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Allah’ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun.1  

Yabancı güçlerin Afganistan’dan geri çekilmesiyle birlikte orada İslamî düzenin ikame 

edilmesi korkusu ile uluslararası kuruluşlar ve dünya medyası Afganistan’da "kadın hakları 

ve insan hakları" adına endişelenmeye başladı.  

Bugün burada, uluslararası kuruluşların ve dünya medyasının kadınlara ve insanlara karşı 

ne kadar insaflı, dürüst ve duyarlı olduğunu görelim diye Afganistan’ın 20 yıllık işgalin bir 

neticesi olarak uluslararası güçlerin gölgesinde sahip olduğu bu hakların (kadın hakları, 

insan hakları) örneklerini göstereceğiz. 

Gelin öncelikle endişelerine ilişkin örneklere bakalım: 

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, -24 Ağustos 2021’de- tarihî bir açıklama yaparak: 

“Bu kritik anlarda Afganistan halkı haklarının savunulması ve korunması için gözlerini İnsan 

Hakları Konseyi’ne çeviriyor. Dolayısıyla insan haklarının en önemli ve en kapsamlı 

maddeleri sayılan ihlallerin işlenmesini önlemenin gereği bu toplantıyı zaruri kılıyor.”2 dedi. 

Yine Birleşmiş Milletler, Afganistan’ın şu anda Taliban’ın kontrolünde kültürel bir felaket 

yaşadığına (cultural disaster) ve oradaki insan hakları ve kadın hakları savunucularına 

acilen destekte bulunulması gerektiğine dair bir haber yayınladı.3 

 

Amerikan gazetesi “The Times” şöyle bir 

manşet attı: “Afgan Kadınların Kaybedebileceği 

Şeyler Nelerdir?” 

 

 

 

 

 

 

Fransız yayın kuruluşu “France 24” de şunu 

soruyor: 

 “Taliban’ın iktidara dönmesinden sonra kadınların 

kaderi ne olacak?” 4 

 

 

                                                             
1 Konuşmayı Türkçe alt yazılı olarak izlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=ESFfGGLhOVA  
2 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27403&LangID=E 
3 https://news.un.org/en/story/2021/08/1097982 
4 https://www.facebook.com/FRANCE24.Arabic/videos/358016352716829/ 

https://www.youtube.com/watch?v=ESFfGGLhOVA
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27403&LangID=E
https://news.un.org/en/story/2021/08/1097982
https://www.facebook.com/FRANCE24.Arabic/videos/358016352716829/
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Alman medya kuruluşu “DW” ise şunları söylüyor: 

“Bu Hareketin (Taliban), kadınlara önceki muamelesinde 

yaşadığı acı deneyimlerden sonra, kadınlarla ilgili politikası, 

uluslararası ilgi odağı haline geldi.” 5 

 

 

 

 

 

 

 

Arap kanalı da şu başlığı atıyor: “Kadınların 

Taliban Yönetimi’ne Yönelik Endişeleri”. 6 

 

 

Aynı şekilde ülkelerimizdeki kadınların hakları 

konusunda da bu şekilde "duyarlılar!" Tıpkı 

bazı gençlerin dinden çıkmalarını anlayışla 

karşılayan 7 yıllık bu film yapımcısı gibi (solda). 

Bu yapımcı; Taliban’ın, kadınlara, tesettüre 

riayet ettikleri takdirde eğitim ve çalışma izni 

vereceğine dair açıklamasından dolayı 

hissettiği derin memnuniyetsizlik ve kızgınlığı 

bu tweeti ile ifade etti. Bunu da zulüm, baskı ve 

kabalık addetti. 7 

 

 

Durum gerçekten vahim kardeşlerim! Dünya; Afganistan’daki kadın ve insan hakları 

konusunda endişeli! 

Ancak size bir umut ışığının olduğunu müjdelemek isterim! 

                                                             
5 https://www.facebook.com/dw.arabic/videos/231632865536172/ 
6 https://www.facebook.com/Alarabiyareports/videos/424552392308280/ 
7 https://www.facebook.com/MMaherAkl/posts/380802280068063 
 

https://www.facebook.com/dw.arabic/videos/231632865536172/
https://www.facebook.com/Alarabiyareports/videos/424552392308280/
https://www.facebook.com/MMaherAkl/posts/380802280068063
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ABD Başkanı Joe Biden yaptığı konuşmada: “Dünya geneli için sesimizi nasıl 

yükseltiyorsak, Afganların temel hakları için, kadın ve çocuk hakları için de sesimizi 

yükseltmeye devam edeceğiz.” dedi.8 

Öyleyse Amerika sizden vazgeçmeyecek ey Afganlar!  

Aynı şekilde Birleşmiş Milletler de! Onlar da Taliban’ın kadınlara karşı 

tutumunun “kırmızı çizgi” olduğuna dair açıklama yaptılar.9 

*** 

Gelin, şimdi, Batı’nın Afganistan'daki işgalinin sona ermesiyle tüm 

dünyanın zayi olmasından endişe ettiği “insan hakları” örneklerine 

bakalım. 

Burada anlatacaklarımın tamamı belgelidir ve Batı kaynaklarından 

alınmıştır. Bu haberlerin bazılarını son 20 yıldır gazetelerden kesiyor 

ya da internetten indirip saklıyordum.  

Başlamadan önce izin verin size şunu söyleyeyim; bugün yüksek dozda acı duyacaksınız, 

ama sorun değil kardeşlerim tahammül edin.  

Sizlerle şu 3 önemli hedefi gerçekleştirebilmemiz için tahammül edin: 

İlk olarak: Müslüman bilincin inşası. 

Bu bölüm belki de insanlık ve kadınlar meselesinde bize demagoji yapan küresel medya ve 

uluslararası kuruluşların gerçek yüzünü en güzel şekilde ortaya koyacaktır. 

İkinci olarak: Bu işgalin 20 yıllık tarihi sürecini belgeleyecek olmamız.  

Zira şu anda modern tarihin izlerinin, internet sayfalarından silinmesi için sistematik bir 

gayret mevcut. Çok sayıda kayıt ve fotoğraf silindi. Öyle ki Batı’ya meftun olan çocuğuna: 

“Yavrum, onlar Müslümanlara şunları şunları yaptılar.” dediğinde sana: “Delili nerede?” diye 

soracak olsa, araştırmaya geldiğinde bulamayacaksın.  

Bu konuşmayı cihazlarınıza indirin, çocuklarınıza gösterin ve onlara bunu miras edinmelerini 

nasihat edin, çünkü biz bu konudaki dağınık parçaları toplamak adına büyük bir çaba sarf 

ettik. 

Üçüncü hedef ise: Bu olayları, dünyayı İslam’a davet etmek için fırsat bilmemiz. 

Ünlü Amerikan gazetesi Wall Street Journal bu olayların ardından günler önce “The 

Unconquerable Islamic World” (Yenilmez İslam Dünyası ) başlığıyla bir makale yayınladı.10 

Şimdi dünyadaki tüm halklar; dünyanın süper güçlerinin nasıl bu basit İslam ülkesinde 

yenilgiye uğratıldığını merak ediyor. 

 

                                                             
8 https://www.youtube.com/watch?v=ffMGzawyHFA&t=742s 
9 https://news.un.org/en/story/2021/08/1098322 
10 https://www.wsj.com/articles/biden-islamic-world-christianity-afghanistan-war-taliban-american-founding-
11629402268 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ffMGzawyHFA&t=742s
https://news.un.org/en/story/2021/08/1098322
https://www.wsj.com/articles/biden-islamic-world-christianity-afghanistan-war-taliban-american-founding-11629402268
https://www.wsj.com/articles/biden-islamic-world-christianity-afghanistan-war-taliban-american-founding-11629402268
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“Bu Müslümanların kuvvetlerinin dayanakları neler?”  

“Dinleri onlara nasıl yardım etti?”  

Yaşananların bu şekilde belgelenmesi, kendi halklarından gerçekleri saklayan ve Allah’ın 

dininden onları alıkoyan insanlığın asıl düşmanlarını, tüm halkların görmesine yardımcı 

olacaktır. 

Değerli kardeşlerim duyacaklarınıza tahammül edin ve Afganların sizin İslam kardeşleriniz 

olduğunu da hatırlayın. Onlar sizin bu duyacaklarınıza 20 yıldır tahammül ettiler ve bunları 

an be an yaşadılar.  

Konuşma boyunca “işgal” kelimesini, 20 yıl boyunca Afganistan'ı işgal eden ülkelerin hepsini 

kapsayacak şekilde kullanacağım. Burada herhangi bir devlete işaret etmemizin bir önemi 

yok, bizi asıl ilgilendiren şey, Müslüman bir ülkenin, İslam’ı inkar edenler tarafından işgale 

uğramasıdır. 

 ﴾ Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik. ﴿ 11 

Bu, bizim yeryüzündeki tüm halklara taşıdığımız mesajımızdır. Düşmanlığımız ise Allah’ın 

yolundan alıkoyan ve sırf şahsi çıkarları için halklarını haksız savaşlara sürükleyen 

kimseleredir. 

Kardeşlerim bu konuşmada “işbirlikçi hükûmet” ve “işbirlikçi ordu” dediğimizde de; bununla 

işgalin kendilerinden bir ordu ve hükûmet oluşturduğu Afgan paralı askerlerini kastediyoruz. 

