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AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran Ramazan Bayramı için yazılı bir kutlama
mesajı yayınladı.
"Aziz Balıkesirliler; rahmet, mağfiret ve ilahi affın zirveye ulaştığı, mübarek Ramazan
Bayramı münasebetiyle, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum"
Bolluk ve bereketin, huzur ve güvenin yaşandığı, rahmet, mağfiret ve cömertliğin
zirveye ulaştığı, Ramazan ayını geride bırakarak, sevgimizi, umutlarımızı, kardeşlik ve
dostluğumuzu paylaşma, toplum olarak kaynaşma ve dayanışma günü olan bayrama
ulaşmanın huzur ve sevincini hep birlikte yaşamaktayız.
Bayramlar, sosyal hayatımıza büyük katkı sağlayan çok önemli günlerdir. Zira
akrabalar arasında ziyaretleşme ve kaynaşmalar zirveye ulaşır. Gönüller huzur ve
sevinçle dolar. Ancak, bu bayram ailemiz, yakınlarımız ve toplumumuzun sağlığı için
sosyal mesafeye uymamız ve kurallara özen göstermemiz gerekmektedir. Bu yüzden,
bayram kutlamalarımızı salgın hastalık sebebiyle, EVDE KAL çağrısına uyarak, tam
kapanma kurallarına riayet ederek, düşmeye başlayan vaka sayılarını arttırmadan
normalleşme sürecine geçmek adına iletişim cihazlarımızı kullanmak suretiyle
yapmalıyız.
Bayramlar, her yıl gelip geçen ve sıradan günler olmaktan öte, dargınlık ve
kırgınlıkların giderildiği, barış, sevgi ve esenliğin dalga dalga toplumun bütün
kesimlerine yayıldığı, bireysel benlikten adeta toplumsal benliğe geçildiği, yüce
dinimizin rahmet kaynaklı çağrısına kulak verip, hakkı hakikati ve adaleti yüceltmek,
ahlak ve fazilete çağırmak, sevgi, barış ve huzurun yayıldığı müstesna günlerdir.
İdrakiyle müşerref olduğumuz dini bayramlarımızda, özellikle yakınımızdakilerin fark
edildiği ve gözetildiği, toplumda açılan yaraların sarıldığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik
duygularımızın yeniden serpilip ve geliştiği çok özel ve kutsal zaman dilimleridir. İdrak
edeceğimiz bu bayram, İslam coğrafyasında ümitsizliklerin ortadan kalkması ve
geleceğe umutla bakabilmek için Allah'ın bizlere bir ihsanı ve armağanıdır. En içten
temennimiz odur ki Ramazan ayı ve bayramının taşıdığı bu güzel iklimin bütün
yeryüzüne yayılmasıdır.
Saygıdeğer Balıkesirliler;

Bilindiği üzere, tüm dünyayı etkisi altına alan ve nice ölümlere neden olan COVID19'la mücadelede ülkemizin büyük başarısı, uluslararası alanda gurur verici bir takdir
kazanmıştır. Ancak, bu başarımızın devam edebilmesi bütün vatandaşlarımızın virüsle
mücadelede belirlenen kurallara azami dikkat ve titizlik göstermelerine bağlıdır. Bu
bağlamda; mübarek Ramazan Bayramında virüsün bulaşma riski gözetilerek, sosyal
mesafenin korunması ve belirttiğimiz gibi her türlü önlemin alınması hepimiz için
büyük önem arz etmektedir. Bu süreci çok başarılı bir biçimde yönetmekte olan bir
ülkenin vatandaşları olarak, yine aynı duyarlılığın devam edeceğine gönülden
inanıyorum.
Kadir Gecemizden bugüne, Kudüs'te Mescid-i Aksa'da, zalim terör devleti İsrail
polisleri tarafından yaşatılan insanlık dramı bizleri ziyadesiyle üzmüştür. Yapılan
saldırıları şiddetle kınıyor ve Filistinli Kardeşlerimizin acısını paylaşarak yanlarında
olduğumuzu bilmelerini istiyorum.
Bu duygu ve düşüncelerimle, Ramazan Bayramınızı en içten duygularımla kutluyor,
bayramın, başta ilimiz ve ülkemiz olmak üzere, tüm İslam coğrafyasına, sağlık, barış,
huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, bütün hemşehrilerimi sevgi, saygı ve muhabbetle
selamlıyorum."

