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Nizar Banat’ın İnfazı, Yozlaşmış Aşı Anlaşması Suçuna Ek Olarak İğrenç Bir Suçtur 

 
Filistin yönetimine bağlı emniyet güçleri, 24 Haziran 2021 Perşembe günü gece yarısı siyasi 

aktivist Nizar Banat’ın evine baskın düzenlediler. Dövülerek evinden alınmasının ardından El 
Halil Valisi Cibrin El Bekri Banat’ın gözaltında öldüğünü duyurdu. 

 
Bu iğrenç suç, Filistin yönetiminin suçlarını ve yolsuzluğunu eleştiren ve muhasebe eden siyasi 

aktivisti tasfiye operasyonudur. Filistin yönetimi, bu suçu Yahudi varlığının güvenlik 
koordinasyonuyla girebileceği bir bölgede işledi. Bu cinayeti daha da iğrenç kılan şey, Banat’ın 
konuşmasından sonra gelmiş olmasıdır. Banat, konuşmasında Filistin yönetiminin Yahudi varlığı 
ile yaptığı Korona aşısı anlaşması eleştirmişti.  

 
Bu suç, Nizar Banat’ın şahsını değil, Filistin yönetiminin suçlarını, kusurunu, insanların canları, 

onuru ve mallarıyla oynamasını muhasebe eden herkese hedef almaktadır. Yönetimin suçlarını 
reddeden ve suçlularını açığa çıkaran herkesi hedef alıyor. 

 
Ey mübarek toprak halkı! Filistin Yönetimi ve güvenlik güçlerinin işlediği suçlar 

durdurmayacaktır. Çünkü düşmanınızın cinsindendir. Kutsalları peşkeş çekenlerden, topraktan 
ödün verenlerden, Yahudi varlığı ile güvenlik koordinasyonu halinde olanlardan, çocuklarınızı ve 
ailelerinizi yok etmek için İslam düşmanlarının politikalarını uygulayanlardan emin olunur mu? 
Hiçbir şenaatten kaçınmıyorlar. 

 
Filistin yönetiminin kurduğu soruşturma komisyonları, aptal yerine koymak içindir. 

Yozlaşmışları korumak ve suçları örtbas edecek bir günah keçisi bulmak içindir. Soruşturma 
komisyonları, Macit Farac, Hüseyin El Şeyh veya Mahmud Abbas’ı mı muhasebe edecek? 
Soruşturma komisyonları, Filistin yönetiminin kurumları ve emniyet güçlerindeki yozlaşmış 
kişilere son verecek mi? Soruşturma komisyonları, onlarca şehidin yaşamını yitirmesine ve 
yüzlerce Filistinlinin tutuklanmasına yol açan güvenlik koordinasyonunun suçlarını ortaya 
çıkaracak mı? 

 
Ey mübarek toprak halkı! Filistin yönetimi pis bir ağaçtır. İslam dünyasındaki ajan rejimlerin 

ve Yahudi varlığının uzantısıdır. Suçlarını durdurmanın yolu, o ağacı kökünden sökmek ve 
suçlarına karşı sesi yükseltmektir. Eğer suçlarına sessiz kalırsanız, bedelini kanınızla ödersiniz. 
Bilin ki, kararlılığınız, hakkı haykırmanız, zalimlerin ve hainlerin karşısında durmanız, zafer ve 
sevinç kapılarını aralayacaktır. Umulur ki Allah, yakında bizi Nübüvvet metodu üzere Raşidi 
Hilafet ile onurlandırır da dini ikame eder, zalimlere kazandıklarının karşılığını veririz. Zalimlere 
ve hainlere karşı hakkı haykırın. Allah hakkında hiçbir kınayıcının kınamasından korkmayın. 
Allah sizinle birliktedir, amellerinizi zayi etmeyecektir. Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle 
buyurdu:  
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görürsen onlardan ayrılabilirsin.” [Hâkim] 
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