YÜCE RABBİM BUNLARIN HESABINI KİMLERDEN SORACAK?
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu başta
olmak üzere siyasal iktidar, Amerika Birleşik Devletleriyle işbirliği yaparak,
Suriye Devlet Başkanı Başer Esad’ı devirmek ve Suriye’nin içini karıştırmak için
ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Örneğin:
Özgür Suriye Ordusu denilen çapulcuların ana üssünün Türkiye Hatay’da
olduğunu kendi internet sitelerinde açıkça belirttiler. Ayrıca İngiliz Times
gazetesi muhabiri, Suriyeli muhaliflerin Hatay’daki ileri karakollarını
görüntüleyerek bütün dünyaya yayımladı.

İngilizlerin ünlü yayın kuruluşu BBC, Özgür Suriye Ordusu’ndan bir kadına
dayanarak verdiği haberde, Suriyeli isyancıların Türkiye’de ordu tarafından
yönetilen gizli kamplarda özel bir eğitim programıyla eğitildiğini öne sürdü.
BBC, Suriye’den gönüllü toplama işinin de İstanbul’da organize edildiğini iddia
etti. Ayrıca, Özgür Suriye Ordusu da, Suriye’ye karşı yapılacak saldırı
operasyonlarını Türkiye’den yöneteceklerini ilan ettiler.

Söz konusu İngiliz yayın kuruluşu BBC, Suriyeli kadın muhalif ile yaptığı
röportajı da canlı olarak tüm dünyaya yayımladı.

Suriyeli Muhalifler The Guardian gazetesine verdikleri demeçte; Türk
İstihbaratının sağladığı silah desteğiyle savaştıklarını açıkladılar.
Ayrıca İndependent gazetesi de; Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye’nin,
Suriyeli muhaliflere silah yardımı yaptığını yazdı.

The Economist mecmuası ise; “Esad’ı devirmek için hiçbir ülke Türkiye kadar
ileri gitmedi” dedi.

Amerika Birleşik Devletleri tarafından, Suriye muhalefetinin başına, Hıristiyan
George Sabra getirildi. Artık Suriye muhalefetini ve Özgür Suriye Ordusunu bir
Hıristiyan lider yönetiyor.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise; “Özgür Suriye Ordusu, Suriye’nin öz
evlatlarıdır” dedi.

Şimdi, Başbakanın ve Suriye’nin öz evlatlarının Suriye’de neler yaptığına
bakalım. Örneğin:

Şimdi gördünüz mü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet
Davutoğlu başta olmak üzere siyasal iktidarın desteklediği Suriye’nin sözde öz
evlatlarının, bir Hıristiyan liderliğinde, Suriyeli Müslümanlara yaptığını?
Peki, Yüce Rabbim bunun hesabını kimden soracak?
Siyasal iktidarın her yaptığını sorgusuz sualsiz destekleyen, ey takva sahibi
mütedeyyin Müslüman kardeşlerim; yukarıdaki resimlere lütfen tekrar bakın.
Acaba Yüce Rabbim bu günaha ortak olduğumuz için bizi de sorumlu tutar mı?
Aziz Peygamberimize(s.a.v) atfedilen bir hadiste; “ Haksızlık karşısında susan
dilsiz şeytandır” dediği belirtiliyor. Acaba biz de dilsiz şeytan mı olduk?
Bu soruların cevabını bana değil vicdanınıza verin. Eğer vicdanım rahat
diyorsanız ve yapılanları doğru buluyorsanız, benim “Allah ıslah etsin”
demekten başka bir sözüm yok.
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