Burada dört konu hakkında konuşacağız: 

Çocuk hakları, kadın hakları, esirlerin hakları ve genel olarak insan hakları. 

ÇOCUK HAKLARI 

Gelin şimdi Afgan çocuklarının işgal boyunca kendisinden faydalandıkları (!) çocuk hakları 

ile başlayalım. Bu haklar, medya ve uluslararası kuruluşların, işgalin geri çekilmesi ile 

beraber Afganların kaybetmesinden endişe ettiği haklardır. Çocukların hiçbir suçu yok ve 

onlar kimseyi de öldürmemiştir. Hiç şüphesiz haklardan en çok faydalanacak olanlar da 

onlardır. 

İşgal, son 10 yılda yaklaşık 7800 Afgan çocuğu 

doğrudan öldürmüştür.12 Yüzbinlerce insan da 

sürgün, salgın hastalıklar, soğuk, açlık ve kötü 

beslenmeye maruz kalma sonucu öldürülmüştür.13 

Anne ve babalarının hava saldırılarında 

öldürülmeleri sonucu yetim olarak hayatlarına 

devam eden yüzbinlerce çocuk ise bu sayının 

dışındadır. Yine yaralanmaları ve uzuvlarını 

kaybetmeleri sebebiyle hayatları boyunca engelli 

                                                             
11 Enbiyâ Suresi, 107 
12 https://watson.brown.edu/costsofwar/costs/human/civilians/afghan 
13 https://edition.cnn.com/2021/04/14/middleeast/gallery/afghanistan-war/index.html 

https://watson.brown.edu/costsofwar/costs/human/civilians/afghan
https://edition.cnn.com/2021/04/14/middleeast/gallery/afghanistan-war/index.html
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olmanın zorluğunu çeken14 ve sıkıntıların her türlüsünü yaşayan çocuklar da bu sayının 

dışındadır.15 

 

 

 

İşte bu işgalciler 2021’de Afganistan’dan çıkarken çocuklar çöpleri karıştırmaktaydı ve on 

milyon çocuk da yardıma muhtaç vaziyetteydi. 

 

 

Bu çocuğun yüzündeki perişan ifade, durumu tasvir 

ediyor.  

Unicef’e göre de yaklaşık bir milyon çocuğun sağlığı 

tehlikede.  

 

 

İşgalin Afganistan’da eğitimi teşvik ettiğini çok duyuyoruz.16 Bu teşviklerden biri de 

çocukların okullarında bombalanması! Tıpkı 2007’de İslâmî bir okula yapılan ve 7 çocuğun 

hayatını kaybettiği bombalama gibi.17 2020 Ekim ayında da uçaklar Tahar eyaletinde başka 

bir İslâmî okulu bombaladılar ve öğretmenleriyle birlikte 11 çocuğu öldürdüler.18 

Eğer bir grup çocuk Kur'an ezberini tamamladıysa ve kendileriyle aileleri için bir hafızlık 

töreni düzenlendiyse tabii ki işgal uçakları onların hediyesini de unutmadı ve Kur'an 

kurslarında tören günü üzerlerine bomba attı.19 Yine, 2 Nisan 2018’de işgal destekli 

uçakların Afganistan Kunduz’da hafızların ve ilim talebelerinin mezuniyet töreni sırasında 

                                                             
14 https://www.thenation.com/article/archive/americas-afghan-victims/ 
15 https://www.geo.tv/latest/197882-nearly-half-afghan-children-out-of-school-number-rising-for-first-time-in-years 
16 https://www.reuters.com/article/us-afghan-violence-idUSISL8786520070618 
17 https://www.reuters.com/article/us-afghan-violence-idUSISL8786520070618 
18 https://www.bbc.com/news/world-asia-54597862 
19 https://www.bbc.com/news/world-asia-44282098 

https://www.thenation.com/article/archive/americas-afghan-victims/
https://www.geo.tv/latest/197882-nearly-half-afghan-children-out-of-school-number-rising-for-first-time-in-years
https://www.reuters.com/article/us-afghan-violence-idUSISL8786520070618
https://www.reuters.com/article/us-afghan-violence-idUSISL8786520070618
https://www.bbc.com/news/world-asia-54597862
https://www.bbc.com/news/world-asia-44282098
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gerçekleştirdiği ve mezun olan öğrencilerden, onların ailelerinden ve törene katılan 

Müslüman topluluktan yaklaşık 200 insanın öldürüldüğü ve yaralandığı bombalamada 

olduğu gibi.20  

 

Bu iki çocuk kardeşti ve anneleri mezuniyet 

töreninden sonra onları tebrik etmek için 

bekliyordu. Ancak onlar iki ceset olarak annelerine 

döndüler. Takriben bu olaydan bir ay önce de 

uçaklar başka bir hafızlık törenini bombalamıştı ve 

orada da çok sayıda hafızı öldürmüştü. 

 

 

 

 

Onlardan biri de Afganistan çapındaki Kur'an 

hafızlığında birinci olan bu çocuktur.  

Sevinçler kedere dönüşüyor ve çocukların yüzleri 

mezuniyet sevincinin gülücükleri ile parıldadıktan 

sonra lime lime oluyor. Kur'an sayfaları uçuşuyor ve 

katılımcıların kanına bulanıyor... 

 

 

— İslâmî okulların ve mezuniyet törenlerinin bombalanması mı?! Yani işgal, eğitime 

önem vermiyor muydu?  

— Hayır, açıkçası işgal; eğitime oldukça önem veriyordu. Özellikle de “cinsel eğitim” diye 

adlandırılan eğitime! (Sex Education) 

— Yani erkeklerin ve kızların doğru olgunlaşmaları ve tacizden korunmaları için 

eğitilmesi mi? 

— Bu, senin sadece başlıktan anladığındır ey zavallı! Eğer “cinsel eğitim”in onların 

nezdinde ne anlama geldiğini bilmek istiyorsan, “War on Children” (Çocuklara Karşı 

Savaş) adlı belgeseli izle, -bu arada belgeselin yapımcısı Müslüman değil- böylece, 

“cinsel eğitim” adı altında bazı uluslararası derneklerin Birleşmiş Milletlerin de 

desteğiyle çocuklara nasıl fahişelik eğitimi verdiklerini ve ona teşvik ettiklerini kan 

donduran belgelerle görürsün. 

 

                                                             
20 https://www.aljazeera.com/news/2018/4/3/afghan-air-attack-kills-children-at-kunduz-religious-school 
 

https://www.aljazeera.com/news/2018/4/3/afghan-air-attack-kills-children-at-kunduz-religious-school
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Afganistan’da Birleşmiş Milletler’e bağlı UNFPA (Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu) adında bir 

kuruluş var. Hedeflerinden bazılarını görmek için web sitelerini21 ziyaret edin: 

Cinsel partnerler ve sevgililer ile daha iyi ilişkiler geliştirmek konusunda yaşam becerileri 

eğitimi, gay, lezbiyen, transseksüellerin ve kürtajın desteklenmesi.22 

Birleşmiş Milletlere bağlı bu fon, nesillere aktarmak için kendi fikirlerini Afganistan’daki okul 

eğitimine sokuşturmak üzerine çalıştı.23 Üstelik bu çalışmaları, ilk ve ortaokul sınıflarına 

yönelik.24 

— Evet, yani onlar bunu kadın hakları olarak görüyorlar ve bu sebeple kız öğrencileri 

eğitmek ve kadınlara yardım etmek için kendi açılarından çabalıyorlar? 

— Kendi açılarından? O halde bu fon, neden bazı ülkelerdeki yönetimlere bazı 

kadınlarda zorla kısırlaştırma ve kürtajın gerçekleştirilmesi konusunda yardıma 

girişti? Çin’in Türkistan bölgesindeki Müslüman kadınları ve diğerlerini kısırlaştırma 

ve zorunlu kürtaja destek vermesi gibi.25 Bu, belgelerle kayıtlıdır. Hatta Trump 

yönetimi bile zorla kısırlaştırma ve kürtaj uygulamalarına yardım ettiği haberleri 

yayılınca bu fona desteğini durdurdu.26 

Peki, neden isimlendirmelerle oynuyorlar? Sundukları şeyi web sitelerinde “Kapsamlı 

Cinsellik Eğitimi” diye isimlendirirken (Comprehensive Sexuality Education) Afganlar’a hitap 

ettiklerinde “Aile Hayatı Eğitimi” ismini kullanıyorlar? (Family Life Education) 

Cinsellik eğitimi üzerine çalışan bir başka kurum da IPPF’dir. (Uluslararası Aile Planlaması 

Federasyonu) Bu, İngiliz bir dernektir. Bu kurumun da en büyük önceliği web sitelerinde de 

açıkladıkları gibi27 eşcinselliği, transseksüelliği ve kadın ve kızların kendi vücutları 

konusunda mutlak tasarruf hakkı ve diledikleri kimseyle ilişkiye girme haklarının olduğunu 

desteklemektir.28 

— Peki, ya evlenmeden haram  ilişki ile hamile kalırlarsa? 

— Dernek, kürtaj imkânı tanınmasının gerekliliğini ifade ediyor ve bunun yasalarda suç 

sayılmasına karşı mücadele veriyor.29 

Yine bu belgeselde30 olduğu gibi “cinsel eğitim” maksadıyla mülteci kamplarındaki Afgan 

kadınların peşine düşen başka kurumlar da var.  

