
 ِبْســـِم اِهللا الرَّْحٰمـــِن الرَِّحيـــم

 ِإنَّ ِفي َهذَا لََبالَغًا ِلقَْوٍم َعاِبِديَن
“Şüphesiz bunda, [Allah’a] kulluk edenler topluluğu için bir bildiri vardır.” [el-Enbiyâ’ 106] 

 
Hizb-ut Tahrir, sadece haram olmayıp Batının çıkarlarını da gerçekleştirecek olan seçim 

sürecine katılmaya karşı daha önce sizleri uyarmadı mı? Hizb-ut Tahrir, gerçekte devlet 
başkanının seçilmesi en büyük sömürgeci kafirin güçleri tarafından gerçekleşmesine rağmen Batılı 
kafirin sizleri oy kullanma hakkı vermekle aldattığını daha önce sizlere bildirmedi mi? Hizb-ut 
Tahrir, seçim sürecine katılarak İslami olamayan bu “demokratik” sisteme meşruiyet vermeme 
noktasında sizleri ikaz etmedi mi? O halde sonucu belli olan seçim sürecine katılanlar kendilerine 
Allahuteala'nın şu kavlinin intibak etmesinden hiç sakınmazlar mı? 

 Onlar her sene bir kez yahut iki“ َأَوالَ َيَرْوَن َأنَُّهْم ُيفْتَنُوَن ِفي كُلِّ َعاٍم مَّرَّةً َأْو َمرَّتَْيِن ثُمَّ الَ َيتُوُبوَن َوالَ ُهْم َيذَّكَُّروَن
kez imtihân edildiklerini görmüyorlar mı? Sonra da ne tövbe ediyorlar ne de ibret alıyorlar!” [et-

Tevbe 126] 
Hizb-ut Tahrir, sihirli bir proje ortaya koymaz. Ancak o, Afganistan'daki siyasi vakıaya ilişkin 

sahih bir anlayış oluşturmak, bu vakıaya ilişkin şeri hükümleri ortaya koymak ve sorunlara ilişkin 
çözümlerini İslami akideye bina etmek için çalışır. 

Hamit Karzai, 20 Ekim 2009 Çarşamba günü bir konuşma yaptı. Yanında ise Amerikalı Senatör 
John Kerry ile Birleşmiş Milletler Temsilcisi Kai Eide vardı. Onların bu varlığı geçen haftaya 
damgasını vuran siyasi çatlakların çözümünde Batılı lobinin Karzai'ye olan güçlü desteğini 
sağlamlaştırmaktadır.  

İslami olmayan seçim sürecinde Afgan halkının sadece %12'si oy kullandı, insanların geriye 
kalanın tamamı seçim sürecini boykot etti ve bu süreç, Batılı kafirin ülkedeki hedefini tam 
anlamda gerçekleştirmedi. Dolayısıyla diğer hedefleri gerçekleştirmek için seçim sürecine tekrar 
ettiler.  

O halde –bizzat kendi yayınlarına binaen- ortaya çıkan soru şudur: Halkın sadece çok az bir 
kısmı tarafından seçilen bir hükümet, demokratik bir hükümet olur mu? Katılımın az olmasının 
korkudan veya darılmadan kaynaklanmış olması bir yana hem Afgan halkı hem de adaylar 
demokrasiye inanamamaktalar. Nitekim seçim sürecine hilenin karışması bu hakikati ortaya 
koymuştur. Zira sonucu belli olan seçim sonuçlarından ne beklenebilir ki? Gelecek seçim sürecine 
katılacak olan insanların oranının az olması gerçeği göz ardı edildiğinde kafir Batı, bu hükümeti 
azınlık hükümeti olarak isimlendirmeyi mi düşünmektedir? O halde diğer Afganlıların iradesi 
nerede kaldı? Oysa demokratlar nezdinde halk iradesi kutsaldır. O halde ne diye bu kutsiyeti ihlal 
ediyorlar? Onlar, sizlerin demokrasiyi gerçekleştireceğinize inanmamaktadırlar. Dahası onlar, 
aslında sizlerin ona inanmadığınızı da bilmektedirler. O halde ne diye kendinizi kandırıyorsunuz? 

