Pakistan Yöneticileri En Üst Perdeden ABD ile İttifakı Kınarken, Aşağılık ABD Askerlerini
Kurtarmak İçin Gizlice İşbirliği Yapmaktadır
Trump’ın askeri yardımı geçici olarak askıya almasının ardından Pakistan yöneticileri, bir
yandan en üst perdeden Amerikan karşıtı retorikler savururlarken, öbür yandan Afganistan’da
ABD askerlerini hezimetten kurtarmak için gizlice Trump yönetimi ile işbirliği yapıyorlar. ABD
Savunma Bakanı James Mattis, Pakistan yöneticileri ile sürekli yakın temas içerisinde olduklarını
doğruladı. 5 Ocak 2018 günü Pentagon’da düzenlediği bir basın toplantısında Pakistan Dışişleri
Bakanının ittifak yok sözleri sorulunca James Mattis, askeri tedarik yollarının koordinasyonu için
gizlice askeri temasın sürdüğünü belirtti. “General Joseph Votel’in Genelkurmay Başkanı Orgeneral
Bajwa ile telefonda görüştüğünü” söyledi ve “İşbirliğine devam edeceğiz.” dedi. Pakistan ile ilişkilerin
kötüye gitmesiyle ABD askerlerine karadan yapılan malzeme tedariki konusunda kaygıları olup
olmadığına yönelik bir soruya Mattis, “Hayır, bu konuda bir kaygım yok.” cevabını verdi.
Pakistan yöneticileri ile Trump yönetimi arasında gizlice devam eden işbirliğine gelince, Afgan
Talibanı’nı müzakerelere ikna etmek ve müzakere masasına oturtmak içindir. Çünkü Trump
yönetimi, ABD askerlerinin Afganistan’da kalıcılığını sağlayacak bir güvenlik anlaşması
imzalanmasından umutsuzdur. Buna karşın daha önce Britanya İmparatorluğu ve Sovyet
Rusya’sının yaptığı gibi tamamen çekilmek de istemiyor.
Ey Pakistanlı Müslümanlar!
Pakistan yöneticileri, bizi kandırıyor. En üst perdeden ABD’yi kınarlarken, bitkin ve yorgun
düşen, çöküşün eşiğine gelen ABD güçlerinin gizlice yardımına koşuyorlar. Öfkenizden
korktukları için her türlü sofistike silaha sahip korkak ABD askerlerini kurtarmak için ayrıntılı
askeri strateji kapsamında dikkatlice işbirliği yapıyorlar. “İkili oyun” sufleleriyle bizi
kandırıyorlar. Öbür yandan ABD işgal güçleri için can damarı olan askeri tedarik yollarını özene
bezene koruyorlar. Pamuk ipliğine bağlı ABD askeri varlığının oluşturduğu tehdidi yok etmek
yerine gizlice güçlendirmek için çalışıyorlar. Pakistan’ın zehirli ABD askeri varlığının sonucu
olarak maruz kaldığı ve gelecekte de maruz kalacağı onca yıkıma rağmen yine de işbirliği
yapmaktan geri durmuyorlar.
Bu aşağılık yöneticiler, bizden aldıklarını bizden isteyen, bize büyük zararlar veren, sonra
aşağılayarak bizi küçük düşüren bir düşman için bizi aldatıyorlar. Pakistan yöneticileri, bizi
kandırmak için ABD ile ittifakı yüksek sesle kınıyorlar. Oysa Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle
buyurdu:
“Bunlar Allah’ı ve müminleri aldatmaya
çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir.” [Bakara 9] Sessizce
düşmanımızla birlikte bize komplo kuruyorlar, düşmanımızın tek başına asla kazanamayacağı
savaşı kazanması için seferber oluyorlar. Oysa Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:
“Suç işleyenlere Allah katından bir
aşağılık ve yapmakta oldukları hilekârlık sebebiyle çetin bir azap erişecektir.” [Enam 124] Dinimizi
hakir gören, dünyanın her tarafında Müslümanlarla savaşan, savaşanlara yardım eden düşmanla
ısrarla işbirliği yapıyorlar. Hâlbuki Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:
“Allah, sizi ancak, sizinle din konusunda savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanız
için destek verenleri dost edinmekten men eder. Kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin
ta kendileridir.” [Mümtehine 9] Bizim için barış ve huzuru getireceğini iddia ediyorlar, oysa düşmanla
ittifak yoksulluk ve yıkımın garantisidir. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:
“Allah’tan
başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir.