 

                                                             
21 https://www.unfpa.org/sites/default/files/pubpdf/UNFPA%20Operational%20Guidance%20for%20CSE%20-
Final%20WEB%20Version.pdf 
22 https://www.unfpa.org/press/break-silence 
23 https://afghanistan.unfpa.org/en/node/15064 
24 https://afghanistan.unfpa.org/en/node/15229 
25 https://www.theguardian.com/global-development/2017/apr/04/trump-administration-un-population-fund-
abortion 
26 https://www.theguardian.com/global-development/2017/apr/04/trump-administration-un-population-fund-
abortion 
27 https://www.ippf.org/blogs/pride-2021-state-rights-lgbti-people-across-our-regions 
28 https://www.ippf.org/stories/i-wanted-pass-my-knowledge 
29 https://www.ippf.org/our-approach/services/Abortion 
30 https://www.dw.com/en/empowering-women-sex-education-in-afghanistans-refugee-camps/av-17468562 
 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pubpdf/UNFPA%20Operational%20Guidance%20for%20CSE%20-Final%20WEB%20Version.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pubpdf/UNFPA%20Operational%20Guidance%20for%20CSE%20-Final%20WEB%20Version.pdf
https://www.unfpa.org/press/break-silence
https://afghanistan.unfpa.org/en/node/15064
https://afghanistan.unfpa.org/en/node/15229
https://www.theguardian.com/global-development/2017/apr/04/trump-administration-un-population-fund-abortion
https://www.theguardian.com/global-development/2017/apr/04/trump-administration-un-population-fund-abortion
https://www.theguardian.com/global-development/2017/apr/04/trump-administration-un-population-fund-abortion
https://www.theguardian.com/global-development/2017/apr/04/trump-administration-un-population-fund-abortion
https://www.ippf.org/blogs/pride-2021-state-rights-lgbti-people-across-our-regions
https://www.ippf.org/stories/i-wanted-pass-my-knowledge
https://www.ippf.org/our-approach/services/Abortion
https://www.dw.com/en/empowering-women-sex-education-in-afghanistans-refugee-camps/av-17468562
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— Peki, bu kurumlar Afgan kadınlarını bu gündeme açıkça mı davet ediyor? 

— Hayır, ancak bunlar onların aşamalı olarak ulaşmak istedikleri nihai hedeflerdir. Tıpkı 

birçok ülkede aşamalı olarak buna ulaştıkları gibi. 

Bu kurumlar şimdi işgalin geri çekilmesi ve "radikallerin" kontrolü ele almasından sonra, 

Afganistan’daki "başarılarını" kaybetme korkularını ifade ediyor.  

O halde Batı ülkelerinden, onların medyasından ve uluslararası kuruluşlardan 

“Afganistan’da çocuk eğitimi” sözünü duyduğunuzda, bu eğitimde üzerine düştükleri şeyin 

bunlar olduğunu hatırlayın. 

— Evet ama, onlar çocuklara kesinlikle taciz ve tecavüzden nasıl korunacaklarını da 

öğretmişlerdir. 

— Evet, doğru. Ancak bu, umursamadan çocuklara tecavüz eden işgal askerlerinin ve 

işbirlikçilerinin varlığı ile bu çocuklara fayda sağlayacak değildi. 

 

Tıpkı, bir grup Afgan kadın ve kız çocuğunun askeri üsse 

götürülüp ardından tecavüze uğradıkları bu haberdeki gibi.31 

Üstelik o kız çocuklardan biri kanamadan dolayı hayatını 

kaybetti.  

— Belki bunlar bireysel durumlardır? 

— Bireysel durumlar mı?!  

Peki, o halde işgalin özellikle erkek çocuklar olmak üzere Afgan 

çocuklarına tecavüz edilmesi ve köleleştirilmeleri konusunda 

yardıma kalkışması ile ilgili bu raporu inceleyin.32 Metinde aynen 

şu şekilde ifade edilmektedir: 

“İnvolvement in enslavement and rape of Afghan children.”  

“Afgan çocukların köleleştirilmesine ve tecavüze uğramalarına 

dahil olmak.” 

Neler olup bittiğine dair fikir edinmek için World Socialist (Sosyalist Dünya) web sitesinde 

yayınlanan ve işgal güçlerinin desteğiyle gerçekleşen uygulamaları anlatan rapora göz atın. 

Öyle ki özellikle bu işgal güçleri hesabına çalışan DynCorp gibi bazı koruma şirketleri de 

vardı. Bu şirketler ve Afgan yöneticileri uyuşturucu ve çocuk satın alıyorlardı. Aynı şekilde 

erkek çocuklarını dans etmeye zorluyorlar sonra onları cinsel tacizde bulunmak için uzun 

süre ellerinde tutuyorlardı. Sonra da “boy play” olarak bilinen bu olayın ardından onları derin 

psikolojik sorunların acısıyla baş başa bırakıyorlar. 

Bu konu hakkında zikretmekten çekindiğimiz çok acı ayrıntılar var. Yine fuhuş amacıyla 

çocuk ticareti ve Afgan çocuklarının kaçırılması hakkında ayrıntılı belgeseller var.33 Hatta 

                                                             
31 http://peacewomen.org/content/afghanistan-afghan-girl-raped-killed-us-troops  
32 https://www.wsws.org/en/articles/2018/01/29/afgh-j29.html  
33 https://www.youtube.com/watch?v=GVAADxzqX4M  

http://peacewomen.org/content/afghanistan-afghan-girl-raped-killed-us-troops
https://www.wsws.org/en/articles/2018/01/29/afgh-j29.html
https://www.youtube.com/watch?v=GVAADxzqX4M
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2010–2016 yılları arasında kayda geçmiş ve saldırganlar hakkında hiçbir işlemin 

yapılmadığı yaklaşık 6000 cinsel çocuk tacizi vakası mevcut.34 

 

Bütün bunlar 20 yıllık işgal sürecinin sadece 6 yılı içinde 

yaşananlar.  

İngiliz gazetesi The Independent de; işgal askerlerinin, Afgan 

ordusu arasında erkek çocuklara tecavüz eden “işbirlikçi 

askerler” hakkında sessiz kalma talimatı aldıklarını 

söylediğini belirtti.  

 

İşgal askerleri bu videoda35 olduğu gibi bazen de köyleri bombalayıp çocukları öldürürken 

gülüp eğleniyorlardı: 

— Artık orda bir köy yok. 

— Güzel! 

— Orada yeni konut ihtiyacı olan insanlar olacak. 

— Güzel! 

— Çadırından çıkmalısın, taşınmaya ihtiyacı olan insanlar var. 

— Evet anlaşıldı. 

— Bu gece çok et olacak!  

— İğrençsin! 

(Gülüyor ve alay ediyorlar) 

— Biz gerçekten adiyiz. İçerde çocuklar var. 

— Hayır. Çocuklar artık orada değiller, onlar dışardalar. 

İşte tüm bunlar, işgal boyunca çocukların  yararlandığı "hakların" bir bölümüydü. 

 

 

Bu İngiliz askeri ise, küçük kız ile çekindiği bu fotoğrafın 

Kabil’de yaptıklarını özetlediğini söylüyor. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
34 https://www.wsws.org/en/articles/2018/01/29/afgh-j29.html  
35 https://twitter.com/MeemMagazine/status/1430837928419373070?s=09  

https://www.wsws.org/en/articles/2018/01/29/afgh-j29.html
https://twitter.com/MeemMagazine/status/1430837928419373070?s=09
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KADIN HAKLARI 

Şimdi "kadın hakları"na gelelim. Neden Afganistan’da kadın hakları meselesine 

odaklanılıyor? Çünkü kapitalizmin savaşlardan geçinen balinaları, Afganistan ile savaşmak 

ve oradaki işgallerini sürdürmek için halklarının önünde haklı bir gerekçeleri olsun istediler. 

Bu yüzden Afgan kadınlarının Taliban yönetimi altındaki vaziyetlerini çarpıttılar. Vox web 

sitesindeki bu raporun ne söylediğine bakın:36 

“The US used womens rights to help justify the invasion of 

Afghanistan.”  

Yani “ABD, Afganistan işgalini haklı çıkarmak için kadın haklarını 

kullandı.” 

Aynı şekilde WikiLeaks’tan sızan haberler de, Afganistan’ın 

askeri işgaline karşı Batı muhalefetini azaltmak için kadın 

meselesini pazarladıklarını söylüyor. 37 

*** 

Afganistan’da çocukların çektiğini söylediğimiz tüm sıkıntılar aynı zamanda kadınların, 

annelerin de sıkıntısı... Afgan kadını, çocuğunun saldırılarda veya aç kalarak, hastalanarak 

ya da soğuktan donarak öldüğünü gördüğünde yahut da kızı askerlerin tecavüzüne uğramış, 

fiziksel ve psikolojik olarak paramparça bir vaziyette kendisine döndüğünde veya oğlu fuhuş 

ticaretinde kullanılmak için kaçırıldığında, Kur'an hafızlığı töreninde veya medresede 

öldürüldüğünde, yaşanan tüm bu acılar, Afgan kadınların unutulan acılarıdır. 

İngiliz BBC’de38 geçen bir raporda şöyle bir cümle görürsünüz: 

“Afganistan; kadınlar için dünya üzerindeki en kötü ülkelerden biri olarak sınıflandırılıyor.” 

