
meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah’tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size
zafer de verilmez.” [Hud 113]
“Güvenli bölgeler” mutabakatı, yeni bir girdaptır. Küresel tuzak dümencileri, amacına
ulaşmadan önce devrimi yok etmek için bizi o girdaba çekmek istiyorlar... Düşmanlarımız,
hançerleri kalbimize saplayana kadar seyirci mi kalacağız? Ya da hızlı ve etkin bir şekilde harekete
geçerek bu öldürücü mutabakat metninin yürürlüğe girmesine mani olacağız. Müslümanların
kanları ile oynayanlara dur diyeceğiz ve sonra da La ilaha illallah Muhammed Rasûlullah
akidesinden fışkıran ve Hizb-ut Tahrir tarafından sunulan net siyasi projeyi benimseyeceğiz.
Hizb-ut Tahrir siyasi lider olarak kabullenildiğinde, gemi güvenli bir şekilde karaya demir
atacaktır. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurmaktadır:
“Sizin dostunuz ancak Allah’tır, Rasûlüdür ve Allah’ın emirlerine boyun eğerek
namazı kılan, zekâtı veren müminlerdir. Kim Allah’ı, O’nun peygamberini ve inananları dost
edinirse, bilsin ki şüphesiz Allah taraftarları galiplerin ta kendileridir.” [Maide 55-56]
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