بسم هللا الرحمن الرحيم
Haber-Yorum
Çözüm Amerikan Yaması Değil Bilakis Köklü İslami Çözümdür!
Haber:
Lübnan’da ekonomik, finansal, sosyal, tıbbi ve siyasi krizler birbirini takip
etmekte olup bunların en sonuncusu da bugün Genel İşçi Sendikası’nın
akaryakıt dahil yüksek fiyatları protesto etmek için ulaşım akışını felç etmeye
çağrıda bulunmasıdır.
Yorum:
Siyaset, insanların işlerini gözetmektir ama Lübnan ve diğer bölgelerdeki
sözde siyasetçiler, başta Amerika olmak üzere sadece Batı’nın politikasının
bekçiliğini yapıp uyguladıkları gibi Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası
gibi araçları yoluyla Amerika’nın sponsorluğundaki çözümlere çağırmaktadırlar!
Başımıza gelen tüm sorunların ve musibetlerin kaynağı olan sömürgeci
Amerika’ya bağlı olan ve sadece efendisi Amerika’nın memnuniyetini
önemseyen birinden insanların sorunlarını çözmesini nasıl isteyebiliriz ki?!
Gerçek düşmanımız Amerika’dan veya kendi adına bizi yönetmesi için vekil
kıldığı birinden, bizi gözetmesini, bizimle ilgilenmesini ve sorunlarımızı
çözmesini nasıl isteyebiliriz ki? Zira siyaset, ekonomi, para, sağlık, eğitim,
medya, güvenlik ve toplumun her alanındaki her şeyde tam bir iflas vakti
gelinceye kadar kendi gözü ve kulağı önünde gezip dolaşan, eğlenen,
insanların mallarını çalan ve yağmalayan ajan yöneticileri vekiller olarak bırakan
bizzat Amerika’dır. Bu da bizleri, gerek bizi gerekse bölgeyi, Amerika’nın
köleleştirme, aşağılama, bölgenin servetlerini yağmalama ve ona politikasını
dayatma gibi planladıkları şeylerden kurtaracak çözümler sunma sorumluluğu
ile karşı karşıya bırakmaktadır!
Bizi günlük olarak yaşadığımız sıkıntılardan kurtaracak olan tek köklü çözüm,
aşağıdaki noktalarda yatmaktadır:
1- Muhlis, bilinçli ve gerçek siyasi bir liderliği, yani insanların işlerini gerçek
anlamda gözetecek bir liderliği benimsemek. Ben Lübnan ve tüm bölge için
buna ehil olarak sadece Hizb-ut Tahrir’i görüyorum. Zira Hizb-ut Tahrir, İslam
ideolojini taşımakta, ona dayanmakta ve Lübnan’da bizim ve aynı şekilde
ümmetin acısını çektiğimiz her husustaki yönetim nizamına dair ayrıntılı bir
çözüm taşımaktadır. Dolayısıyla çözümün bireyler yoluyla olması imkansızdır.
Bilakis Hizb-ut Tahrir gibi siyasi ve ideolojik olan siyasi bir parti yoluyla olması
gerekir. Çünkü bireylerin, özellikle çözüm köklü ise akli, maddi ve siyasi güçleri
olsa da toplumu değiştirmeleri imkansızdır.
2- Lübnan, İslami bölgenin bir parçasıdır. Bu nedenle ister Müslüman ister
gayrimüslim olsun Lübnan’daki insanların, tüm sorunları çözecek ve açgözlü
sömürgecilerin kökünü kazıyacak köklü ve verimli bir değişimin olması

gerektiğini bilmeleri gerekir. Bu da ancak bizim gibi Amerika, Batı ve ajanlardan
daha çok acı çeken İslami bölgenin halkıyla birlikte olacaktır. Bundan dolayı
kurtuluş, sadece köklü ve kapsamlı bir çözümle mümkündür. Bunu da taşıyan
Hizb-ut Tahrir’dir.
3- İslam Nizamı’nın, yönetimde, ekonomide, siyasette, orduda, toplumda,
eğitimde, tarımda, sanayide ve benzeri alanlarda tam olarak tatbik edilmesi,
bunları etüt eden, siyasi olarak mücadele eden ve tüm ayartmalara, teröre,
yıldırmaya, baskıya ve hatta öldürmeye rağmen insanların samimiyetlerini ve
hak üzere sebat ettiklerini bildiği siyasi adamları gerektirmektedir. İşte Hizb-ut
Tahrir ve gençlerinin arasında böyle insanlar bulunmaktadır.
Bu nedenle insanlar, bazıları nezdinde ne kadar imajını güzel göstermeye
çalışırsa çalışsın Amerika’nın yamalı çözümleri ile Hizb-ut Tahrir’in taşımış
olduğu köklü çözüm arasında seçim yapmak zorundadır.
Değişim için, sizin gerçek kararınıza ihtiyaç vardır. Bu da ancak cehennem
ateşinden kurtulmak için liderliği hak eden kimseye vermenizle olacaktır. O
halde yapacak mısınız?!
Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi İçin Yazan
Dr. Muhammed Nizar Cabir - Lübnan

