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Basın Açıklaması
Afganistan Devlet Başkanının Bagram Hava Üssünde Aşağılanıp Horlanması Kukla Yöneticinin
Akıbetinin Bir Habercisidir
ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası çerçevesinde Afganistan’a sürpriz bir ziyarette bulundu
ve Şükran Günü’nde Bagram hava üssündeki ABD askerleriyle bir araya geldi. Bu arada, Afganistan Devlet
Başkanı Eşref Gani, devlet protokolünü ve diplomatik ahlakı ihlal ederek, Donald Trump’la görüşmek için
ABD’nin Bagram Hava üssüne geldi ve dünya kamuoyu karşısında aşağılanıp horlandı. Afgan Devlet
Başkanı, Afganistan’ın siyasi geleceğinde iktidarını güvence altına almak için kaldırmadık hiçbir taş
bırakmadı; bu bağlamda son derece dalkavukça sözler sarf etti. Afganların çoğu, onun bu konuşmasını tarihi
bir utanç olarak nitelendirdi.
Konuşmasında Afganistan Devlet Başkanı, ABD askerlerinin Afganistan’da işlediği iğrenç eylemlerinden
övgüyle bahsetti ve görev süresi boyunca ABD askerlerinin kayıplarında önemli ölçüde düşüş (52) olduğunu
belirtti. Ama ne ABD’nin Afganistan’daki askeri kayıplarını azaltmak için Afgan halkının ödediği maliyete
değindi ne de ülkede tabut satışlarını artıran, mezarları ve satışlarını hortlatan ABD’nin savaş stratejisinden
bahsetti. Son beş yıl içinde 50 binden fazla Afgan güvenlik güçleri, ABD’nin Afganistan’daki savaşını
alevlendirmek için bir yakıt olarak kullanıldı. Bunun sonucunda yüz binlerce masum sivil hayatını kaybetti,
yaralandı.
Utanç verici gerçek şu ki, görev süresi boyunca Afganistan Devlet Başkanı, ABD’nin Afganistan’daki
çıkarlarını güvence altına almak için en yüksek rütbeli ABD generalleri ve kana susamış Amerikalılara kıyasla
ABD yönetimine önemli ölçüde hizmetlerde bulundu. Ama sonuçta onur kırıcı ve rezil bir şekilde karşılandı.
Çünkü böyle bir karşılama bir kuklanın nihai kaderidir. Bagram hava üssünde ABD Başkanı tarafından ağır
bir hakarete maruz kalan Eşref Gani’nin yüzündeki utanç belirtisini herkes kolayca fark etti.
Müslüman Afgan halkı, “demokrasinin” kıskanç ve utanç verici liderler yetiştirdiğini artık farkına varmalı.
Görünüşte hiçbir haysiyet ve onurları yok. Çünkü ne pahasına olursa olsun sadece iktidarlarının devamlılığını
umursarlar. İnsanlık hissi ölmüş, utanmaları yok ve efendilerinin birer köleleridir; buna karşılık küstah
efendileri her defasında onları görmezden geliyor. Bu nedenle Allah’ın sisteminde ya da Nübüvvet metodu
üzere Raşidi Hilafette Müslümanların ve insanlığın kanını, onurunu ve haysiyetini savunacak cesur, yiğit,
onurlu ve şefkatli liderler yetiştirilecektir.
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