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Haber-Yorum
Kızıldeniz’de Seyrüsefer Özgürlüğünü Garanti Altına Almak İçin Suudi-Amerikan
Tatbikatları
Haber:
Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri ile Kızıldeniz’de, “seyrüsefer özgürlüğünü
garanti altına almak” amacıyla 10 günlük ortak deniz tatbikatı düzenleyeceklerinin açıkladı.
Suudi Arabistan Haber Ajansı (SPA) Pazar günü, “Suudi Deniz Kuvvetleri ile Batı
Filosundaki Amerikan mevkidaşları arasındaki” ikili deniz tatbikatı olan "Mavi Muhafız 21"
deniz tatbikatının başladığını bildirdi.
“İlişkilerin ve askeri iş birliğinin güçlendirilmesi ile savaşa hazırlık seviyesini yükseltmek
amacıyla gerçekleştirilen” tatbikatın 10 gün süreceği bildirdi.
Aynı şekilde “Kızıldeniz’de deniz seyrüsefer özgürlüğü için denizlerin, bölgesel ve
uluslararası su yollarının korunması ve güvenliğinin sağlanarak bu yöndeki yeteneklerin
geliştirilmesine katkıda bulunmanın" amaçlandığı aktarıldı.
Öte yandan SPA'dan yapılan açıklamada, BAE'nin Zafra Hava Üssü’nde, Hava Füze
Savaş Merkezi 2021 tatbikatlarının, Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri ile birkaç kardeş ve
dost ülkenin katılımıyla başladığı belirtildi. “
Tatbikata, “Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'nin F-15SE uçak sistemiyle katıldığı”
kaydedildi.
SPA, “Tatbikatlara katılan ülkeler, katılan uçakların türü, sayıları veya bu tatbikatların
sonuçlanma süresi hakkında ayrıntılı” bilgi vermedi.
Yorum:
Amerika bu şekilde Suud Hanedanı yöneticilerine şantaj yapmaya ve onları bölgede
Amerikan ışığıyla yayılan İran öcüsünden korkutmaya devam ediyor. Tüm bunlar Suud
Hanedanı yöneticilerini küçük düşürmek, daha fazla silah satın almak için ümmetin parasını
hortumlamak ve yabancıya daha fazla bağımlı kalmaktan ve ona dayanmaktan başka hiçbir
faydası olmayan birçok anlaşma ve tatbikatlar yapmak içindir. Bu arada Suud Hanedanı
yöneticilerinin, özellikle de pervasız Prens Muhammed bin Selman’ın, Amerikalılarla bir
fotoğraf çektirmek ve dünyaya bir fotoğraf vermek karşılığında büyük meblağlar harcamaya
ve bu tatbikatların bedelini katlanarak ödemeye hazır olduğunu görmekteyiz. Zira kendisinin,
bazen korumasını geri çekmesi halinde rejiminin iki hafta içerisinde düşeceği tehdidinde
bulunan, bazen de krallığını herhangi bir İran saldırısından veya İran'ın bölgedeki destekçileri
aracılığıyla kendisine yönelik herhangi bir saldırıdan korumayı ve savunmayı vaat eden
efendisi Amerika ile güçlü ilişkileri ve ortak bir geleceği vardır.
Böylece Kızıldeniz’deki İslam ve Müslümanların düşmanı Amerika’nın çıkarlarını sağlamak
ve korumak için ümmetin parası heder olup gitmektedir. Suudi Arabistan’ın çıkarı ise sadece
Amerika’nın izin verdiği ölçüdedir. Zira Amerika, sözde terörizme karşı mücadele
kapsamında İslam ile savaşmak ve ajanlarının bölgeyi yönetmesini sağlamak için bölgede
onlara çizdiği rolü oynamaları amacıyla Suud Hanedanı yöneticilerini kullanmak istemektedir.
Allah’ım, sefih yöneticileri helak et ve onların yerine Nübüvvet Minhacı üzere Raşidi
Hilafeti getirmemizi nasip et.
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