— Bu sınıflandırma ne zamana ait? Kadınların Taliban yönetiminden kurtarılmasının 

öncesine ait, öyle değil mi? 

— Hayır, aksine 2019 yılına, yani işgalin 18. yılına ait! 

Rapor devam ediyor: 

“2018 yılında yayınlanan BM raporu ise; cinsel suç ve şiddet mağduru olan kadınlara 

şikayetlerini geri çekmeleri için nasıl baskı yapıldığını detaylıca anlatıyor. Çoğu durumda ise 

kendilerine karşı işlenen suçlardan onları sorumlu tutuyor.” 

Eğer işgalin ve işbirlikçi hükûmetin yönetimi altındaki kadın haklarını bilmek istiyorsan 

yapman gereken; işbirlikçi hükûmette üst düzey yöneticilerin kadınlara nasıl cinsel bir meta 

olarak davrandığını ve bayanların çalışmaları ve görev almalarının, kendileriyle iğrenç fiili 

işlemeyi kabul etmeleri şartına bağladıklarını anlatan BBC raporunu okumalısın. Bu hastalık, 

işbirlikçi hükûmetin polis ve yargıçlarına kadar yayıldı. Öyle ki bir kadın kendisinden bunu 

isteyeni şikâyet edemiyor. 

                                                             
36 https://www.vox.com/22630912/women-afghanistan-taliban-united-states-war  
37 https://mobile.twitter.com/wikileaks/status/1429188218424078338  
38 https://www.bbc.com/arabic/world-48955463  

https://www.vox.com/22630912/women-afghanistan-taliban-united-states-war
https://mobile.twitter.com/wikileaks/status/1429188218424078338
https://www.bbc.com/arabic/world-48955463
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Peki, bu rapor ne zamana ait? 2019 yılına. Yani işgalin 18.yılı. 

Size Afgan kadınların nihayet herkesin görebileceği 

şekilde maçlarda futbol oynayabildiğini ve bunun bir 

başarı ve kendini gerçekleştirme anlamına geldiğini 

söylüyorlar. 

Ancak hikaye; kadınlara bir meta olarak davranma 

hastalığının antrenörlere kadar sirayet etmesi ile 

devam ediyor.39 

BBC şöyle bir haber yayınladı: 

"Cinsel Taciz: Afgan kadınların futbol rüyası kâbusa dönüyor!"40 

Afgan kadın polisler, erkek polisler tarafından tacize uğruyor.41 42 Kadın mahkûmlar da 

polislerin tacizine uğruyor. Hatta içlerinden biri şöyle söyledi: “Aç kurtlar gibiydiler!”43 

Bu haber44 ve videoda45 kadın mahkûmların polisler tarafından geceliği bin dolara zengin 

erkek mahkûmlara kiralandığından söz ediliyor. Yine işgal altındaki kadınların elde ettiği 

haklardan biri de; bütün köy ve kenar mahallelerinde, işgal destekli Kuzey İttifakı tarafından 

tacize uğramaları. 

Uluslararası meşhur JSTOR Dergisi’ndeki bu araştırma makalesi, işgalin Taliban'a karşı 

savaşta Afgan Kuzey İttifakı çetelerini nasıl kullandığını ve Kuzey İttifakının, kadınları ve 

ailelerini küçük düşürmek için nasıl sistematik bir şekilde saldırı ve tecavüz operasyonları 

gerçekleştirdiğini tartışıyor.46 

“Afganistan’da Kadın Hakları”nı duyduğunuzda işgalin oluşturduğu bu iğrenç hastalık 

ortamını ve o ortamda kadınlara ucuz bir eşya gibi bakıldığını hatırlayın.  

Durum böyleyken bir Afgan kadın veya kız helal ve meşru bir şekilde evlenmek istediğinde, 

işgal uçakları düğün günlerinde onun için bir hediye takdim etmeyi unutmuyor ve düğün 

mekânına, onu parçalanmış uzuvlara ve kana dönüştüren bir  bomba düşürülüyor. Görünüşe 

göre işgal özellikle düğünleri bombalamaktan zevk alıyor. 

CNN’den öğrendiğimiz bir habere göre47 işgal 2002 yılında Uruzgan ilindeki bir düğünü 

bombaladı. İngiliz gazetesi The Guardian’daki bir habere göre ise 6 Temmuz 2008’de 

Haskameneh bölgesinde başka bir düğünü daha bombaladı ve 47 Afgan Müslüman 

                                                             
39 https://www.skynewsarabia.com/sport/1206828-%D8%A7%D9%95%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-
%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%94%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9  
40 https://www.bbc.com/arabic/world-46455034  
41 https://www.bbc.com/persian/afghanistan/2016/06/160614_k05_afghan_women_in_security_sector  
42 https://www.bbc.com/persian/afghanistan-57376464  
43 https://iwpr.net/da/global-voices/azar-wadhyt-jnsy-znan-zndany-dr-afghanstan  
44 https://ariananews.co/all-news/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-
%D8%B4%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87.html  
45 https://www.youtube.com/watch?v=mMHYfmrg8-4  
46 https://www.jstor.org/stable/42909150  
47 https://www.irishtimes.com/news/bush-apologises-for-attack-on-afghan-wedding-party-1.428621?mode=amp  

https://www.skynewsarabia.com/sport/1206828-%D8%A7%D9%95%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%94%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/sport/1206828-%D8%A7%D9%95%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%94%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/sport/1206828-%D8%A7%D9%95%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%94%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/sport/1206828-%D8%A7%D9%95%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%94%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/sport/1206828-%D8%A7%D9%95%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%94%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.bbc.com/arabic/world-46455034
https://www.bbc.com/persian/afghanistan/2016/06/160614_k05_afghan_women_in_security_sector
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-57376464
https://iwpr.net/da/global-voices/azar-wadhyt-jnsy-znan-zndany-dr-afghanstan
https://ariananews.co/all-news/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87.html
https://ariananews.co/all-news/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87.html
https://www.youtube.com/watch?v=mMHYfmrg8-4
https://www.jstor.org/stable/42909150
https://www.irishtimes.com/news/bush-apologises-for-attack-on-afghan-wedding-party-1.428621?mode=amp
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bombalamada kurban gitti. Ölenlerin 39’u kadın ve çocuklardan oluşuyordu ve gelinin 

kendisi de ölenler arasındaydı.48 

Birkaç ay sonra 3 Kasım 2008’de Kandahar ilinde üçüncü bir düğünü daha bombaladı.49 

Sadece 7’si erkek geri kalanı kadın ve çocuklardan oluşan 40 Afgan öldürüldü, gelin ve diğer 

davetliler yaralandı. 

Peki, bu olaylarla karşı karşıya kaldığında işgal ordusunun tepkisi ne oldu? 

Ordu sözcüsü basitçe şunu söyledi: 

“Bu operasyonda masum insanlar öldürüldüyse, özür diliyor ve taziyelerimizi iletiyoruz.”50 

İşte bu kadar basit. Sonra bunun ardından düğünleri bombalamaya devam ediyorlar.  

Birleşmiş Milletler web sitesindeki haberde51 olduğu gibi, 2010 yılında yine Kandahar’da 

dördüncü bir düğünü daha bombaladılar, 40 kişi öldürüldü ve 70’den fazla kişi de yaralandı. 

Ve 2018’de Kandahar’da beşinci bir düğünü,52 2019’da Helmend’de altıncı bir düğünü daha 

bombaladılar.53 Bu düğünler, bu sevinçler; aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu ölen 

42 Afgan’ın matemine dönüştü. 

Bunlar hızlı bir araştırma ile bulduklarımız, diğerlerini de en iyi bilen Allah’tır.  

Kaç kadın evleri bombalanıp, çocuklarının öldürülmesinin ardından acı içinde kalmıştır?  

 

 

Gazetelerden kestiğim 

fotoğraflar arasındaki 

bu fotoğraf, uluslararası 

koalisyonun 

saldırılarıyla yerlerinden 

edilen mülteci 

kamplarındaki 

kadınların acısını ortaya 

koyuyor. 

 

 

2001 yılında AlJazeera Net’te yayınlanan bir raporu da unutmuyorum. Onda mülteci 

kamplarında kalan Afgan bir kadının videosu vardı. Bu kadın bombalamada ölen eşinin 

ceset kalıntılarını bir bohçada saklıyordu. Bohçayı açıp içindekilere baktığında epilepsi 

                                                             
48 https://www.theguardian.com/world/2008/jul/11/afghanistan.usa  
49 https://www.foxnews.com/story/u-s-strike-reportedly-kills-40-at-afghanistan-wedding  
50 https://www.foxnews.com/story/u-s-strike-reportedly-kills-40-at-afghanistan-wedding  
51 https://news.un.org/en/story/2010/06/341402-top-un-envoy-deplores-deadly-attack-afghan-wedding-party  
52 https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-attack-idUSKCN1MF177  
53 https://www.cbsnews.com/news/afghanistan-forces-blamed-civilian-deaths-wedding-helmand-province-raid-
taliban-hideouts-today-2019-09-23  

https://www.theguardian.com/world/2008/jul/11/afghanistan.usa
https://www.foxnews.com/story/u-s-strike-reportedly-kills-40-at-afghanistan-wedding
https://www.foxnews.com/story/u-s-strike-reportedly-kills-40-at-afghanistan-wedding
https://news.un.org/en/story/2010/06/341402-top-un-envoy-deplores-deadly-attack-afghan-wedding-party
https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-attack-idUSKCN1MF177
https://www.cbsnews.com/news/afghanistan-forces-blamed-civilian-deaths-wedding-helmand-province-raid-taliban-hideouts-today-2019-09-23
https://www.cbsnews.com/news/afghanistan-forces-blamed-civilian-deaths-wedding-helmand-province-raid-taliban-hideouts-today-2019-09-23
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nöbeti geçiriyordu ve insanlar kendisine zarar verebilecek aşırı bir hareketten onu korumak 

için başına toplanıyorlardı. 

