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Basın Açıklaması
ABD’nin Afganistan’daki Başlıca Mirası, Yıkıcı Savaş ve Ürkütücü Barıştır!
Birleşmiş Milletler Afganistan’daki Yardım Misyonu (UNAMA), yayınladığı güncel raporunda, 2021’in ilk
altı ayını son 12 yılın en kanlı ayları olarak tanımladı. Raporda ayrıca, kadınların, erkeklerin ve kızların en
önemli kurbanlar olduğu, bu kayıpların yarısını bunların oluşturduğu vurgulandı.
Hizb-ut Tahrir / Afganistan Vilayeti Medya Bürosu, Afganistan’da masum Müslümanlara yönelik işlenen
bu korkunç kan gölünü en güçlü ifadelerle kınıyor ve mevcut savaşın, İslami ve insani değerlere yönelik
olduğunu vurguluyor. Hava saldırılarında, patlamalarda, çatışmalarda, onlarca Müslüman vahşice yok edildi.
Cesetleri bile günlerce defnedilemedi. Oysa İslam Şeriatı, bir Müslümanın diğer Müslümanı hedef almasını
yasaklar. Çünkü Müslümanların kanının bir damlası bile Kâbe’nin taş taş yıkılmasından daha değerlidir. Bu
pis savaşta çocukların, kadınların ve gençlerin ne kadar trajik bir şekilde öldürüldüğünden, yüz binlerce
insanın evinden kaçmak zorunda kaldığından bahsetmiyorum bile.
Genel olarak Afganistan’daki savaşın bölgesel ve uluslararası boyutları var. Utanç verici yenilginin
ardından Afganistan’dan çekilmeye karar veren ABD, ülkeyi iki tarafı keskin bıçak arasına koydu: yıkıcı bir
savaş ve korkunç bir barış gündemi. Her geçen gün daha fazla karmaşıklaşıyor. Her ne kadar ABD görünüşte
çatışmaların bir ‘iç savaş’ ve Afganların sorunu olduğunu açıklasa da, aslında şimdiki savaş ABD’nin uğursuz
mirasıdır. Çünkü terör çatısı altında bölgesel etkisini sürdürmek için Afganistan’ı korkutucu bir canavara
dönüştürmek istiyor.
Savaşın taraflarını kendilerini muhasebe etmeye çağırıyoruz. Erkek ve kız Müslüman kardeşlerinizin
kanından daha büyük bir günah var mıdır? Allah Subhânehu ve Teâlâ’dan korkun ve mevcut fitneden uzak
durun. Müslümanların kanını dökmekten kaçının. Bu, büyük bir günah ve affedilmez bir suçtur. Asıl amacı
İslami Emirliğini yeniden kurmak ve işgali ortadan kaldırmak olan kimseleri, Batı işgalini ve sömürgeciliğini
ortadan kaldırmaya odaklanmaya çağırıyoruz. Sadece ABD ve NATO’nun askeri etkisi ortadan kaldırmak
yetmez, aynı zamanda istihbarat, siyasi, entelektüel ve ekonomik etkileri de İslam topraklarından def
edilmelidir. Ayrıca, zorba güçlerin Müslüman gençlerin kanını yakıt ve etkilerini sürdürmenin bir aracı olarak
kullanmasına izin vermeyin. Çünkü ateşi, herkesi ve her şeyi yakacaktır!
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