
 
  Halep’i Alev Alev Yaksanız Da Biz Yaşadığımız Sürece Halep De Yaşayacaktır 

   

“Ateşle dolu hendeğe atılanlar (yakılarak) öldürüldü. Onlar (yakanlar) da başlarına oturmuşlar, 
müminlere yapmakta oldukları işkenceyi seyrediyorlardı. Onlardan, sırf, göklerin ve yerin mülkü 
kendisine ait olan, Aziz ve Hamid olan Allah´a iman ettikleri için intikam aldılar.” [Buruc 4-8] 

Kisrâ da Halep’i işgal edip tahrip etmiş, Rumlar da Halep’e girip yakıp yıkmıştı. Tatarlar da Halep’e 
saldırarak ifsat etmişlerdi. İşte şimdi de müttefik yalancı direnişçiler, Halep’e girip halkı tarumar ettiler. 
Çocukları boğazladılar, kadınları dul bıraktılar, ağaçları yaktılar.  

  “Onlar ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek 

istiyorlar. Hâlbuki kâfirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır.” [Saff 8] Kindar direnişçiler 
istemeseler de.  

Nitekim İslam ümmeti Kisrâ’yı hezimete uğratarak tarihin sayfalarına gömdü. Rumların başına gelen 
pişmiş tavuğun başına gelmedi. Tatarlar kor alevlerin tadını tattılar. Allah’ın izniyle kan emicilere de 
elbette kızgın gazap dokunacaktır.  

Ey Lübnan Müslümanları! İşte bakın Halep’i görüyorsunuz. Yakın uzak herkes Halep’i kaderine terk 
etti. Halep’i koruyacağını iddia edenler bile arkasını dönüp kaçtılar. Halka işkence yapsınlar ve 
çocukların kanını içsinler diye Halep’i kindar katillere teslim ettiler. Lübnan’daki mezhepçi liderler de 
ya Halep katillerinin müttefikidir ya da Halep katillerinin efendisinin kuklasıdır... Din düşmanlarının 
katliamına maruz kalacağınız gün gelmeden önce onlardan beri olun. Bilesiniz ki o gün pişmanlık fayda 
etmez. 

İran partisi ve onun safında yer alanlara da deriz ki: Ey İran partisi! Kadın ve çocukları katletmek 
kutsal bir cihat mı? Bunun için mi Suriye’ye gidip masum insanları korkutuyorsunuz? Direniş partisi, 
çocukların kanıyla yazışma yapan bir partiye mi dönüştü? Mızrak ve silahlarınız ile Halep halkının kanı 
oluk oluk akıtılırken Rabbinizle hangi yüzle karşılaşacaksınız?  

Ey İran partisini bağrına basan halk! Daha düne kadar Kanalı çocukların benzer görüntülerine tanık 
oluyordunuz. Bugün Halepli çocukların aynı sahnelerine razı oluyor musunuz? Çocuklarınızın akan 
kanları hakkında söz söylemenin zamanı gelmiştir. Özellikle de sizi felakete atmayacak aklı başında 
kimseler için... Bugün doğru yerde durun ve yarın Rabbinizin karşısına çıkabileceğiniz bir söz söyleyin.  

Ey Lübnan halkı! Halep’te yıkım ve katliam sahnelerine hep birlikte tanık olduk. Ateşin koru, çocuk, 
kadın ya da yaşlı arasında bir ayrım yapmıyor. Bilin ki yerlerini yurtlarını terk edenler bir daha asla 
ülkelerine dönemeyecek, çünkü ortada bir ülke kalmadı! Eğer İran partisinin zulmü karşısında 
durmazsanız, elbette o zulüm size de dokunacaktır ve kaçınılmaz olarak Suriye halkının karşılaştığı aynı 
yıkımla karşılaşacaksınızdır. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurmuştur:  

  “Ben ancak şiddetli bir azaptan önce sizin için bir uyarıcıyım” [Sebe 46]  
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#HalepteKatliamVar 
#Aleppo #HalepeKalkanOl 

#OrdularHalepe 
#AleppoExterminated 

#Halepimhaoluyor 
#AleppoGenocide 
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