Ey müslüman!..
Sahte tabelaları yıkıp Allah'ın nizamını hâkim
kılmadığın müddetçe ezilmeye mahkûmsun!..
Gerçeği söylemek gerekirse: Hiçbir gerçeğe dayanmayan bu yanıltıcı, aldatıcı, din
düşmanı, müslüman kisvesinde olup fakat, müslümanı baltalayan cahiliyet tabelasına
karşı koymak üzere, harekete geçen İslamî yayılma hareketinin önünde dikilen en
büyük engeller toz-toprak olmaya mahkûmdur.
Bu aldatıcı ve cahiliyet tabelasını indirmek zamanı gelmiş ve geçmiştir bile. Bu dinin
düşmanları, bilhassa günümüzdeki yeni nesillerde gelişmeye başlayan İslamî diriliş
hareketini, son derece korkunç bir şekilde gözleyip duruyorlar. Hem de beşer ruhunun
tabiatıyla birlikte İslamî hareketin tarihini son derece titizlikle inceleyerek ve
araştırarak gözetliyorlar.
Bunun için de son derece bir dikkat ve itina ile kendilerinin planlayıp hazırladıkları ve
haddi zatında yeryüzünün neresinde olursa olsun filizlenen ve yeni yeni yeşeren İslamî
hareketleri yok etmeyi ve ezmeyi hedef alan gelenekleri, düşünceleri, hareket ve
akımları, sistem ve prensipleri değişik şekillerde takdim ederek İslam armasını
vurmakta ve üzerine İslam tabelası asmaya çalışmaktadırlar. Bunu sırf o yalancı
tabelaların ve armaların arkasına gizlenmiş olan zalimlerin, Allah'ın ahkâmının
hâkimiyyetini istemeyenlerin, Kur'an-ı Kerim'i anayasa olarak kabul etmeyenlerin
gerçek çehresini gizlemek ve müslümanların bu aldatıcı tabelaların peşinde koşarak
hakiki düşmanlara, yukarıda bahsi geçen zalimlere karşı dikilmelerini engellemektir.
Fakat bütün bu aldatmacı hareket ve sistemlerini de aynı tarzda takdim edelim
derken, taktik hatası yaparak -biz-zarure- gerçek çehrelerini açıklamaktadırlar.
İslam'a tamamen zıd düşen, anayasamız olan Kur'an-ı Kerim'i ayaklar altında ezen,
müslümanlara "Müslümanız!" deyip müslümanların dinine, imanına, kitabına,
Resulü'ne hakaret eden sahtekârların, Allah (c.c.)'ın nizamının düşmanların, yalancı,
yıkıcı çehreleri bütün müslümanlar tarafından bilinmektedir.
Bütün bu saydıklarımızın en güzel ve en bariz örneği Türkiye'mizde oynanan
oyunlardır. Senelerdir müslümanları bu saydığımız sahte ve aldatıcı tabelalarıyla bu
hale getirdiler. Şehid kanı ile yoğrulumuş vatanımızı batı bloklarına kul-köle ettiler!
Kendilerinin müslüman olduklarını ileri süren birtakım budalalar da, bu sahte ve
aldatıcı "tabela"lara kanmaktadırlar.
Birtakım müslüman olduklarını iddia eden budalalar da yeryüzünde İslam'ın
yayılması için (!) çalışırlarken onun cahiliyetin, zalimlerin, Allah düşmanlarının
karşısına dikilmesine ve hâkim olan düzenin karşısına dikilmesine cüret edemiyorlar.
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Hatta bu sistemleri oldukları şekliyle ortaya koymayıp, süslü-püslü-yuvarlak sözlerle
kabul ettiriyorlar.
Ayrıca geçerli ve yok olmaya mahkûm olan bu sistemden memnun olarak gözüken (!)
kalabalık inananlar, müslümanlar kitlesine şu anda mevcut düzenin gerçek vasfını
açıklamıyor ve bunu belirtmekten sakınıyorlar.
Fakat "Yeter artık, dur!" demenin zamanı işte!..
Ey müslüman!..
Şeytanın uşaklarının, Firavun'un bekçilerinin, Nemrud'un askerlerinin sana yapmak
ve uygulamak istedikleri, bunun yanında tatbik ettikleri oyunları görüyor ve şahid
oluyorsun.
Allah'ın nizamını hâkim kılmak için çalışanların, "Din yalnız Allah'ın olsun!" diye
mücahede edenlerin üzerine düşen en mühim vazife cahiliyet ve sahte kılıflara
bürünmüş zalim, kâfir, şeytan erbabları tarafından asılmış bulunan bu sahte ve
zalimane tabelaları indirmek ve yerine Şeriat'ı hâkim kılmaktır!
Görevin bu dini kökten yıkmayı hedef alan bu zalimlerin maskesini yırtmaktır! Bunun
için nerede ve ne zaman olursa olsun her zaman gerçeği haykırmalısın!
Küfür ve şirkten ibaret olan bu sahte kahramanlara karşı müslüman olarak tek vücut
olup bağırmalısın, seslenmelisin!
Gayemizin hâkim ve habîr olan Allah'ın olduğunu, önderimizin Resulullah (s.a.v.)
olduğunu, anayasamızın Kur'an olduğunu, yolumuzun Allahü Zülcelal'in ahkâmının
hâkimiyyeti için cihad olduğunu söylemelisin!
Korkma!.. Yeşeriyor, filizleniyor, çoğalıyor yeni nesil!.. ünkü Allahü Zülcelal vaad
ediyor!
Bütün anayasaladan üstün olarak, bütün dinlerden üstün olarak, bütün nizamlardan
üstün olarak ifade buyurduğu Cenab-ı Allah, ilahînurunu mutlaka tamamlayacaktır.
"Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Kâfirler istemese de Allah nurunu
mutlaka tamamlayacaktır!" (Tevbe, 32)
Işte Allah'ın ilahi nuruna karşı harp açanların akıbeti!..
Allah'ın (c.c.) hak olan vaadi senden öncekilerine bir cesaret olduğu gibi sana da bir
cesarettir!
Sizin kalplerinize emniyet ve güven veren ilahî bir garantiye sahip olan müslümanlar
zorluk ve sıkıntıya, kâfirlerin hile ve tuzaklarına rağmen dimdik duracak, yılmayacak ve
korkmayacak Hazreti Muhammed (s.a.v.) vasıtasıyla gönderdiği hak nizamı hâkim
kılacak bir cesaret ve sadakatla Esselamü Aleyküm!..
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