İstanbul da Üç Çeçen Mücahidi Şehid Edildi!
Çeçen cinayetlerine yeni bir halka daha eklendi. Gündüz vakti, İstanbul'un
göbeğinde 3 Çeçen kardeşimiz sokak ortasında kahpece şehid edildi. Bu
haberde olayla ilgili değil de, bu cinayetlerin engellenememesi ve kimlerin
çanak tuttuğu gibi merak edilen noktalara parmak basacağım.

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de yakalanan Rus ajanlarının cebinden çıkan 300
kişilik isim listesini duymayan kalmadı artık. Fakat maalesef bu cebinden liste
çıkan eli kanlı ajanların nereye gittiği, ya da devlet bazında ne gibi uygulamalara
maruz kaldıkları bilinmiyor. Genel kanı serbest kaldıkları ya da sınır dışı
edildikleri yönünde. Fakat bu konuda emniyet birimlerinden de herhangi bir
açıklama gelmedi. Yaşanan süreçte bu isimler bilinmesine rağmen korunamadı
ve toplamda yedi Çeçen kardeşimiz İstanbul'da katledildi.
Rus istihbaratı ve Türkiye'de
bulunan Rus kuklası Kadirov'un
adamlarının ortaklaşa organize
ettikleri bu saldırılar maalesef
engellenemedi. İlk suikastleri
düzenleyen kişi Türkiye'ye elini
kolunu sallayrak tekrar geldi ve üç
kardeşimizi daha şehid etti.
Türkiye Rusya'nın çiftliği haline gelmiş durumdadır. Tabi bu durumda
hükümetin Rusya ile imzaladığı ''Terör İşbirliği Anlaşmaları'' büyük pay sahibidir.
Ruslar‘ın canına değer veren makamlar, Çeçen kardeşlerimizi yok saymakta,
onların canlarını korumaktan geri durmaktadır.
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Türkiye'den birilerinin desteği olmadan bu cinayetlerin işlenmesi imkansızdır.
Türkiye'de Kadirov'un avukatlığını ve propagandasını yapanlar da bellidir.
Ama maalesef gelen bilgiler cemaat mensubu bazı kişilerin Çeçenistan'da okul
açabilmek adına geçmişte bazı olayları görmezden geldikleri yönünde. En son
giden kafilede yer alan Fethullah Gülen cemaatine mensup önemli kişilerin
Kadirov ile okul açabilmek için görüştüklerini biliyoruz.
Bu suikastlerle ilgili diğer bir önemli nokta ise suikastlerin sadece Rusya'ya
atfedilerek Kadirov'un adının dahi anılmamasıdır. Oysa ki Kadirov Azerbaycan,
Avusturya, Türkiye ve Çeçenistan'da düzenlenen suikastlerin baş suçlusudur.
Öyle ki Viyana'daki katliamı gerçekleştiren Artur Kurmakayev talimatı direk
Kadirov'la yaptığı konuşmada aldığını itiraf etmiş ve Avusturya makamlarınca
cezaya çarptırılmıştır. Kadirov hakkında da yakalama talimatı verilmiştir.
Kadirov ise yaptığı bir çok açıklamada “Elinin kanlı olduğunu” ve “Rusya'ya karşı
olanları öldürmekten zevk aldığını” açıklamıştır.
Bu suikastler ilk değil son da olmayacaktır. Direniş devam ettiği sürece ve
yetkililerin umursamazlığı sürdükçe daha çok bu tip olaylarla karşılaşacağız
maalesef!
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