
 ِبْســـِم اللِه الرَّْحٰمـــِن الرَِّحيـــم
Amerika’nın Lübnan’daki Adamları, Mezhepçilik ve Oyalama Taktikleri İle Halk 

Hareketini Maniple Ediyor! 
 
Lübnan’da 60 günden fazladır halk protestoları devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Siyasi İşler 

Yardımcısı David Hill’in Lübnan ziyaretiyle eş zamanlı olarak sözde Amerikan düşmanı grubun 
da desteğiyle Hasan Diab, başbakan olarak atandı. Atama, siyasi mezhepçilik lortlarının zihin 
kodlarını ortaya koyuyor! Hasan Diab attığı Tweetler ve yaptığı açıklamalarda, kimi zaman 
uzmanlardan oluşan, kimi zaman da tüm mezhep unsurlarını hoşnut eden bir hükümet 
kuracağından dem vuruyor! Bazen protestoların bazen de Amerikalı efendilerinin rızasıyla 
kendisini başbakan olarak atayan mezhepçilik lortlarının nabzına göre şerbet veriyor!  

 
Politik mezhepçilik lordları ile dalga geçiyor. Dahası Amerika, halk hareketini dağıtmak ve 

zayıflatmak için Hizbullah-Emel ittifakı öncülüğünde “karşı devrim” ile halk hareketiyle oynuyor. 
Sokaklarda “Şii, Şii” mezhepçilik sloganları atılıyor! Ardından geçici de olsa sakinleşiyor. Başka 
sokaklarda ise “Fedakârlık” taciri Müstakbel Hareketi ve dostları öncülüğünde “Sünni Sünni” 
mezhepçilik sloganları çınlıyor! Sonuçta Amerika ve Lübnan’daki adamları, siyasi mezhepçilikten 
vazgeçilmesi çağrısını sokağı yeniden harekete geçirmek için kullanıyorlar! 

 
Ek olarak Lübnan Bankası, bankalar ve bankacılar, dolar-lira kuru ile oynuyorlar. İnsanların 

elindeki paranın satın alma gücünün yaklaşık üçte bir oranında değiştiğinden bihaberler. Dolar-
lira kurunda sabit değer kaybının önünü açıyorlar. Acaba Amerika ve Lübnan Bankası Başkanının 
finansal mühendislik olarak anılan bu finansal manipülasyonlardan beri olduklarını düşünenler 
var mı? Buradan hareketle biz, halk hareketini ve canhıraş çalışan insanları şunlardan 
sakındırıyoruz: 

 
- Yolsuzluk koltuğundaki liderlerin çıkarına olan iğrenç mezhepçiliğin peşinden gidilmemesi. 

Çünkü böyle bir çatışmada bu liderlerin kanı akmaz, aksine bu tür iğrenç çatışmalarda 
sokaklardaki insanların kanı akar. 

 
- Amerika ve adamlarının, siyasi mezhepçiliği reddetmeye, yolsuzluk ve yozlaşmış siyasi sınıfla 

mücadeleye çağıran halk hareketinin spontaneliğini yok etmek için geliştirdiği uyuşturma 
operasyonları taktikleri ve zaman kaybı karşısında uyanık olunması.  

 
- Tüm sembolleri ile Lübnan’daki yozlaşmış siyasi varlığı sona erdirmek üzere bu halk hareket 

için net bir çizgi belirlenmesi gerekliliği ve insanların kanını emmekten ziyade işlerini güden 
sağlıklı ekonomik ve politik bir sistem benimsenmesi zorunluluğu. 

 
Bu dönemeçte halk hareketini tereddüt etmeden ilahi sistemi benimsemeye çağırıyoruz. Hizb-

ut Tahrir’in ayrıntılı biçimde ele aldığı bu ilahi sistem, din, ırk veya renk olgusuna bakmaksızın 
sorunları insani sorunlar olarak ele almaktadır. Bu sistem, âlemlerin Rabbi olan Allah Subhânehu ve 
Teâlâ’nın çözümleridir. Allah Subhânehu ve Teâlâ, insanları, hayatlarını ve yaşamlarını en iyi 
bilendir. Kapitalist uygulamaların krizlerin çözümünde faydasız olduğu pratikte özellikle 
kanıtlanmıştır... Âlemlerin Rabbi olan Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurmuştur:  

 Kim Benim zikrimden yüz çevirirse, mutlaka onun için“ َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْكِري َفِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضْنكًا 

sıkıntılı bir geçim vardır.” [Taha 124] 
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