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Pakistan Yöneticileri, Afganistan’daki Yenik Efendilerini Müzakere İle Kurtarmak İçin
Kiralık Uşak Gibi Hareket Ediyorlar
ABD ile Taliban arasında Körfez’de gerçekleşen görüşmelerin ikinci gününde Pakistan
yöneticileri, Trump’ın gönderdiği mektubun ardından görüşmelere sağladıkları kolaylıkları
gizleyemediler. 18 Aralık 2018’de İmran Han, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada,
hükümetin “barış sürecini desteklemek” için elinden geleni yapacağını söyledi. Orgeneral Bajwa
ise, 19 Aralık 2018’de Afganistan Uzlaşma Özel Temsilcisi Büyükelçi Zalmay Halilzad ile yaptığı
görüşmede Halilzad’ı övdü. Halilzad da Afgan barış sürecine verdiği çabalardan ötürü Pakistan’a
teşekkür etti. Ancak Bajwa-İmran rejiminin, kendisine yaptığı övgüler ve karşılıklı yağ çekmeler
tamamen yersizdir. Gerçek şu ki görüşmeleri kolaylaştırma, gurur kaynağı ve kalıcı barış değil,
aksine rezalettir, uzun ömürlü istikrarsızlıktır.
Irak ve Afganistan’daki talihsizliklerinin ardından askeri ve ekonomik açıdan bitkin ve yorgun
düşen ABD, Afganistan’daki askerleri ve paramiliter güçlerinin daimi kalıcılığını sağlamak için
siyasi anlaşmaya varmak istiyor. Kötü donanımlı ama kararlı Afgan direnişçileri karşısında dize
gelen Amerika, Pentagon’un “Suudi Arabistan lityumu” olarak nitelediği yeraltı kaynakları
zengini ülkede askerlerinin güvenliğini sağlamak için görüşmelere gereksinim duyuyor. Savaş
korkusuyla intihar eden askerleri ile sahada on yedi yıldır savaşı kazanamayan ABD, savaşı
müzakere masasında kazanmak istiyor. Dünyadaki nüfuzu solan ve sonu yaklaşan Amerika,
Afganistan’da kalıcı olabilmek için Pakistan’ın işbirliğine muhtaç. Bu sayede ABD-Hindistan, Çin
ve dünyanın tek Müslüman nükleer gücü ile mücadele edebilsin.
Konjonktür Müslümanlar lehinde. Pakistan’ın askeri ve siyasi liderliği, boğulmakta olan ABD
işgalini kurtarma görüşmelerini kolaylaştırmak yerine ABD’yi “imparatorluklar mezarlığında”
ölüme terk etmelidir. Pakistan yöneticileri, istihbarat paylaşımında bulunmak yerine ABD’yi kör
ve topal bırakmalıdır. Çünkü ABD, haçlılara karşı cihat eden samimi Taliban komutanlarının
yerlerini Pakistan’ın sağladığı istihbarat ile tespit edip suikast yapmakta ya da hava saldırıları ile
vurmaktadır. Tek ayaklı düşmanı kurtarmak için görüşmelere katılmak alçaklıktır. Pakistan
yöneticileri, NATO’ya Pakistan hava sahasını açmak ve ikmal yolları tedarik etmek yerine ABD
askerlerini açlıktan ölüme terk etmelidir. Böylece Sovyet Rusya’sı ve Britanya İmparatorluğu
askerleri gibi rezil rüsva olsunlar. Aşağılık bir şekilde geri çekilsinler. Gerekli ders alıp bir daha
dönmeye cesaret edemesinler.
Ey Pakistanlı Müslümanlar! ABD’nin bize karşı kurduğu komplo, en üst seviyede tam hız
devam ediyor ve şuan bile bu komployu bozabiliriz, daha geç kalmış değiliz. Bajwa-İmran rejimi,
bizim yanımızda yer alacağı yerde bize ve dinimize zarar vermek isteyenlerle işbirliği yapıyor. Bu
aşağılık rejim, işlerimizi gütmeye gelince, ihmalkârlık ve becerisizlik gösterir ama
Washington’daki yaralı efendileri yardım isteyince, canhıraş yardımına koşar. Önceki ABD
ajanları gibi bu rejim de ihanet yolunda adım adım yürüyor. ABD gereksinimlerini bizimmiş gibi
lanse etti. ABD savaşını, bizim savaşımız gibi tanımladı. Şimdi de ABD Afganistan’da kalıcı
olabilmek için anlaşmanın kaçınılmaz olduğunu görünce, aynı rejim, savaşı kınayıp teslimiyeti
barış gibi lanse etmeye başladı. Bize, istihbaratımıza ve silahlı kuvvetlerimize karşı ikili oynuyor.
