
 

 

 المكتب اإلعالمي
 لحزب التحرير

 والية تركيا

 04/  1442رقم اإلصدار:  م06/02/2021 هـ1442جمادى اآلخرة  24السبت، 

 

  turkiye.org-www.hizbموقع الوالية : 

 turkiye.org-bilgi@hizbالربيد اإللكرتوني :

 موقع حزب التحرير
www.hizb-ut-tahrir.org 

 موقع املكتب اإلعالمي املركزي
www.hizb-ut-tahrir.info 

 

 

 

 صحفي بيان

 عقيم جهد يه التحرير وحزب الخالفة سمعة تشويه محاولة

 )مترجم(

 في فيديو بتصوير 2021 /ينايرالثاني كانون 29 الجمعة، يوم في قمنا الخالفة، إللغاء المئوية الذكرى حياءإ بمناسبة

 علمانية كمالية امرأة نشرت فيديو،ال يصورون إخواننا كان وبينما. تركيا والية /التحرير حزب باسم إسطنبول أوسكودار

 نشرت ذلك، بعد. الشرطة لقسم ةإشار ووضعت خوانناإ تصوير التواصل، وسائل على حسابها على محامية بأنها معروفة

 خوانناإ اعتقال تم وقد. عليه واالفتراء التحرير حزب سمعة تشويه وحاولت كاذبة ا  أخبار العلمانية اإلعالم وسائل بعض

 الجمهورية عام مدعي مكتب عن الصادر االعتقال قرار بموجب ،/فبرايرشباط 3في يوم األربعاء  ليال 12 عةالسا حوالي

 إن عرفأ ال سطنبول؟إ في ويمرح يسرح "داعش منشوره في كتب الذي الشخص تبليغ على صادق الذي سطنبول،إ في

 التالي اليوم مساء فيو. الخالفة" "أقيموا أسكودار في تهتف التي الجماعة عن عليه؟" نيموافق كنتم مأ بذلك؟ علم على كنتم

 ليوم االعتقال بعد أوزمن، وفاروق ميرت، ومصطفى غوموش، ورمضان يلدريم، أمين محمد المعتقلين عن اإلفراج تم

 يف إنناو. االعتقال من يومين بعد أمس سراحه أطلقفقد  عاما، 15 ذو كراهيسار كريم أما. تهمافادإ تقديم عقبواحد 

 :ما يليب مجددا   نذكر التطورات هذه على وبناء تركيا / واليةالتحرير حزب

 له عالقة وال ،تنظيم الدولة مثل بالعنف له عالقة الو ،وسياسية فكرية بأعمال يقوم حزب هو التحرير حزب إن :أوال

 من الرغم وعلى. التركي الشعب لدى جدا   واضح بشكل معروف مراأل هذا. والعنف بالتسلط بعيد من وال قريب من ال

 في خوانناإ منازل الشرطة وقسم سطنبولإ في العام المدعي مكتب بها داهم التي الطريقة هي والقسوة البلطجة فإن ذلك،

. قطعا   مقبول غير هذاو. محامية إنها تقول جاهلة مرأةال سوداء دعاية تتضمن التي المشاركة على مصادقة الليل، منتصف

 لإلدالء اإلخوة هؤالء استدعاء الشرطة لقسم يمكن كانفقد  ،ا  رسميا  تحقيق المحضر تطلب لو تىح ذلك، على عالوة

 ترهيب هو الشرطة وإدارة العام المدعي مكتب من االستبدادي النهج هذا. لهم بونييستج وسوف الهاتف، عبر بشهادتهم

 حزب أن غير. ورائه من طائل ال جهد ذاوه لهم، ذنب ال الذين التحرير حزب أعضاء من المسلمين سمعةل وتشويه

 .الطريقة بهذه سمعته تشويه بإمكانكم يعد ولم ،المجتمع لهذا بالنسبة جدا   قّيم التحرير

 تركيا، والية /التحرير حزب إننا فيو. عاصمتها هي سطنبولإو عام، 100 منذ المسلمين شوق هي الخالفة ان :ثانيا

. غايتنا إلى نصل حتى العمل وسنواصل جمعاء، واألمةفي تركيا  المسلمين لدى الشوق هذا إلنهاء بنهارنا ليلنا نصل

 ال اإلسالم، أعداء ن،والعلماني نوالكمالي كان ومهما. جديد من الراشدة الخالفة دولة إقامةب ،تعالى هللا إرضاء هي فغايتنا

 من الرغم وعلى. الراشدة بالخالفة أخرى مرةية ماإلسال استئناف الحياة سيتم األحد الواحد هللا وبإذن أنه إال ذلك، يريدون

 األراضي هذه ألن ؛األناضول لشعب األعلى والمثل والرغبة الشوق هي الخالفة أن إال إلغائها، على عام 100 مرور

 في. هنا ةحيا تلقى أن والديمقراطية العلمانية على تتغذى التي الغربية والمعتقدات لألفكار أبدا يمكن وال ،باإلسالم مختلطة

 والكعبة اإلسالم تهين التي المشتقة والمنظمات "ميم" مجتمع من للهرطقات مكان قطعا   هناك يكون لن األرض، هذه

 .والنسل الحرث وتفسد المشرفة،

 قدموا الذين المسلمين وجميع واألكاديميين والكتاب والصحفيين الحكومية غير المنظمات لممثلي بالشكر نتقدم وأخيرا

 جانب لىإ يقفون الذين أولئك جميع عن هللا رضي. إخواننا اعتقال بعد نترنتاإل عبر والمشاركات التصريحاتب دعمهم

َها َيا﴿ .تعالى هللا سبيل في العاملين ُصُروا إِن   آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ ُكم   َللاََّ  َتن  ُصر  َداَمُكم   َوُيَثبِّت   َين   .﴾أَق 
 #أقيموا_الخالفة

#ReturnTheKhilafah 

#YenidenHilafet 

 #خالفت_کو_قائم_کرو
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