Örümcek bir yuva edinir; hâlbuki yuvaların en çürüğü şüphesiz örümcek yuvasıdır. Keşke

bilselerdi!” [Ankebut 41]
Ey Pakistanlı Müslümanlar!
Gelin bu yöneticilerin bizi yüz üstü bıraktıkları gibi biz de onları yüz üstü bırakalım. Ve onları
devirmek için Hizb-ut Tahrir gençleri ile birlikte çalışalım. Onları devirip yerine İslam ile
yönetecek, dünyada ve ahirette bizi onurlandıracak bir Raşidi Halife koymak için gayret sarf
edelim. Gerçekten de Müslümanlar için tek garanti güç kaynağı, Nübüvvet metodu üzere
Hilafettir. Tek başına Hilafet, ABD varlığının asılı olduğu incecik ipi kesecek, ABD Büyükelçiliğini
kapatacak, ABD askeri yardım prangasını kıracak ve ekonomik kredilerini koparacaktır. ABD
askerlerinin ikmal yollarını kesecek, “Raymond Davis” özel askeri ve istihbarat birimini bu
topraklardan kovacaktır. İslam ve Müslümanlara hizmet etmek için devasa kaynaklarımızı
seferber edecektir. Dünyadaki tüm Müslüman ülkeleri birleştirip dünyanın tek süper gücü haline
gelmek için çalışacaktır. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:
“Onlar, müminleri bırakıp kafirleri dost edinen kimselerdir. Onların yanında izzet ve şeref mi
arıyorlar? Hâlbuki bütün izzet ve şeref Allah’a aittir.” [Nisa 139]
Ey Pakistan silahlı kuvvetleri!
Bu hain yöneticiler, tüm çizgileri aştılar ve daha da ihlal etmek için düşmanla entrika
çeviriyorlar. Düşmana hizmet etmek için size ihanet ettiler ve tek başına asla başaramayacağı bir
dayanak sağlamak için kanınızı boş yere akıtıyorlar. Bir yandan ABD ile ittifakın yol açtığı yıkımı
kınarlarken, öte yandan gizlice düşmanla ittifak yapıyorlar. Bu savaş, bizim savaşımız değil,
ABD’nin savaşı diyorlar, ama işbirliği yapmaktan da çekinmiyorlar. Kötü silahlı ama yüksek
motivasyona sahip Müslüman aşiretler karşısında zayıf düşmanın imdadına koşuyorlar. Bu
düşmanın sizin karşınızda hiç şansı yok. Yetti artık deyin!
Saf ve temiz Pakistan’ın daha fazla zarara uğramasını önlemenin yegâne yolu, Efendimiz
Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in size bahşettiği güçtür. Hadi samimi subaylar
önderliğinde Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın rızasına nail olmak ve otoriteyi ele geçirmek için planlı
ve dikkatli şekilde hareket geçin, sonra da iktidarı Hizb-ut Tahrir’in uyanık gençlerine teslim edin
ki Hizb, Nübüvvet metodu üzere Hilafeti kursun.
Hadi Hizb-ut Tahrir ile omuz omuza verin ve Medine’de İslam devletini kuran seleflerinizi
hatırlayın. Saad b. Muaz gibi Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e nusret veren güzide sahabeyi
hatırlayın. Nitekim Saad öldüğünde, annesi ağlayınca Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem ona
şöyle dedi:
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ُ اَّلل إ َل ْي ِه َو ْاه َت َّز َل ُه ْال َع ْر
ش
ِ  دمع ِك ويذه ْب حزن ِك ِِلن ابن ِك أول من-  لينقطع- “ ِلي ْرقأGözyaşların dinsin, üzüntün bitsin.
ِ
Çünkü senin oğlun, Allah’ı güldüren ve Onun arşını titreten kimselerin ilkidir.” [Taberânî] Şimdi tam
zamanı değil mi ey kardeşlerim? Yanıt verecek misiniz?
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