Ancak sadece kendilerini aldattıklarının farkına vardıkları o gün çok uzak değil. Allah Subhânehu
ve Teâlâ şöyle buyurdu:
ِ َّ َّ
ِ
ون
ُ ون ِإ ََّّل أ
َ َنف َس ُه ْم َو َما َي ْش ُع ُر
َ آمُنوا َو َما َي ْخ َد ُع
َ يخاد ُع
َ “Bunlar Allah’ı ve müminleri aldatmaya
َ ون الل َه َوالذ
َ ين
çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir.” [Bakara 9]
Bu alçak yöneticiler, ABD bir şey isteyince, kiralık silahlar gibi hareket ediyorlar. ABD onlara
gereksinim duyunca, işbirlikçiler ve piyonlar gibi davranıyorlar ve her ikisiyle de büyük gurur
duyuyorlar Kendilerini aşağılatılıyorlar ve rezil rüsva ediyorlar. Allah Subhânehu ve Teâlâ ve hak

din yerine Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın düşmanlarıyla ittifakta izzet arıyorlar. Allah Subhânehu ve
Teâlâ şöyle buyurdu:
ِ َّ
ِ
ِ
ِ ِ َِّ ِ
ِ ِ
ِ ين أَولَِياء ِم ْن ُد
ِِ
يعا
َ ين أََي ْبتَ ُغ
َ ين َيتَّ ِخ ُذ
َ ون اْل ُم ْؤ ِمن
َ “ الذOnlar, müminleri bırakıp
ً ون ع ْن َد ُه ْم اْلعَّزَة َفإ َّن اْلعَّزَة لله َجم
َ ْ َ ون اْل َكافر
kafirleri dost edinen kimselerdir. Onların yanında izzet ve şeref mi arıyorlar? Hâlbuki bütün
izzet ve şeref Allah’a aittir.” [Nisa 139] Dolayısıyla bu hain ve hilekâr yöneticilerden yüz çevirin.
ABD ile ittifakı ve son görüşmeler tuzağını şiddetle reddetmek için Hilafet savunucuları ile
seslerinizi yükseltin.
Ey Pakistan silahlı kuvvetleri ve istihbarat servisi! ABD’nin bize karşı kurduğu komplo, en
üst seviyede tam hız devam ederken, onu bozmak ve ABD-Hindistan’ı geri çekilmeye zorlamak
için geç kalmış değilsiniz. Afgan direnişine bakış açısı ve basiret veren sizlerdiniz. Sizin sayenizde
Afganlı direnişçiler, Sovyet işgalini sonlandırıp Sovyet Rusya’sının çöküşüne katkıda bulundular.
Allah Subhânehu ve Teâlâ kendisine itaat edenlere yardım eder. Bu yardım sayesinde ABD’ye
ayaklarını yerden kesecek bir darbe vurabilirsiniz. Afgan Taliban’ını görüşmeleri reddetmeye açık
ve aktif bir şekilde teşvik etmek artık sizin sorumluluğunuzda. Dünya ve ahiret izzetinin vesilesi
olan cihada sımsıkı sarılın. Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:
ُّ ّ
ْ َ َ
“ َما ت َر َك ق ْو ٌم ال ِج َه َاد إال ذلواBir millet, Allah yolunda cihadı terk edecek olursa Allah, o kavmi zillete
düşürür.” [Ahmed] NATO’nun ikmal yollarını kesin, ABD’nin casuslar yuvası olan büyükelçilik ve
konsolosluklarını kapatın. ABD askerleri ve paramiliter güçlerini topraklarımızdan kovun.
Siz, bu ümmetin aslanlarısınız. Düşmanlarımıza saldırabilir ve korku içinde onları ülkelerine
geri gönderebilirsiniz. Düşmanlarınız sizden endişe duyuyorlar, sessizce etrafınızdan dolaşıp
etrafınızı hilekârlık ağları ile örüyorlar. Öfkenizi çekmemeye çalışıyorlar. Korumak için Allah
Subhânehu ve Teâlâ’ya yemin ettiğiniz asil insanlara karşı tuzak kuran düşmanlar ile işbirliği
halindeki hain askeri ve politik liderlik zincirlerini kırın. Allah’ın rızası ile onurlanın. Yakında
kurulacak olan Nübüvvet metodu üzere Hilafetin yeniden kurulması için nusret verin. Şehadet ve
zaferde bize önderlik yapın. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:
ۤ
ِ
َّ
َع َماَل ُك ْم
َّ “ َفالَ تَ ِهُنوْا َوتَ ْد ُعوْا ِإَلىSakın zaaf göstermeyin. Üstün olduğunuz
ْ َعَل ْو َن َوٱلل ُه َم َع ُك ْم َوَلن َيت َرُك ْم أ
ْ ٱلسْل ِم َوأَنتُ ُم ٱأل
halde barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. Sizin amellerinizi asla eksiltmeyecektir.”
[Muhammed 35]
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