Batı, Rusya ve Çin’in Asıl
Hedefi, Tüm İslâm Ülkelerini
Zincire Vurmak!
İstanbul, 10 Haziran 2010
Güvenlik Konseyi’nin neredeyse el birliğiyle aldığı
İran’a uygulanması istenen yaptırım kararı, sadece bu ülkeye
yönelik bir davranış değil, esasta, İslâm’a karşı bir
tavırdır. Ve bu tavır, her zaman olduğu gibi, yalnız Batı’nın
değil, Kuzey ve Doğu’nundur da. İslâm, söz konusu olunca,
ibretle izlenmelidir ki, Batı (ABD ve AB), Kuzey (Rusya) ve
Doğu (Çin) birleşti!
Bu kararın anlamı şudur: Batı (Amerika ve Avrupa),
nükleer silâh sahibi olabilir, Rusya olabilir, Çin ve
Hindistan olabilir, fakat herhangi bir islâm ülkesi nükleer
silâh sahibi olamaz. Protestanlar, katolikler, ortodokslar ve
budistlerin, brahmanistlerin nükleer silâh sahibi olmalarında
bir sakınca yoktur, ama müslümanların bu silaha sahip olmaları
sakıncalıdır!
Bu konuda, Batı o kadar bağnazdır ki, Brezilya ve
Türkiye’nin, İran’ın bu silâha sahip olması için değil, o
enerjinin barışçıl amaçlarla kullanımına izin verilmesi
yönünde girişimde bulunmaları bile onlarda aşırı bir tepki
uyandırıyor. İran’la sözde diyalog yolunu açık tuttukları
halde, bu diyaloğa aracılık yapmak isteyen iki ülkeyi
protestolarla, tehditlerle boğmak istiyorlar.
Oysa, İnsanlık için büyük tehlike, Batı, Doğu ve
Kuzey’dedir. Merkezde olan İslâm, Dünya Barışı için insanlığın
tek garantisi, tek şansıdır. İslâm Dünyası uyanıp, bir an önce
bir araya gelip, ABD, AB, Rusya ve Çin gibi büyük bir devlet
veya Birlik kurmazlar ve nükleer silâh üretecek bir güce
erişmezlerse, en geç, on beş ya da yirmi yıl içinde, Doğu ile

Batı arasında çıkacak büyük ve Topyekûn Savaş yüzünden
İnsanlık, yok olma, Medeniyet de, taş devrine geri dönme
durumuna düşecektir.
Batı, Doğu ve Kuzey bilmelidir ki, gerçek insanlık,
islâmlıkla özdeştir, islâmlıktadır. Hiçbir güç, müslümanlara,
ikinci sınıf insan muamelesi yapamaz. Kendilerinde, insanlığı
yok edecek korkunç silahların sahibi olmaya hak görenler, sırf
caydırıcı amaçla bu silâha sahip olmak isteme hakkını
müslümanların ellerinden alamazlar.
Gönüllülerin yardım gemilerine saldırılarının hemen
ardından, Batılıların (ve hatta Doğu ve Kuzeylilerin)
sergilediği bu tavır, anlayan kafalar ve gören gözler için, en
âcil alarm zilleridir.
Veyl görmeyen gözlere, işitmeyen kulaklara ve anlamayan
veya anlamazlıktan gelen kafalara!
“Bölgemizde nükleer silâh istemiyoruz” diyen
hayalperestlere gelince, daldıkları hülyadan uyanıp,
gerçekleri görsünler: bölgemizi ve hatta her tarafımızı,
Batılılar, çevremizi de Doğulular ve Kuzeyliler nükleer
silâhla doldurmuş ve donatmışlardır.
Yüzyılın en büyük korkusu, en büyük kâbusu, İnsanlığın
üzerine her an nükleer silahların boşanması ihtimalidir.
Bu duygu, çağımızın kitleler üzerindeki en korkunç
psikolojik travmasını doğurmakta ve İnsanlığın şuuraltına
umutsuzluğun dinamitini yerleştirmektedir.
Bu dinamit patladığı gün, gelecekte neler olabileceğini
bugünden kestirmek mümkün değildir.
İlle de, “uyan ey akıl, ey vicdan, ey insanlık!” diye
bağırmak mı gerekmektedir?
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