*** 

Taliban yönetimi sırasında âlimlerin fetvasıyla uyuşturucu üretimine de son verildi. Sonra 

işgalin himayesinde uyuşturucu üretim ve ticareti yeniden canlandı. Bu, pek çok kişinin 

bilmediği belgelenmiş bir gerçektir ve buna Allah izin verirse özel bir bölüm ayırmak gerekir.  

İşgalin himayesinde uyuşturucunun yaygınlaşmasının ardından bağımlılık da çok sayıda 

Afgan kadını arasında yaygınlaştı. 2018’de Farsça yayınlanmış bu BBC raporunda olduğu 

gibi.54  

Bu rapor55 ise içlerinde kadınların ve çocukların da olduğu mahkûmların 1/3’ünün güvenlik 

sorunları veya terörizm diye isimlendirilen bir gerekçeyle Afganistan cezaevlerinde işkence 

veya kötü muameleye maruz aldığından bahsediyor. 

*** 

 

 

 

Bütün bunlara karşılık, Sunday Times muhabiri İngiliz 

Gazeteci Yvonne Ridley’i hatırlayın.  

Bu gazeteci, Taliban’a karşı savaşın başlamasından az bir zaman önce bir Afgan pelerinine 

gizlenerek Afganistan’da dolaşmaya başladı. Kamerasıyla çekim yaparken Taliban onu 

tutukladı ve onun bir casus olduğundan şüphelendi. Yvonne daha sonra yaşadıklarını, ona 

nasıl güzel davrandıklarını ve İslam’dan bahsettiklerini anlattı.56 Sunday Times'daki patronu 

serbest bırakılması karşılığında para teklif etti, ancak Taliban bunu reddederek onu 

karşılıksız serbest bıraktı ve ondan İslam’ı öğrenmesini istedi. Bunun üzerine o gerçekten 

okudu, öğrendi ve serbest bırakıldıktan sonra da Müslüman oldu.  

Size “Batılı Kadının Özgürleştirilmesi (Hikayenin Tamamı)” adlı bölümümüzü57 incelemenizi 

tavsiye ederim kardeşlerim. Böylece, kadının özgürleştirilmesinden bahsedenlerin kim 

olduğunu, ülkelerinde kadınları küçük düşürenlerin, onları bir eşya haline getirenlerin ve 

saygınlığını hor görenlerin kim olduğunu öğrenirsiniz. Sonra da bu kimseler çıkıp Afgan 

kadınlarının haklarına karşı titizlendiklerini iddia ediyorlar. 

 

 

 

 

                                                             
54 https://www.bbc.com/persian/44615485  
55 https://www.voanews.com/south-central-asia/un-finds-rampant-torture-afghan-detainees  
56 https://www.youtube.com/watch?v=nFqtZd0y_0g  
57 https://www.youtube.com/watch?v=tMBNrqvJJ80&list=PLB0wchdvkLi2Q7YCgpfNA302x1nrOOeNg&index=20  

https://www.bbc.com/persian/44615485
https://www.voanews.com/south-central-asia/un-finds-rampant-torture-afghan-detainees
https://www.youtube.com/watch?v=nFqtZd0y_0g
https://www.youtube.com/watch?v=tMBNrqvJJ80&list=PLB0wchdvkLi2Q7YCgpfNA302x1nrOOeNg&index=20
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MAHKÛM HAKLARI 

Gelin şimdi de Afganistan’daki insan haklarından endişelenen 

bu kimselerin ellerindeki esirlerin haklarını görelim.  

Acımasız tutuklama yöntemleri, hakaretlerle cezaevine 

sürüklenme ve yaşlıların ağarmış saçlarının dahi dikkate 

alınmayışı... 

 

 

 

 

 

Birçok defa mahkûmlar yiyecek içecekleri ve nefes alacak yerleri olmaksızın boğularak 

ölünceye kadar deniz nakliye konteynırlarına koyuldular.58  

İşgalciler tarafından desteklenen Kuzey İttifakı güçleri, esirlerini korkunç yollarla 

katlediyordu. O dönemde Amerikan gazetelerinin aktardığı bu fotoğraflarda görüldüğü gibi; 

yaralı bir Taliban askerini Kuzey İttifakı askerleri acımasızca sürüklüyor sonra da 

öldürüyorlar: 

Cezaevine ulaşanlara ise türlü işkenceler yapılıyor.59  

Uluslararası Af Örgütü şu başlıkta bir rapor yayınladı: 

“Afganistan: NATO ülkeleri işkencede suç ortaklığına maruz!”60  

İnsan hakları maddesinin bir gereği olarak esirlere yapılan kötü muamelelere, onların 

öldürülmelerine ve toplu mezarlara gömülmesine dair başka raporlar mevcut.61 

                                                             
58 https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=106890883  
59 https://www.rollingstone.com/politics/politics-news/watch-highly-disturbing-footage-of-detainee-abuses-in-
afghanistan-44658/  
60 https://www.amnesty.org/ar/documents/asa11/015/2007/ar/  
61 https://www.amnesty.org/ar/documents/amr51/054/2002/ar/  

https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=106890883
https://www.rollingstone.com/politics/politics-news/watch-highly-disturbing-footage-of-detainee-abuses-in-afghanistan-44658/
https://www.rollingstone.com/politics/politics-news/watch-highly-disturbing-footage-of-detainee-abuses-in-afghanistan-44658/
https://www.amnesty.org/ar/documents/asa11/015/2007/ar/
https://www.amnesty.org/ar/documents/amr51/054/2002/ar/
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Tüm bunları, Müslümanların, Rablerinin şu sözüne kulak vererek esirlerine yaptıkları 

muamele ile karşılaştırın: 

 ﴾ Onlar, kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler.﴿ 62 

 

 İNSAN HAKLARI 

Çocuk, kadın ve esir haklarını gördükten sonra, gelin şimdi de 20 yıl boyunca işgalin, 

Afganistan'da uyguladığı insan haklarına dair genel, başka örnekler görelim. 

Farklı milletlerden kadın ve erkek askerler tarafından gerçekleştirilen; eğlence ve rekabet 

uğruna adam öldürmek… 

Kendilerinde bir güç bulunmayan savunmasız Afganları kim daha çok sayıda öldürebilir diye 

yarış yapıyorlar. Öldürme izni belgeleri bu tür olayları belgeliyor.63 

Askerler çiftlikte geçimini sağlamak için çalışan bir Afgan’ın üzerine köpeklerini salıyorlar. 

Köpek onu ısırıyor sonra askerler oldukça korkmuş olan bu Afgan’a yaklaşıyor ama onu 

köpekten kurtarmak için değil, bilakis yakın mesafeden 3 kurşun sıkmak için… Onu oracıkta 

öldürüyorlar.64 

İşgal askerleri öldürdükleri Afgan sivillerin parmaklarını keserek 

eğleniyorlar ve hatırlamak için onları saklıyorlar.65  

Bir kısmı da kurbanlarının yanında fotoğraf çekinerek eğleniyor. 

Bu 15 yaşındaki savunmasız Afgan genç Mudin’e yaptıkları gibi. 

Askerler sırayla onun yanında fotoğraf çekiniyor ve hatıra 

kalması için parmağını kesiyorlar:66 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
62 İnsan Sûresi, 8 
63 https://www.thetimes.co.uk/article/crompvoets-report-australian-sas-killed-for-sport-in-afghanistan-
6n5sszzsm?region=global  
64 https://twitter.com/fayezalkandary/status/1429451079893274625  
65 https://www.nydailynews.com/news/national/u-s-soldiers-charged-murdering-civilians-collecting-fingers-
afghanistan-article-1.439100  
66 https://www.rollingstone.com/politics/politics-lists/the-kill-team-photos-10864/no-title-651-53228/  

https://www.thetimes.co.uk/article/crompvoets-report-australian-sas-killed-for-sport-in-afghanistan-6n5sszzsm?region=global
https://www.thetimes.co.uk/article/crompvoets-report-australian-sas-killed-for-sport-in-afghanistan-6n5sszzsm?region=global
https://twitter.com/fayezalkandary/status/1429451079893274625
https://www.nydailynews.com/news/national/u-s-soldiers-charged-murdering-civilians-collecting-fingers-afghanistan-article-1.439100
https://www.nydailynews.com/news/national/u-s-soldiers-charged-murdering-civilians-collecting-fingers-afghanistan-article-1.439100
https://www.rollingstone.com/politics/politics-lists/the-kill-team-photos-10864/no-title-651-53228/
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Müslümanlarının cesetleri üzerine işeyerek eğlenmeleri de 

oradaki insan haklarından biri. 

