
 ِبْســـِم اِهللا الرَّْحٰمـــِن الرَِّحيـــم
Boşa Geçen Sekiz Senenin Ardından… Irak Halkı, İşgalciden ve Avenelerinden 

Daha Ne Bekliyor?! 
 
Bu Nisan ayının dokuzunda elim yıldönümünün içinden geçtik… İzzete ve onura özlem duyan 

herkes acı çekmekte. Hadarat, ilim ve kaynak bakımından dünya ülkelerinin en zengini ve en 
köklüsü olan Irak'ın küfrün, zulmün ve zalimliğin lideri Amerika tarafından işgal edilmesinin 
üzerinden sekiz sene geçti. Batılı ve doğulu devletler de bu hususta ona yardım ettiler. 
Müslümanların yöneticilerinin bunu tebrik etmesi de cabası. Param parça etmek için Irak'a karşı 
birleştiler, şerefli halkının üzerine üşüştüler, başına belalar ve felaketler sardılar. Bunların onda 
biri başkalarına isabet etmiş olsaydı kesinlikle helak olup giderdiler! 

 
Ey Irak'taki Müslümanlar! 
Melun taguttan kurtulma bahanesiyle sömürgeci kafir düşmanla el ele verenlerden ne 

bekleyebiliriz? Zira onlar, Allahteala'yı, resulünü ve müminleri bırakarak sömürgeci kafiri dost 
edindiler. Oysa İslam, bunu haram kılmıştır. Allahuteala, şöyle buyurmuştur:  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا الَ تَتَِّخذُوا
 Ey iman edenler“ الَْيُهوَد َوالنََّصاَرى َأْوِلَياَء َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء َبْعٍض َوَمْن َيتََولَُّهْم ِمنْكُْم فَِإنَُّه ِمنُْهْم ِإنَّ اللََّه الَ َيْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلِميَن
Yahudileri ve Nasranileri dost edinmeyin. Çünkü onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Şayet 
sizden her kim onları dost edinirse o onlardandır. Muhakkak ki Allah zalimler toplumunu 
hidayete erdirmez.”[Maide 51] Ve şöyle buyurmuştur:  آَمنُواْ الَ تَتَِّخذُواْ ِبطَانَةً مِّن ُدوِنكُْم الَ َيْألُونَكُْم خََباالً َيا َأيَُّها الَِّذيَن
 !Ey iman edenler“ َودُّواْ َما َعِنتُّْم قَْد َبَدِت الَْبغَْضاء ِمْن َأفَْواِهِهْم َوَما تُخِْفي ُصُدوُرُهْم َأكَْبُر قَْد َبيَّنَّا لَكُُم اآلَياِت ِإن كُنتُْم تَْعِقلُوَن
Kendi dışınızdakileri dost, sırdaş edinmeyin! Çünkü onlar size fenalık etmekten asla geri 
durmazlar ve hep sıkıntıya düşmenizi isterler. Gerçekten, kin ve düşmanlıkları ağızlarından 
(dökülen sözlerinden) belli olmaktadır. Kalplerinde sakladıkları (düşmanlıkları) ise daha 
büyüktür. Eğer aklediyorsanız, ayetlerimizi size açıklamış bulunuyoruz.” [Âl-i İmrân 118] 

Bu düşman, ülkemizi örnek edinilecek bir model yapacağını iddia derken bizi, emrine itaat 
ederek servetlerimizi yağmalamak için tehlikeli habis hedeflerini gerçekleştirmek üzere gece-
gündüz çalışan dayattığı yöneticiler veya ajanlar sayesinde zulmün, kaosun ve güvensizliğin 
içerisine iterek on yıllarca geriye götürdü! Düşman, bu yöneticileri çeşitli bahaneler altında 
zulmün ve baskının birer itaatkar aracı olarak kullanmaktadır. Nitekim mahkumların ve 
bunlardan birçok masumun durumu bize hiç de uzak değildir! Bununla da kalmayarak hanif 
dinimizin yerine kokuşmuş kapitalizmin meşruiyetini ve kamu işlerinde, [ال اله إال اهللا محمد رسول اهللا] 
akidesi yerine onların söyledikleri şeylerden çok yüce olan Allah'ın hükmüne yer verilmeyeceği 
anlamına gelen dini hayat, devlet ve toplumdan ayırma akidesini pekiştirmek için gece-gündüz 
azmetmekteler.  

