Libya’da Fransa’nın Habis Rolü
Fransa, Libya’da Fransız askerlerinin emekli General Hafter saflarında savaştığını kabul etti. Bu
kabul, Fransa’nın Libyalıların savaşına müdahil olduğunun açık itirafıdır. Önce Fransa Savunma
Bakanlığı ve daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı’nın bu açık itirafı, Fransa’ya saldırmayan bir
halka karşı Fransa’nın bariz bir saldırganlığının bir kanıtıdır. Hal böyleyken Fransa, -yalancıktanLibya’da siyasi çözümden yana olduğunu ve Skhirat hükümetini desteklediğini iddia etmektedir.
Ama diğer taraftan bu hükümeti reddeden Amerikan ajanı Hafter’i desteklediğini de görüyoruz.
Fransa ve bu kâfir ülkelerini buna sevk eden unsur, bu devrime olan kin ve düşmanlıklarıdır.
Çünkü bu devrim, Kaddafi rejiminin yolsuzluk, zulüm ve tuğyanına, ardından Hafter ve onu
destekleyenlerin emel ve özlemlerine karşı ümmetin başkaldırışıdır.
Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın şu sözleri de bu kin ve düşmanlığı teyit etmektedir:
“Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hristiyanlar da
[Bakara
120]
asla senden razı olmayacaklardır.”
“Onlar ağızlarıyla Allah’ın nurunu
söndürmek istiyorlar. Hâlbuki kâfirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır.” [Saff 8] Bu
açık müdahale, Batı ve Fransa’nın halkımıza ve diğer İslam halklarına karşı sömürgeci düşman
gibi davrandığının açık göstergesidir.
Bu sömürgeci düşmanın hedefi, kaynaklarımıza egemen olmak ve kontrol altına almak için bizi
ve ülkemizi boyun eğdirmektir. Fransa, bu uğurda İngiltere, Amerika ve İtalya gibi karanlık
sömürge tarihine sahip diğer kâfir ülkelerle çatışmaktadır. Bu ülkelerin hepsi, ülkemiz için bizim
evlatlarımız üzerinden birbirleriyle çatışıyorlar...
Amerika, halkımıza karşı en iğrenç katliamları işlemesi için ajanı Hafter’i körüklüyor. Ancak
Hafter, sadece rezil rüsva ve zillet elde ediyor...
Fransa ise Libya yiğitlerini öldürmek ve Hafter saflarında savaşmak üzere Libya’ya uzman ve
asker gönderiyor. Çünkü Libya yiğitleri, Fransa’nın ülke ve halka egemen olmasının önünde
duran en büyük engeldir. Muhtemelen -Allah korusun- ülke kontrol altına alındıktan sonra
Amerika Fransa’ya bazı kırıntılar verecektir. Belki daha kolay yağmalamak için Sahra
ülkelerindeki nüfuzunu Güney Akdeniz sahiline bağlayacaktır... Habis plan ve dehasıyla İngiltere
ise Hafter karşıtı bazı hareketler üreterek, yeni yeni yandaş ve uşaklar yaratarak Libya’daki
nüfuzunu korumak ve önceki ajanı Kaddafi döneminde olduğu gibi bu nüfuzunu geliştirmek
istiyor…
Bu açık müdahale, ülkeler arasındaki çatışmaya karışmak ve müdahil olmaktır. Bu müdahale
nüfuz ve rol paylaşımı babından olabilir. Nüfuz altındaki bölgelerde ve yandaşlar arasında birinin
diğerine casusluğu babından da olabilir. Karşı tarafın projesini önlemek ve başarısız kılmak
açısından da olabilir. Sömürgeci siyasi hesaplaşma veya yerel, kişisel ve partisel hesaplaşma da
olabilir. Hangi türden olursa olsun ne yazık ki tüm bunlar, ülkeye musallat olan bölünme ve
kutuplaşmaların bir sonucudur. Bu durum sadece düşman ve yabancılara hizmet etmektedir.
Ey Libya halkı! Sömürgeci haçlı emellerden sakının.
“Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Zira onlar birbirinin
dostudurlar. İçinizden onları dost tutanlar, onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğuna
hidayet etmez.” [Maide 51]
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