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Müslumanların Otağı Yeri Yardımınızı İstiyor 

Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun, efendimiz Peygamber 

Muhammed'e, onun aline ve ashabının tümüne salat ve selam olsun; 

Dünyanın gözleri önünde Esed rejimi ve onun başları Rusya ile İran’ın, Suriye 

halkına ve özellikle Doğu Guta’da yaptıkları katliamlar hala devam ediyor. 

Soçi'deki Suriye Kongresi başarısız olduktan sonra, Rusya, İran ve Esed 

rejimi ile şii milisler, İdlip, Hama ve Halep’teki Suriye halkını ve özellikle Doğu 

Guta’yı bombalayarak intikam almaya başladılar. Belli ki bütün dünya gizli 

olarak bu saldırıya karşı hiç bir şey yapmamaya anlaşmıştır. Geşen günlerde 

Doğu Guta’da boğucu kuşatma devam ederek yüzlerce şehit düştü ve daha 

fazlası yaralandı, ilaç ile bebek sütü aylarca bulunmaması insanlığın alnında 

bir utanç vesikasıdır; bu vasika insan hakları ve özgürlük sloganlarıyla 

silinmeyecek; Doğu Guta’da olanlar hakkında ümmettin Alimleri şunları 

açıklıyor: 

1- Bütün islami, arap ve büyük hükümetler, uluslararası ve bölgesel 

kurumlar, Doğu Guta’daki Suriye halkının maruz kaldığı zorluklardan 

sorumludur; dünya bugün Guta’yı kurtarmadan önce kendi insanlığını 

kurtasın, katillerin suçlarını, hainlerin ihanetlerini ve komplocular 

kurduğu komploları yazacak tarih kaydedecektir, ve bu masum temiz 

kanların laneti onları bırakmayacaktır; kin ve harap araçlarıyla 

Suriye’nin coğrafyasını değiştireceklerini sanıyorlar ama tarihin 

gerçeklerini değiştiremezler; er ya da geç kısas vakti gelecektir, o 

zaman her suçlu cezasını alacaktır. 

2- Ümmetin alimleri Guta ve diğer bölgelerdeki halkımızın sebatı ve 

kararlığından memnuniyet duyuyor; bütün gruplar rejim güçleri ve 

müttefiklerinin saldırılarına karşı tek bir bayrak altında birleşilmesi 

vurguluyor; bu birleşmeyi tüm seviyelerde ugulanmasını temmeni 

ediyor; Yüce Allah buyuruyor ki: “Hiç şüphe yok ki Allah, kendi yolunda, 

duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları 

sever”. 

 



3- Ümmet alimleri bütün devrimcilerin ve dürüstlerin Doğu Guta’daki 

kardeşlerinden yükü azaltmak için harekete geçmelerini öneriyor, her 

cephe tek başına bırakılmasın diye katil rejime fırsat verilmesin, 

tırmanmayı azaltmak ve bundan önceki bölge anlaşmaları ve 

uzlaşmalar hilelerini artık herkes biliyor. 

4- Suriye içinde ve dışında, bütün medye, yardım ve siyasi kurumları, 

Arap, islami ve bütün dünya özgürlerine Doğu Guta’daki kardeşlerimizi 

destklemek için, kararlık, savunma ve geçim gereklerini sağlamak için 

sesleniyor; ayrıca insanlığın alnında bir utanç vesikası olan bu trajediyi 

anlatan bir popüler öfke oluşmasının gerektiğini görüyor; aynı zamanda 

bütün hükümetlerden ve uluslararası organizasyonlardan halkımızın ve 

başında Doğu Guta’daki halkımızın acısını kaldırmak için katılmalarını 

temmeni ediyoruz. 

 

Sonuçta Guta’daki kardeşlerimize yüce Allah’tan sebat, güç ve yardım 

dileriz ki Esed rejimi, İran milisleri ve Rusya filosuna ders olsun; 

Allah’ım kardeşlerimize yardımcı ol, Allah bize yeter, o ne güzel 

yardımcı ne güzel vekildir. 
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