Ramazan 2022 - gün 7

devlet:

Afganistan

Afganistan'ın eski ve yeni bayrağı. Talibanlar onu 2021'de ilan ettiler.
Kelime-i-Şehadet'i gösteriyor: “La İlahe il-Allah, ve Muhammed Resulullah” (Allah tek tanrıdır ve Muhammed onun elçisidir)

Temel Bilgiler
yer: 652.000 km2
= TR'den 17% küçük
BG'dan 6 kat büyük
nüfus: 41 milyon
kentler:
Kabul (başkent)
Kandahar
Herat
Mezar-ı-Şerif
Kunduz
Celalabad

Halklar / Diller:
İranlı halklar:
42% Peştun
27% Tacik (Dari)
9% Hazara
4% Aymak
2% Beluç
Türk halkları:
9% Özbek
3% Türkmen
4% başka
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4.500.000
620.000
570.000
480.000
360.000
270.000

komşu devletler:
batıda:
İran
kuzeyde: Türkmenistan
Uzbekistan
Tacikistan
doğuda: Çin
Pakistan
güneyde: Pakistan
Deniz kıyısı yok !

Afganistan, kültürlerin kesiştiği bir yer olarak bilinir: Ortadoğu, Orta Asya ve Hindistan
burada bir araya geliyorlar. Denizden uzak, tamamen kapalı bir konumdadır. Doğa olarak
da çok değişik araziler bulunur: bir tarafta kupkuru çöller, öbür tarafta yemyeşil vadiler.
İran sınırındaki ovalıklardan, doğudaki Pamir, Hindukuş ve Himalaya dağlarına kadar.

Afganistan aynı zaman, eskiden beri 'impertorlukların mezarlığı' olarak ün kazanmıştır.
Sayısız devletler onu ele geçirip kontrol etmeye çalıştılar, ama beceremediler. Afganlılar
son 34 yıl içinde sadece savaş gördüler: 1978 Sovyet rejimi Afganistan'ı bir komunist
devletine çevirmek için bütün ülkeyi işgal ettiler, ama 1992 geri çekildiler.
Arkasından 9 yıl iç savaş: değişik Afgan gruplar birbirleriyle savaştılar ve halk ondan daha
çok zarar gördü. 1994 radikal müslüman olan Talibanlar bu iç savaşa katılmaya başladılar
ve 2001 bütün devleti kontrol altına aldılar.

Mucahiddin (Ruslara karşı)

Talibanlar

Amerikan askerler

2001'de 11. Eylül saldırılarından sonra Amerika hükümeti ve NATO Afganistan'da saklanan
başterörist Bin-Laden'i yakalamak için Afganistan'ı işgal ettiler, o da yirmi sene, 2021'e
kadar sürdü. Talibanlar bu zaman içinde Pakistan'da saklanıp güçlendiler.
Amerikalılar çekildikten sonra, 2021'in Ağustos ayında Talibanlar yeniden hükümete
geçtiler, yeniden koyu bir müslüman rejimi uygulamaya başladılar. Halk tam normal bir
yaşam stiline alışmaya başlamışken, yeniden korku, şiddet ve baskı altındadırlar.
Ekonomi yavaşladı ve yeniden birçok kişi açlık çekiyorlar.
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Hristiyanlar ve başka azınlıklar Talibanlar ve başka radikal mülüsmanların altında acı
çekmeye devam ediyorlar. Uzun yıllar Afganistan, Kuzey Kore ile beraber, Hristiyanlar
için dünyanın en tehlikeli devleti idi. Son yıllarda az da olsa, serbestlik artmıştı; halbuki,
yeni Taliban hükümeti altında imanlılar gene saklanmak zorunda kalıyorlar.
Halkın büyük çoğunluğu hiç Mesih'in müjdesini duymamıştır. Fakat aynı komşu ülke
İran'da olduğu gibi, halk Talibanların altında gerçek müslümanlığı görünce büyük hayal
kırıklığına uğradı ve gittikçe daha fazla kişi islamiyeti terk ediyorlar.
2000 yılına kadar Afganlıların arasında tek bir topluluk yoktu, hatta müslümanlıktan
gelen tek bir imanlı bilinmezdi. Ama çok şükür, son 22 yıl içinde birçokları Rab İsa'da
özgürlüğe kavuştular. Onların tam sayısını kimse bilmez, ama birkaç bin imanlı bulunuyor
diye tahmin ediliyor.
Afganistan, açık müjdelemek için kapalı bir devlettir. Yine de TV ve radyo yayınları ve
tabii ki, internet aracılığıyla Meshin müjdesi Afganlıların yüreklerine ulaşıyor.
Afganlı Mesihçiler müjdeyi paylaşmak için hayatlarını riske atıyor. Rab de onların
sadakatına karşılık veriyor: birçok müslüman, hatta kimi Taliban savaşçıları rüya ve
görümler görüp doğrudan İsa ile karşılaşmışlar ve imana gelmişler.
Dua edelim:
•

Afganistan'da islamiyetten bıkmış olanlar için dua edelim ki, İsa'da kurtuluş,
özgürlük ve umut bulsunlar.

•

Afganlı imanlılar için dua edelim: Rab koruyucu elini uzatıp onları saldırılardan
korusun. Aynı zaman cesaretini kaybedip baskı altında İsa'yı inkar etmesinler.

•

Taliban askerleri için dua edelim: islamiyetteki karanlığı anlayıp Rab İsa ile
karşılaşsınlar.

•

Milyonlarca kişinin temel ihtiyaçları karşılanmıyor. Yiyecek ve giyecek konusunda
yeterince yardım gönderilsin diye dua edelim.
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