Arap Baharı Aldatmacası!
"Arap baharı" terimini gündemimize taşıyanlar, maalesef saf vatandaşlarımızın
aklını, fikrini, bulandırarak, aldatarak, gerçek gündemi ve bu konudaki gerçek
bilgileri gizlemeye çalışmaktadırlar.
Uzun zamandır müslüman Arap ülkelerinde açlık ve sefalet çeken halkın
duygularını ve heyecanlarını kullanarak başlatılan isyanları, halkın kendi
iradesiyle başlatılan bir özgürleşme hareketi olarak gündeme taşıyanlar, bilerek
ya da bilmeyerek küresel güçlerin emellerine hizmet etmektedirler.
Bugüne bakıp aldananlar ve aldatanlar, bu ülkeleri dün bu hallere getirenleri
tanıyamazlar…
Bugünü doğru okuyamayanlar, yarını asla göremez, bilemez, anlayamaz; tarihin
çöplüğüne milletleriyle devletleriyle gömülür giderler!..
Göz gerek ki göre!
Bugün ortadoğu ülkelerinde ‘‘Arap baharı‘‘ diye isimlendirilen ve halkın,
gençliğin ayaklanması olarak algılanan bütün bu hareketler dış mihrakların
desteğiyle olmuştur. Bunu hiç kimse inkar edemez!
Peki bunun altında yatan mana nedir? Tek bir gaye vardır: O da İslam
çoğrafyasını
demokratikleştirmek ve
her birini Türkiye modeli
laiklikle idare olunan birer
ülke yapabilmek! İşte asıl
nihai hedef budur!
Emperyalist güçler
bundan 90 sene önce M.
Kemal eli ile Anadolu´da
gerçekleştirdikleri
dinsizlik hareketini İslam
ülkelerine de sirayet
ettirmek istiyorlar. M. Kemal memleketimizi demokrasi görünümüyle
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diktatörlükle idare etmiştir. Hala onun izleri kendisini göstermektedir. Onun eli
ile ülkemiz laikleştirilmiştir; Din ve dinin müesseseleri bir bir tahrip edilmiştir.
Oynı şer odakları, 1990 sonrası komünist Rusya’dan kopan ve bağımsızlıklarını
ilan eden Türk Cumhuriyetleri´ne de Turgut Özal vasıtasıyla demokrasiyi ve
laiklik ilkesini yerleştirmişler, latin harflerini kabul etmişlerdir.
Şimdi ise; T.C laik rejimin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu sinsi ve
münafıkane hareketlerini onun öncülüğünde İslam ülkelerini
demokratikleştirme çabası içerisindeler. Geçtiğimiz haftalarda Erdoğan’ın Mısır,
Tunus ve Libya gezileri ve buralarda yaptığı laiklik vurgusu ve demokrasiye geçiş
çalışmaları bu gerçeği bir kez daha net bir şekilde ortaya koymaktadır.
Müslümanlar oynanan bu oyunlara karşı uyanık olmak zorundadırlar!
Bu İslam düşmanlarının plan ve projeleridir. Biz inanıyoruz ki; Rabb’ülalemin
Hazretleri´nin de bir planı vardır. Ve galip gelecek de Allah’ın planıdır! İnşaallah
zalimlerin, diktatörlerin birer birer tarih sahnesinden silinmesiyle Peygamber
Efendimiz´in müjdelediği o parlak, Asr-ı Saadet devri gerçekleşecek ve
şuurlanan ihlaslı dünya müslümanları bir araya gelerek Hilafet’in ikamesini
yeryüzünde gerçekleştireceklerdir.
Rabb’im bizlere o günleri gösterecektir!
Bizler ümitliyiz. Rabb’im bizleri mahcup etmesin!
Amin!
http://www.hilafet.org
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