Aynı şekilde The Guardian gazetesinin zikrettiği gibi cesetleri 

yakmak67 ve Afganların yakıldığı sahneleri alay kabilinden 

paylaşmak da bunlardan biri. 68 

Zikrettiğimiz gibi düğünleri bombalıyorlardı ama sadece 

düğünleri değil bununla birlikte cenaze törenlerini de 

bombalıyorlardı. 2007 yılında işgal uçaklarının Kunar bölgesini 

bombalamasında 9 kişi hayatını kaybetti. 

Müslümanlardan bir grup öldürülenleri defnetmek istediklerinde 

işgal, cenazeyi bombaladı ve 27 kişiyi daha öldürdü.69 70Aynı 

sene içinde Kunar’ın başka bir köyünde gerçekleşen 

bombardıman 5 evi yok etti. Orada 27 Müslüman öldürüldü ve diğerleri de yaralandı. 

Komşular öldürülenleri çıkarmak için geldiklerinde ise işgal uçakları o gelenleri de bombaladı 

ve onlardan sayısız kişi öldürüldü. 

Birleşik Milletler’in bu raporunda geçtiği gibi: "Belirsiz sayıda kişi."71 

Daha sonra 2015’te Müslümanlar bir cenaze törenindeyken 

bir uçak onları bombaladı ve 34 kişiyi öldürdü.72  

Bu öldürülenler baba idi. Eşleri dul, çocukları yetim ve 

anneleri onlardan mahrum kaldı. 

İşgalin gölgesindeki "insan ve kadın haklarını" görüyor 

musunuz? 

Savaş boyunca Afganistan’a sadece ABD tarafından 58.602 

bomba atıldı.73 Birçok olayda hastaneler de bu bombalardan 

nasibini aldı.74 Çalışanlar ve hastalardan 42 kişinin kurban 

gittiği Kunduz Hastanesi’nin bombalanmasında olduğu gibi. 

Oradan hastaların tamamen kömürleşmiş cesetleri çıkarıldı.  

Çiftçiler bile bu bombardımandan paylarını aldı. Reuters 

haber ajansının; çiftliklerinde çalıştıktan sonra bir miktar 

dinlenmeye çekilen 30 çiftçinin bombardımanda öldürülmesi 

haberinde olduğu gibi.75 

                                                             
67 https://www.theguardian.com/world/2005/oct/20/usa.afghanistan  
68 https://insomnia.livejournal.com/623843.html  
69 https://www.wsws.org/en/articles/2007/07/afgh-j10.html  
70 https://www.nytimes.com/2007/07/08/world/asia/08afghan.html  
71 https://unama.unmissions.org/sites/default/files/poc-civilian-casualties-report-2007.pdf  
72 https://www.aa.com.tr/en/world/afghanistan-us-drone-strike-on-funeral-kills-34/39552  
73 https://www.statista.com/chart/20995/data-about-the-conflict-in-afghanistan/  
74 https://theintercept.com/2016/04/28/searching-for-ground-truth-in-the-kunduz-hospital-bombing/  
75 https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-attack-drones-idUSKBN1W40NW  

https://www.theguardian.com/world/2005/oct/20/usa.afghanistan
https://insomnia.livejournal.com/623843.html
https://www.wsws.org/en/articles/2007/07/afgh-j10.html
https://www.nytimes.com/2007/07/08/world/asia/08afghan.html
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/poc-civilian-casualties-report-2007.pdf
https://www.aa.com.tr/en/world/afghanistan-us-drone-strike-on-funeral-kills-34/39552
https://www.statista.com/chart/20995/data-about-the-conflict-in-afghanistan/
https://theintercept.com/2016/04/28/searching-for-ground-truth-in-the-kunduz-hospital-bombing/
https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-attack-drones-idUSKBN1W40NW
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Bu videdaki76 2:02 ile 2:12 arasında 

geçen konuşma: 

[ Çam ağaçları tarlasında öfke ve 

kargaşa hali hakim.] 

[ Uçakların bombalaması tam da 

işçilerin işlerini bitirip dinlendikleri 

vakitte başladı.] 

— Amerika, işçileri görmedi mi? Onlar 

sadece çalışıyor ve çam topluyorlardı. 

Neden sıradan işçilere saldırıyorlar? Çünkü Afganistan toprağı gasp edilebilir ve halkının 

kanı da değersiz olduğu için. Dolayısıyla, kimin denemek istediği bir şey varsa buyursun. Bu 

yüzden Müslümanlara insan hakları ve kadın hakları konusunda ders vermeye kalkışan ve 

birçok sayıda insan hakları kuruluşuna ev sahipliği yapan ülkeyi, Jas Griton model savaş 

uçağını denemek istediğinde bunu bir çölde denemek yerine Afganistan’a gidip orada 

masrafsız olarak denerken görürsün.77 Böylece 2008 yılında, piyasaya sürülebilmesi 

amacıyla uçaklarının Afganistan’da denenmesi önerisinde bulunuldu. 

 

 

 

İşgal sayesinde Afganistan’daki yoksulluk oranı 2020 

yılında %72’lere tırmandı.78 Kadınlar bunun da 

sıkıntısını çekti. 

                                                             
76 https://www.linkedin.com/posts/muhammad-rizwan-ul-haque-8a06b6a8_yesterday-and-today-tide-has-turned-
but-activity-6837308993489186816--o4Y/  
77 https://twitter.com/wikileaks/status/1428975405025931266  
78 https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/economy-development-environment/covid-19-in-afghanistan-5-
snapshots-of-womens-living-under-coronavirus-in-and-around-herat-city/attachment/chart-afg-poverty-rates-reza  

https://www.linkedin.com/posts/muhammad-rizwan-ul-haque-8a06b6a8_yesterday-and-today-tide-has-turned-but-activity-6837308993489186816--o4Y/
https://www.linkedin.com/posts/muhammad-rizwan-ul-haque-8a06b6a8_yesterday-and-today-tide-has-turned-but-activity-6837308993489186816--o4Y/
https://twitter.com/wikileaks/status/1428975405025931266
https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/economy-development-environment/covid-19-in-afghanistan-5-snapshots-of-womens-living-under-coronavirus-in-and-around-herat-city/attachment/chart-afg-poverty-rates-reza
https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/economy-development-environment/covid-19-in-afghanistan-5-snapshots-of-womens-living-under-coronavirus-in-and-around-herat-city/attachment/chart-afg-poverty-rates-reza
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Yine Afganistan, işgal sayesinde dünyada en çok göç 

veren ikinci devlet oldu. Peki, hangi devletten sonra? 

Suriye...  

 

2.7 milyon Afgan başka ülkelere göç etti. 4 milyon Afgan 

ise evsiz kaldı ve Afganistan içerisinde başka yerlere göç 

etti. Yaklaşık çeyrek milyon kişi öldürüldü ve onların 70 

binden fazlası da savaşmayan sivillerdi.79 

Bunun kaç katı insan da açlık ve salgın hastalıklar 

nedeniyle öldü. 

 

 

 

Bununla birlikte işgal ülkesinin savunma bakanının 2001’de savaşın başlangıcındaki şu 

sözlerini hatırlayın: 

“Savaşımızın Afganlara karşı olmadığını vurgulamak için bugünkü saldırı; açlıktan ölmek 

üzere olan Afgan mültecilere binlerce gıda kutusunun atılmasıyla sona erdi.” 

Onlara ait basın organları bu gibi (sağdaki) 

resimleri yayıyor ve resmin altına da şöyle 

yazıyor: 

“Afganistan’ın güneydoğusundaki bir görev 

sırasında Amerikan askeri bir tutuklunun 

üzerine battaniye örtüyor.”80 

Şu merhamete (!) ve insanların akıllarını 

nasıl uyuşturduklarına bir bakın.  

                                                             
79 https://interactive.aljazeera.com/aje/2021/afghanistan-visualising-impact-of-war/index.html  
80 https://edition.cnn.com/2013/10/28/world/operation-enduring-freedom-fast-facts/index.html  

https://interactive.aljazeera.com/aje/2021/afghanistan-visualising-impact-of-war/index.html
https://edition.cnn.com/2013/10/28/world/operation-enduring-freedom-fast-facts/index.html
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Bir de düşünün ki, bu kıyımlardan 15 yıl sonra Uluslararası Ceza Mahkemesi şöyle bir rapor 

yayınlıyor: 

"Deliller, Amerikan güçlerinin Afganistan’da savaş suçları işlediğini gösteriyor." 

Ya da bu uygulamalardan 18 yıl sonra şöyle bir haber 

görüyorsunuz: 

“İngiliz ordusu ve hükûmeti savaş suçlarını gizlemekle 

suçlanıyor.” 

 

Sabah oldu uyanın ey cemaat! 

Birleşmiş Milletler, müttefik kuvvetlerin 2019’da 

Afganistan'da Taliban'dan daha fazla sivil öldürdüğünü 

belirten bir rapor yayınladı.81 

Peki, buna rağmen suçlamaların neticesi ne oldu? 

ABD elçisi şöyle bir cevap verdi:  

“Sivilleri bir kere bile hedef almadık.” 

"Bir kere bile!" 

İşte bu kadar basit. Dosya kapanıverir. Her şey sütliman… 

Daha ilginci Uluslararası Ceza Mahkemesi aslında nasıl olur da Amerika’nın 

sorgulanmasına izin verir? 

