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Basın Açıklaması
El Meşat Gibi Hadi de, Yemen Halkına Karşı Sorumluluk Üstlenmekten Kaçınıyor, Bu Yüzden
Devrilmesi Gerekir
Lahac iline bağlı El Anad-Taban ilçesi sağlık yetkilisi, ilçedeki sağlık merkezinin cilt hastalığına yakalanmış
çok sayıda çocuğu muayene etmesinin, aileler arasında korku ve paniğe yol açtığını söyledi. El Anad Bir Nasır
Sağlık Merkezi Müdür Yardımcısı Nebil Kaba, “Birçok ailenin, çocuklarını cilt hastalıkları ünitesine getirdiğini
belirterek, sağlık ünitesinde bu cilt hastalığının semptomlarına sahip üç vaka tespit edildiğini kaydetti.”
[10.01.2021 El Eyyam]

El Anad ve Bir Nasır’daki sağlık yetkililerinin, çocuklarda patolojik vakalar görüldüğüne dair açıklamaları
ve El Eyyam sitesinin yayınladığı görüntüler, halkın, bu aptal yöneticiler nedeniyle çektikleri sıkıntının
büyüklüğünü kanıtlıyor. İnsanlar arasındaki yaygın ve acil hastalıkların tedavisinden, devletin ülke çapındaki
hastanelere, sağlık merkezleri ve ünitelerine atadığı doktorlar sorumludur. İnsanların “eğitim, sağlık ve
güvenlik” gibi çoklu çıkarlarını üstlenmek devletin görevidir.
Abdo Rabbo Hadi, öncekiler gibi, vatandaşlarına karşı sağlık hizmeti sorumluluğunu yerine getirmekten
acizdir, insanlara havale ediyor. Bu yüzden halk, bu tür yöneticileri muhasebe etmeli ve hatta devirmelidir.
Çünkü bu yöneticilerin dinlerine ve ümmetlerine karşı işledikleri suçlar yere göğe sığmıyor. Ülke genelinde
nice hastalar vardır ki, çeşitli hastalıklardan muzdarip yakınları ve aileleri sağlık hizmeti alamıyor. İlaç
eksikliğinden ve sağlık hizmetleri yokluğu nedeniyle hayatı tehdit eden hastalıkların tedavisinden
bahsetmiyorum bile!
Abdo Rabbo, Riyad’da ikamet ediyor, Abdülmelik Muin hükümeti Sağlık Bakanı Kasım Buhayb de
Aden’de korkudan nefes alamıyor. Yakınlarındaki Lahac’ın El Anad ilçesinde çocuklar arasında görülen
patolojik hastalıkları tedavi etmek ve kaynağını incelemek şöyle dursun bu vakaların tetikleyicisidirler.
Kullandıkları silahlar, insan ve çevresel tahribata neden oluyor. Özellikle El Anad bölgesi, son zamanlarda
ABD Hava üssünün merkezi durumunda. Buradan kalkan İHA’lar “terörizm” bahanesiyle Yemen halkına
karşı katliam işliyor. Ayrıca El Anad, Yemen’de çatışan yerel taraf arasındaki temas alanına yakın bir bölgedir,
El Anadlı çocuklar arasındaki cilt kızarıklığı nedenleri olarak birbirlerini suçluyorlar.
Dün 05 Ocak 2021 günü El Meşat, tüm Yemen illerine hastane inşa etme hayalinden bahsetti. Bugün El
Anad’daki patolojik hastalıkları tedavi etme topu Hadi’de. Her ikisi de Yemen halkına karşı sağlık
sorumluluğunu yerine getirmekten kaçınıyor.
İslam’da sağlık hizmetlerinin sorumluluğu devlete aittir. Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e bir doktor
hediye edilmiş, doktoru Müslümanlara hibe etmişti. Hediye olarak gelmesi, tasarrufta bulunmayıp, hatta
almayıp Müslümanlara hibe etmesi, sağlık hizmetinin Müslümanların çıkarlarından olduğunun kanıtıdır.
Sonra Halife ve Hilafetin varlığında Müslümanların tarihine bir bakın. Bemaristan’da doktorluk eğitimi
veriliyordu. Nübüvvet metodu üzere ikinci Raşidi Hilafet, insanları İslam’a göre güdecektir. Hilafetin zamanı
geldi ve şafağı yaklaştı. Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:
ُّ “ ُث َّم َت ُكو ُن خ ََل َف ٌة َع َلى م ْن َهاجSonra Nübüvvet metodu üzere Hilafet olacaktır.” [Ahmed] Bu yüzden kurulması için
الن ُب َّو ِة
ِ
ِ ِ
çalışanlarla birlikte olun.
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