
 ِبْســـِم اِهللا الرَّْحٰمـــِن الرَِّحيـــم
Amerikan Ordusu, İkinci Dünya Savaşından Beri Kuveyt Üzerinden Askerlerin ve 

Teçhizatların Nakline Dönük En Büyük Askeri Operasyonu Gerçekleştiriyor 
 
Basın yayın organları, Irak’taki Amerikan kuvvetlerinin Kuveyt toprakları üzerinden 

Afganistan ve Amerika’ya nakledildiği haberini aktardılar. Nitekim Amerikan 3. Ordu Komutanı 
Tümgeneral William Webster, 02.04.2010 Cuma günü Kuveyt’teki Amerikan üslerinden birinden 
video yoluyla yayınlanan bir konferansta şöyle bir nitelemede bulundu: “Amerikan muharip 
güçlerinin Irak’tan çekilip bunlardan büyük bir kısmının gelecek eylül ayı içerisinde Afganistan’a 
gönderilmesi operasyonu ikinci dünya savaşından bu yana Amerika’nın en büyük lojistik çabasıdır.” Ve 
şöyle ekledi: “Geçen haziran ayı içerisinde teçhizatların Irak dışına nakline başladık. Biz bunların tasnifi 
için Kuveyt’te çalışıyoruz ki bunlardan bir kısmı Afganistan’a nakledilecektir. Diğer bir kısmı da askeri 
üslerdeki konumuna geri dönmesi ve oradaki askerlerimizin eğitimlerinde kullanılması amacıyla Birleşik 
Devletlere geri gönderilecektir.” Yine 11.04.2010’da yayınlanan Kuveyt menşeli es-Siyase gazetesi 
Reuters’den şunu aktardı: “Amerikan ordusu, geçen çarşamba Kırgız Devlet Başkanı ile hükümetinin 
devrilmesine ve geçici yönetimin oluşmasına yol açan kanlı çatışmaların ardından askerlerini 
Kırgızistan’daki Manas askeri üssünden Kuveyt yoluyla Afganistan’a nakledilmesi amacıyla yapılan askeri 
uçuşları askıya alma kararı aldı.” Bir Amerikan askeri sorumlu “AFP” haber ajansına yaptığı 
açıklamada şunu ifşa etti: “Askerlerin bir noktadan Afganistan’a nakledilmesi için yapılacak 
uçuşların tamamı Kuveyt üzerinden düzenlenecektir.” Zira Kuveyt, Birleşik Devletler için büyük 
bir transit noktadır…     

Bu ise binlerce Müslümanın vurulması, katledilmesi, evsiz bırakılması ve ülkelerinin işgal 
edilmesi, yani kafirin Müslümanlar üzerinde üstünlük sağlamasının yanı sıra Amerika’nın 
çıkarlarını gerçekleştirmek amacıyla ona lojistik destek çalışmaları yapmak için mallarımızın 
eritilip tüketilmesi, aynı şekilde kafirin hakimiyetini dayatarak Müslümanların beldeleri üzerinde 
egemenlik sağlaması hususunda Kuveyt’in Amerika Birleşik Devletleri ile ortak hareket ettiği 
hakkında defalarca tekrarladığımız sözlerimizi teyit etmektedir. Tüm bunlar ise azim bir günah ve 
büyük bir cürümdür. Zira Allahuteala şöyle buyurmuştur:  

 الِعزَّةَ ِللّهِ  الَِّذيَن َيتَِّخذُوَن الْكَاِفِريَن َأْوِلَياء ِمن ُدوِن الُْمْؤِمِنيَن َأَيْبتَغُوَن ِعنَدُهُم الِْعزَّةَ فَِإن138ََّبشِِّر الُْمنَاِفِقيَن ِبَأنَّ لَُهْم َعذَاًبا َأِليًما 
 Münafıklara kendileri için elim bir azap olduğunu müjdele! Müminleri bırakıp da“ َجِميًعا
kafirleri dost edinenler, onların yanında izzet (güç ve şeref) mi arıyorlar? Oysa izzetin tamamı 
şüphesiz Allah’a aittir.” [en-Nîsa 138-139] 