Bu yüzden New York Times geçen yıl şu başlıkta bir haber yayınladı: 

“ABD, Amerikan kuvvetlerinin ne yaptığı üzerinde çalışan savaş suçları araştırmacılarını 

cezalandıracak.” 

 

Haberde şunlar geçti: “Trump yönetimi geçen Perşembe 

günü, Lahey Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni yolsuzlukla 

suçlayarak ABD kuvvetlerinin savaş suçları işlediğine dair 

yöneltilen suçlamaları inceleyen uluslararası araştırmacıları 

malî yaptırımlar ve seyahat kısıtlamaları ile tehdit etti. 

Bu suçlama, ABD kuvvetlerinin Afganistan'da işlediği 

işkence ve tecavüz suçları hakkında Uluslararası Ceza 

Mahkemesi'nin soruşturma başlatacağı duyurusundan iki 

yıl sonra geldi. 

 

                                                             
81 https://www.cbsnews.com/news/afghanistan-civilians-killed-more-2019-by-us-allied-and-afghan-forces-than-
taliban-isis-un-says-2019-07-30/  

https://www.cbsnews.com/news/afghanistan-civilians-killed-more-2019-by-us-allied-and-afghan-forces-than-taliban-isis-un-says-2019-07-30/
https://www.cbsnews.com/news/afghanistan-civilians-killed-more-2019-by-us-allied-and-afghan-forces-than-taliban-isis-un-says-2019-07-30/
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Bu haber BBC’de de yayınlandı. 

Hatta uluslararası savaş suçu araştırmacılarına bu 

görevlerinde yardım eden herhangi bir Amerikalı bile 

tehdit edildi.82 

Eğer sırf kınanmayı engellemek adına, savaş suçu 

işleyenlerden bazılarını yargılamak amacıyla mahkemeler 

kurulursa hiç sorun değil, Trump gibi merhametli bir kalbe 

sahip olanlar (!) onlar için genel bir af çıkarmaya 

gelecektir. 

Tıpkı DW’nin şu başlıkta yayınladığı haberde geçtiği gibi: 

“Trump, Irak ve Afganistan’da savaş suçundan yargılanan 

mahkûmları affediyor.”83 

Görüyor musunuz kardeşlerim, içinde yaşadığımız 

dünyada insan hakları ne kadar da güzel (!) 

Uluslararası hukukun, Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nin ve esirlerin haklarına ilişkin 

Cenevre Sözleşmesi’nin ne anlama geldiğini görüyor musunuz? 

Nasıl bunların hepsi en yakın çöp kutusuna atılıyor da işgal gücünün sesinden başka ses 

duyulmuyor? 

*** 

Burada size sunduklarımız, belgelendirebildiğimiz suçlardı. 

Bunların dışında, vuku bulduğu zaman şahit olduğumuz ama video ve fotoğrafları internetten 

kaldırılan suçlar da var. 

CNN haberinde 2002 yılında bombalanan bir düğün hakkında işgal güçlerinin bu 

bombalamanın izlerini ortadan kaldırdığından bahsedildi. Enkaz ve ceset parçaları gizlendi. 

Aynı şekilde suçların delilleri de internette gizlendi. Bununla birlikte dehşetinden dolayı 

fotoğraflarına yer veremediğimiz suçlar da var. 

Bir de kayda alınmayan, yayınlanmayan ve başına gelenlerin ne kadar acı çektiğini yalnızca 

Allah’ın bildiği suçlar da var. 

Milyonlarca kurban içinden duyduğunuz her bir kişinin, kanamaya devam eden acı hikâyeleri 

var. Öldürülen, hapsedilen, parmakları kesilen, yakılan ve kendilerine işkence edilirken 

yanlarında fotoğraf çekilen Afgan erkeklerinin, annelerini, kızlarını, eşlerini, kız kardeşlerini 

düşünün.  

                                                             
82 https://theconversation.com/us-punishes-international-criminal-court-for-investigating-potential-war-crimes-in-
afghanistan-143886  
83 https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D9%81%D9%88-
%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-
%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-
%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-
%D9%88%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/a-51275140  

https://theconversation.com/us-punishes-international-criminal-court-for-investigating-potential-war-crimes-in-afghanistan-143886
https://theconversation.com/us-punishes-international-criminal-court-for-investigating-potential-war-crimes-in-afghanistan-143886
https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/a-51275140
https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/a-51275140
https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/a-51275140
https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/a-51275140
https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/a-51275140
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Bunlar Afgan halkının 20 yıldır yararlandığı insan, kadın ve çocuk hakları! 

Tüm bunlardan sonra, kadın sahip olduğu tüm bu hakları kaybedip başörtü takmaya 

zorlandığında bu trajedinin büyüklüğünü düşünün!! 

Bu yüzden diyoruz ki: Teşekkürler Biden! 

Afganistan’daki insanları ve kadınları unutmadığın için teşekkürler! 

Yine, verdiğin şu söz için de teşekkürler Biden: 

“Afganlılar için insani yardım sağlamaya ve kadın ve çocukları için seslerimizi yükseltmeye 

devam edeceğiz.” 

Tüm bunlardan sonra BM kültürel haklar raportörünün şu sözlerini bir düşünün:84 

“Dünya’nın Afganistan’ı, Taliban gibi; iktidardayken cinsiyet ayrımı, katı cezaların 

uygulanması ve kültürel mirasın sistemli bir şekilde yok edilmesi dahil olmak üzere insan 

hakları alanında feci bir sicile sahip olduğu belgelenmiş bir radikal gruba bırakması üzücü 

bir durum.” 

Yani bu radikallerin feci suçlarının en büyükleri; kadın-erkek ayrımı, had cezalarının 

uygulanması ve Buda heykelinin yıkılması. Buna karşılık elbette Çin’in Doğu Türkistan’da 

Müslümanlara ait yüzlerce veya binlerce tarihî camiyi yıkmasıyla ilgilenmiyorlar. Allah’ın 

dışında ibadet edilen Buda heykeli kültürel bir mirasken, Allah’ın evleri onlar için hiçbir değer 

ifade etmiyor. 

BM raportörü sözlerine şunu da ekledi: 

“Afganistan’da kültür ve insan hakları alanında bir facianın gerçekleşmesini engellemek için 

tüm hükûmetlerin ve uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi gerekir.” 

 

Bunlar bir BM yetkilisinin sözleriydi. 

Eğer BM kuvvetlerinin de cinayet ve tecavüz işlerine 

karıştığını ve Haiti’deki 100’den fazla BM barış gücü 

askerinin Haiti’de fuhuş için çocuk ticareti yapan bir çetenin 

parçası olduğunu ve bunların ortaya çıkmasından sonra 

hiçbirinin hapse maruz kalmadığını biliyorsanız, bu sözler 

hiç de şaşırtıcı değil. 

 

 

 

                                                             
84 https://news.un.org/ar/story/2021/08/1081482  

https://news.un.org/ar/story/2021/08/1081482
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Barış gücü kuvvetlerinin Orta Afrika’da çocuklara tecavüz 

ettiği başka olaylar da var. Srebrenica’da Müslüman erkek ve 

kadınların öldürülmesi ve tecavüz edilmesinde ve daha 

birçok suçta da destekleri söz konusu.85 

Gençlerin birçoğu bu bahsettiklerimiz hakkında hiçbir şey 

bilmiyor. Uluslararası medya; gençleri bu kimselerin, kadın 

haklarını önemsedikleri, kadını ve insan haklarını 

savunmakla ilgilendikleri konusunda yanıltmayı başarıyor. 

Medyanın tüm bu saydıklarımızı ihmal edip dünyayı sadece 

şu soruyla meşgul ettiğini bir düşünün: 

Taliban kadınlara yönelik muamele konusunda verdiği sözleri 

tutacak mı? 

Sözlerini mi? Kime verdiği sözlerini? 

İnsan kurtları, katiller, tecavüzcüler, vahşiler, suçlular ve 

Müslümanlara sık sık işkence eden psikopatlardan oluşan bir 

topluluğa mı? 

Kimin huzurunda verilen sözler? 

Her kongrede zikrettikleri gibi davaları; kadınların açılmalarını, cinsiyet değiştirmelerini, 

erkeklerle fuhuş yapmalarını ve sapık hemcinsleri ile fuhşiyatta bulunmalarını teşvik etmek 

olan kimselerin huzurunda mı?  

Rasûlullah ملسو هيلع هللا ىلص gerçekten doğru söyledi:  

 “İnsanların ilk peygamberlikten beri bildiği bir söz vardır: Şayet utanmıyorsan dilediğini yap.”  

 

 

Tüm bu suçları gerçekleştiren ülkelerin medyasının 

yani Batı medyasının, İşgal güçlerinin Afgan kadınlara 

umut, eğitim ve refah getirdiğini, şeriat sloganını 

yükseltenlerin ise korku ve sefalet getireceğini iddia 

eden böyle bir çizgi film yayınlaması üzerinde de 

düşünün. 