Fikirlerin keşmekeşliği ve akılların zehirlenmesi ise azgın medya organları ve kiralık 
borazanları yoluyla olağan bir hale gelmiştir. Zira atmosferleri, hastalıklı adi kafir düşmanın bize 
aktardığı fırkacılık, ırkçılık, kota, şeffaflık, saçma sapan özgürlükler, küfür dahi olsa öteki görüşleri 
kabullenme, federalizm ve self-determinasyon gibi hadaratımızın temeli olan dinimize yabancı 
mefhumlarla doldurdular. Böylece Irak, işgalci ve kuyrukları sayesinde her alanda açık bir şekilde 
başarısız olan devletler sıralamasında yükselmeye başladı!! 

Tüm bunlar neden biliyor musunuz? Çünkü kapitalist işgalcinin tek ölçüsü, menfaatçilik ve 
çıkarcılıktır. Zira herhangi ruhî, ahlakî veya insanî kıymetle onun hiçbir ilgisi yoktur. O, ülkemizi 
yok etme pahasına olsa bile daima hedeflerini gerçekleştirmek için çalışır… İşgalcinin bazı 
insanları iktidara taşımaya iten faktör, bu kişilerin onunla aynı kanaatleri paylaşmaları ve onu 
taklit etmeleridir. Nitekim iktidar zümresinin kazanımlarına baktığınızda ülkemizin başına gelen 
yıkımın boyutunu görürsünüz. Yoksa Irak'ın daha önce tanık olmadığı 80 milyar doların üzerinde 



bir bütçe, altyapı, yeniden yapılanma, işgücü istihdamı ve hizmet sunma gereksinimlerini 
minimum düzeyde karşılamaktan nasıl aciz kalabilir?!  

İşte ümmet, tek bir taguttan kurtulmanın bedelini, tagutlar ordusunun baskısı altında kalmakla 
ödedi. Adeta her şeyi silip süpüren çekirgeler ordusu gibi işgalci kafirin, ümmeti dininden ve 
akidesinden koparma çabasını yerine getirmekteler ve müminler hakkında zimmet 
gözetmemekteler. Onların skandalları herkesçe bilinir hale gelmiş olup sömürgeci kafir tarafından 
korunmaktadırlar.  

 
Ey Müslümanlar! 
Bir lider halkına yalan söylemez. Düşmanınız tarafından sizlere dayatılan hükümetlerden hiçbir 

hayır gelmeyeceği noktasında sizleri uyardık ve sizlere samimice nasihatiz ettik. İşgalin akabinde 
gelen tüm hükümetlerin vaatleri, " susayan kimsenin su sandığı ıssız çöllerdeki serap gibi" buhar 
olup gitti. Bundan dolayı dünyanın ve ahiretin saadetine nail olmanın tek yolu, küfrü, kafirleri ve 
münafıkları Müslümanların beldelerinden atmak, aramızda Rabbimizin kitabı ve nebimizin 
sünnetiyle hükmedecek, arkasında her mütecavizle savaşmak için kalkan edineceğimiz, 
yeryüzünde paramparça olmuş Müslümanları Nübüvvet Minhacı Üzere Raşidi Hilafet Devleti'nin 
olduğu azim bir devletin altında toplayacağımız adil bir Halifeye rıza ve ihtiyar ile biat etmek için 
İslamî hayatı yeniden başlatmak için çalışan muhlislerle birlikte çalışmaktır. Böylece hiçbir küfür 
gücü, topraklarımızın bir karşını bile kirletmeye cüret edemeyecektir.  

 İşte o gün, müminler de Allah’ın“  ِبنَْصِر اللَِّه َينُصُر َمن َيشَاء َوُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم)4(َوَيْوَمِئٍذ َيفَْرُح الُْمْؤِمنُوَن 
nusretiyle, zaferiyle ferahlayacaklardır. Allah dilediğine nusret, zafer verir. O, Azîz’dir, 
Rahîm’dir.” [er-Rûm 4-5] 
 
  حزب التحرير    
 Hizb-ut Tahrir        H. 05 Cumâde'l Âhir 1432  
    Irak Vilayeti        M. 08 Nisan 2011 

 

www.hizb-ut-tahrir.org | www.hizb-ut-tahrir.info | www.turkiyevilayeti.org 