Ve şöyle buyurmuştur:  
 Muhakkak ki Allah, kâfirler için müminler aleyhine asla bir“ َولَن َيْجَعَل اللُّه ِللْكَاِفِريَن َعلَى الُْمْؤِمِنيَن َسِبيالً
yol (egemenlik) kılmayacaktır!” [en-Nîsa 141] 

 
Ey Müslümanlar,  
Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan ve Irak’ta Müslümanların beldelerini işgal etmek, 

Filistin’deki Yahudi varlığına yardım etmek ve -terörizmle savaş gerekçesi adı altında- 
Müslümanlara karşı haçlı savaşı ilan etmek yoluyla İslami ümmeti düşman ilan etmiştir. 
Dolayısıyla onunla olan ilişki dostluk ve sevgi ilişkisi değil düşmanlık ilişkisi olması gerekir.  Zira 
Allahuteala şöyle buyurmuştur: 
  Şüphesiz kâfirler sizin apaçık düşmanınızdır. [en-Nisâ 101] ِإنَّ الْكَاِفِريَن كَانُواْ لَكُْم َعُدوا مُِّبينًا

Ve şöyle buyurmuştur:  

لَِّذيَن آَمنُوا الَ تَتَِّخذُوا َعُدوِّي َوَعُدوَّكُْم َأْوِلَياء تُلْقُوَن ِإلَْيِهم ِبالَْمَودَِّة َوقَْد كَفَُروا ِبَما َجاَءكُم مَِّن الَْحقَِّيا َأيَُّها ا  “Ey îmân edenler! 
Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları, sevgi göstererek dost edinmeyin! Oysa 
onlar size gelen hakkı inkâr etmişlerdir.” [el-Mumtehine 1] 

Buna ek olarak Amerika Birleşik Devletleri bugün Irak ve Afganistan’da bir bataklığa 
saplanmıştır ve bu da bu iki belde ile bir bütün olarak bölgede onun planlarını başarısızlığa 
uğratması için İslami ümmetin eline bulunmaz bir fırsat geçmiştir. Ayrıca bunun yanı sıra bir de 



bunaltıcı bir mali kriz ile meşgul olmaktadır. O halde içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulması için 
ona yardımcı olmamız ve ondan bir uzuv rahatsız olduğunda diğer uzuvlar uykusuzluk ve 
hararette ona iştirak eder misali onunla bir vücut  mesabesinde olmamız akıl işi mi!!    

 
Ey Müslümanlar,  
Bu ortaklık günahından kurtulmamız için Amerika Birleşik Devletleri ile olan güvenlik 

anlaşmasını iptal etmemiz, Amerikan askeri varlığını  sona erdirmemiz, ona ve diğer kafir 
devletlere dönük askeri imkanları durdurmamız gerekmektedir. Sizleri; İslam’ı ve Müslümanları 
yüceltip izzetlendirecek, şirki ve müşrikleri küçük düşürüp zelil kılacak, hak ve din rayesini üstün 
kılacak, Müslümanların beldelerini birleştirecek, Müslümanların tüm beldelerinde siyasi, askeri ve 
ekonomik olarak Amerikan varlığına son verecek olan Raşidi Hilafet Devleti’ni kurmak için 
bizimle birlikte çalışmaya davet ediyoruz ey Müslümanlar! 

يُبواْ ِللِّه َوِللرَُّسوِل ِإذَا َدَعاكُم ِلَما ُيْحِييكُْمَيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ اْستَِج  “Ey iman edenler! Allah ve Resulü sizi, size 
hayat verene çağırdığında icabet edin.” [el-Enfâl 24] 
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