 

Yine Batı medyası şu başlıkta bir haber yayınlıyor: 

Taliban terörü, cinayet listesinin yayınlanmasıyla 

başlıyor. Kadınlar da öldürülme ve işkence ile karşı 

karşıya. 86 

                                                             
85 https://www.bbc.com/arabic/worldnews/2014/07/140716_dutch_court_srebrenica  
86 https://www.mirror.co.uk/news/world-news/taliban-terror-begins-kill-list-24771667  

https://www.bbc.com/arabic/worldnews/2014/07/140716_dutch_court_srebrenica
https://www.mirror.co.uk/news/world-news/taliban-terror-begins-kill-list-24771667
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Sanki bu Taliban, Mars’ta yeşil tenli kadınlardan doğan 

ve dünyaya bütün kadınları öldürmek ve işkence etmek 

için gelen uzaylı varlıklarmış gibi. 

Kardeşlerim, bu sözlerle amacım Taliban’ı savunmak 

değildir. Önümüzdeki günlerde onların ne yapacağı 

konusunda bahse de girmiyorum. Şuan onların önceki 

yönetimleri sırasında kadınlarla muamelelerinde şeriata 

dikkat edip etmediklerini, yahut bu kez kadınlarla 

muamelelerinde buna dikkat edip etmeyeceklerini 

tartışmakla ilgilenmiyorum. 

Şunu birbirinden ayırın: İşgalin kınanması ile haklı veya 

haksız Taliban'a nispet edilenlerin savunulması ayrı 

şeylerdir. 

Bu sözlerle söylemek istediğim şey: Müslümanların çocuklarına Allah’ı inkar eden kimselerin 

kadın ve insan haklarının azılı düşmanları oldukları halde bu konuda bize verdikleri dersi 

dinlemeyi kabul ettiren bu cehalet ve psikolojik mağlubiyet de neyin nesi? 

Kendilerinden başkalarını "katı bir İslam anlayışı" ile suçlayan bu kimseleri nasıl dinlersiniz? 

Velev ki Müslüman kardeşinizin dinin bazı hükümlerini anlamada yanılmış olduğunu 

varsayalım, peki, bu durumda onu eleştirmek kimin hakkıdır? Müslümanlara düşmanlık 

besleyen ve dinlerinden dolayı bile isteye onları öldürmeyi ve itibarlarını yok etmeyi meslek 

edinmiş olan bu kimselerin mi? Bu insanların aklınızla oynamalarına, sizi gaflete 

düşürmelerine ve hangi cemaat olduğuna bakılmaksızın sizin ilginizi bir tarafa çekmelerine 

nasıl izin veriyorsunuz? 

Kadına başörtüyü farz kılanın, kadının Rabbi olan Allah Teâlâ olduğunu, bu örtüye karşı 

çıkanların sorununun belirli bir hareketle olmadığını, bilakis onların Allah Azze ve Celle’ye 

karşı çıktıklarını hatırınızda tutun. Dolayısıyla bize kadın haklarından bahsedecek olanlar 

onlar değil! 

Burada iki önemli noktaya değinmek gerekiyor değerli kardeşlerim: 

Öncelikle bu bahsettiklerimiz hiç kimseye ne Taliban’a ne de diğerlerine Afgan 

Müslümanlara zulmetme hakkı vermez. Yani kimsenin: “Afganlara her ne kadar haksızlık 

etsem de bu, işgalin onlara yaptıklarından daha zalimce olmayacaktır.” deme hakkı yoktur. 

Bilakis onların kendileri gibi felaketler görmüş olan bu halka merhamet etmeleri beklenir. 

İkinci olarak: Medyanın; şeriatın tanımını, giyim, başörtü zorunluluğu ve şer'î cezalar ile 

sınırlama girişimlerinin arkasında sürüklenmemeliyiz. 

Bir de Müslümanların idaresini üstlenen kişiye düşen, insanların durumlarını gözetmek, 

hakkı ve adaleti tesis etmek, servetin dağıtımı, yoksullukla mücadele, tüm dış ilişkilerde 

Allah’tan korkmak, yeryüzünü imar etmek, insanlara İslam’ın hükümlerini, dünyalarının ve 

dinlerinin selameti için gerekli olanları öğretmek ve “Kalplerimiz Şeriate Karşı Selim Olsun” 

adlı derste zikrettiğimiz diğer hususlara dikkat etmektir. 
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Biri size şöyle diyebilir: 

— Kardeşim, ama sen işgalin sadece karanlık tarafından bahsettin; biraz da olumlu 

taraflarından bahset. Yeniden yapılanma, elektrik  ve internetin yaygınlaştırılması, 

okul  ve üniversitelerin inşa edilmesi gibi. 

Bakın kardeşlerim, ucuz kişinin nazarında Müslüman kanı ve Müslüman toprağı ucuzdur. 

Eğer bu bahsettiğimiz olaylardan biri Batılıların başına gelseydi onların cinleri tepesine çıkar 

ve ortalığı birbirine katarlardı. 

O zaman bu pozitif bakışlı arkadaşımızın sessizleştiğini ve onlara saldırıldığı için haklı olanın 

onlar olduğunu düşündüğünü görürsünüz. Ancak Müslümanlara gelince bu felaketleri 

onlarda görmeye alıştığı için gözünde değersizleştiler. 

Allah Teâlâ Firavun’un siyasetini şöyle zikretti: 

 ﴾ Gerçek şu ki, Firavun yeryüzünde büyüklenmiş ve oranın halkını bir takım fırkalara ayırıp 

bölmüştü; onlardan bir bölümünü güçsüz düşürüyor, erkek çocuklarını boğazlayıp 

kadınlarını diri bırakıyordu.﴿ 87 

 ﴾Onlardan bir grubu güçsüz düşürüyor.﴿ 

İşgal de aynı şekilde bir gruba işkence eder, öldürür ve tecavüz eder; bir grubu yakınlaştırır 

ve sadakatlerini kazanır, sonra onlara bir ihtiyacı kalmadığındaysa onları atar. 

Gerçek mümin, Firavun kendisine ikramlarda bulunduğunda Musa (a.s)’ın ona söylediği şeyi 

söyler: 

 ﴾ O nimet diye başıma kaktığın ise -aslında- İsrailoğullarını kendine kul köle etmendir.  ﴿ 88 

Yani beni senin sarayına getiren şey, kavmime karşı işlediğin suçtan başkası değildi. Annem 

bu yüzden beni denize bırakmak zorunda kaldı ve senin sarayına bu sebeple geldim. Bana 

iyiliğin İsrailoğulları’nın haklarına karşı işlediğin suçları karşılar mı? 

ABD Başkanı'nın kendisi konuşmasında, Amerika'nın Afganistan’a terörizm diye 

isimlendirdikleri şeyi bitirmeye gittiğini, bir ulus veya devlet kurmak için oraya gitmediklerini 

söyledi. 

“Biz Afganistan’a devlet kurmaya gitmedik.” 

Bu yüzden kraldan fazla kralcı geçinip, onların Afganların kaşı gözü için bir şey yaptığını 

iddia etme. 

Biri diyebilir ki: 

— Peki, Batı, Afganistan’da yapacağını yaptıysa, o zaman neden önceden kötülük 

yapan herkes hakkında genel af çıkarılmasına rağmen Batılı uçaklara asılan Afganlar 

var? 

Biz bu uçakların gelip onların ülkelerini mahvettiğini söylüyoruz. Şimdi ise onlar bu uçakların 

sebep olduğu yıkımlardan, acılardan ve yaralardan kurtulmak için bu uçaklara asılıyorlar. 

                                                             
87 Kasas Suresi, 4 
88 Şuara Suresi, 22 
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Havaalanı çevresinde toplananlarla gerçekleştirilen ve ülkeden çıkma çabalarının bu 

sebepten olduğunu zikrettikleri röportaj videosunda olduğu gibi. 

Son olarak: Bu durum, halkları Allah Azze ve Celle’nin dinine davet etmek için tarihî bir 

fırsattır. Hatırlayın ki bizzat bazı işgal askerleri gerçekler kendilerine belli olduğunda; işgalin 

zulmü ve aldatmaları karşısında Müslümanların sabrını, sebatını ve izzetini gördüklerinde 

Müslüman oldular. 

Reuters'te yer alan ve 2007 yılında Afganistan’da iki askerin Müslüman olduğundan 

bahseden bu raporda olduğu gibi.89 

Bundan bir yıl sonra da başka bir askerin Müslüman olduğuyla ilgili bu haber gibi.90 

*** 

Allah’tan Müslümanlara layık oldukları konuma tekrar gelebilsinler diye yakın zamanda bir 

kurtuluş ihsan etmesini dileriz. 

 ﴾ Siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz.  ﴿ 91 

İnsanlığın da onlara ihtiyacı var. 

Allah’ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun.92 

                                                             
89 https://www.reuters.com/article/us-afghan-usa-muslims-idUSISL28606020070726  
90 https://worldbulletin.dunyabulteni.net/archive/us-soldier-converts-to-islam-in-afghanistan-h18000.html  
91 Âl-i İmran Suresi, 110 
92 Konuşmayı farklı dil seçenekleri ile izlemek için İyad Kunaybi’nin resmi Youtube Kanalı: 
https://www.youtube.com/watch?v=tGwSWbNFLqE&list=PL56IcDjrf3YKgCO65eFpWYpOq03IpYOW0&index=2  

https://www.reuters.com/article/us-afghan-usa-muslims-idUSISL28606020070726
https://worldbulletin.dunyabulteni.net/archive/us-soldier-converts-to-islam-in-afghanistan-h18000.html
https://www.youtube.com/watch?v=tGwSWbNFLqE&list=PL56IcDjrf3YKgCO65eFpWYpOq03IpYOW0&index=2