Afganistan halkı şunun farkına varmalıdır ki bu sömürgeciler ve getirdikleri kukla hükümetler 
ile sistemler, bölgenin tamamındaki kendi çıkarlarını korumak için Afganistan'ın jeostratejik 
özelliğini kullanarak bizzat kendi çıkarlarını gerçekleştireceklerdir. Zira sizlere demokrasiyi 
getirmek onların umurunda değildir ve adaylar da buna inanamamaktadırlar. O halde dünyanızı 
ve ahiretinizi heba edecek şekilde mi hareket edeceksiniz? Bu nedenle seçimlerin karşısında 
durmalısınız ve sizleri bir kez daha aldatmak için kafirin atacağı her adıma karşı uyanık 
olmalısınız. Nitekim Resul [SallAllahu Aleyhi ve Sellem], bunun gibi bir meseleye şu kavli ile 
işaret etmiştir: 

حر واحد مرتينيلدغ المؤمن من جال    “Mümin, bir delikten iki kez sokulmaz.” 

Gerek aday olarak gerekse oy kullanarak daha önceki seçime katılanların içerisine düşmüş 
oldukları hata, Afganistan'daki İslami olmayan seçim sürecine meşruiyet kazandırmış, sömürgeci 
Batılı kafir ordularına azınlık iradesini çoğunluğa dayatma ve akideleri ile çelişmesine rağmen 
Afganistan'daki Müslümanlara küfrü uygulama fırsatı vermiş olmalarıdır. Nitekim Hizb-ut 



Tahrir, bu hususta daha önce sizleri uyarmış ve bundan dolayı Batının tesis ettiği hükümetin 
istihbarat birimleri, sizlere hakikati bildirmelerini engellemek için Hizb-ut Tahrir üyelerini ve 
taraftarlarını tutuklamıştır. 

 
Ey Adaylar! Ümmetin servetlerini yağmalasın, evlatların katletsin, onurunu alçaltsın, 

beldelerini yıksın diye alçalan ve Batıya meşruiyet veren siz ve sizin gibiler Müslümanlar lehine 
kafirlere otorite vermektedirler. Peki, tüm bunları niçin yapıyorsunuz? Sözde kısa ömürlü bir 
otoriteyi elde etmek ve ceplerinizi parayla doldurmak için mi? Resulullah [SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem] siz ve sizin gibiler hakkında şöyle buyurmuştur: 

 ”.Ümmetim için saptırıcı liderlerden korkuyorum“ إنما أخاف على أمتي األئمة المضلين

 .Muhakkak ki sizler emirliğe hırs gösteriyorsunuz“ إنكم تحرصون على اإلمارة وإنها حسرة يوم القيامة وندامة
Hâlbuki o Kıyamet Gününde hasret (yürek acısı) ve nedamettir.” 

İşte bu, ümmeti rezil bir duruma sürükleyen siz ve sizler gibi olanların sadece dünyadaki değil 
bilakis aynı zamanda ahiretteki amellerinizdir. Çünkü sizler, Azim olan Allah'ın inzal ettiklerine 
dayanan bir otorite oluşturmadınız. Muhammed [SallAllahu Aleyhi ve Sellem] şöyle 
buyurmuştur: 

 Kıyamet günü her hain için“ لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، أال وال غادر أعظم غدرا من أمير عامة
hainliği miktarınca yükselecek olan bir bayrak olacaktır. Dikkat edin! Kamu yöneticisinin 
hıyanetinden daha büyük hıyanet yoktur.” 

 
Ey İslam'ı seven Afganistan halkı! Sizlerin sorunu, özel bir sorun olmayıp tamamen 

beldelerinizi işgal eden sömürgecilerin dayattığı rejimler tarafından meseleleri yontulan ümmetin 
diğer kesiminin sorunu gibidir. O halde Rabbinizin vahyettiği İslam dinine yönelik saldırı 
karşısında seslerinizi yükseltiniz ve Hilafet’i yeniden kurmak için çalışınız. Bugün işlerimize 
hakim olan tüm sorunların yegane çözümü işte budur. 

وةثم تکون خالفة على منهاج النب  “Sonra nübüvvet minhacı üzere Hilafet olacak.” 
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