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Bądź pierwszym znajomym, który to lubi.
Szeregowy armii USA Nasser Jason Abdo, lat 21, po raz pierwszy
pojawił się w mediach w sierpniu kiedytwierdząc, że jego
islamska wiara sprzeczna jest ze służbą w amerykańskim wojsku,
złożył podanie o status osoba uchylającej się od służby ze
względów religijnych. Odnosząc się do obecnych amerykańskich
wojen w Iraku i Afganistanie Abdo stwierdził, że „muzułmanin
nie może brać udziału w wojnie, która nie jest sprawiedliwa z
islamskiego punktu widzenia. Każdy muzułmanin, który zna swoją
religię […] nie powinien brać udziału w amerykańskim wysiłku
wojennym”. Co więcej napisał: „Nie mogę pozostać żołnierzem US
Army i pozostać wierny islamowi”.

Nasser Abdo w 2010,
w czasie udzielania
wywiadu,
tłumaczącego,
dlaczego zdeklarował
się jako osoba
uchylająca się od
służby ze względów
religijnych.

W tym samym czasie Abdo wygłaszał anty-amerykańskie
oświadczenia w czasie zajęć z języka pasztuńskiego i wymieniał
CAIR na swojej stronie na facebooku w dziale „zajęcia i
zainteresowania”. Oświadczył, że ma zamiar opuścić armię, by
walczyć z „islamofobią” i „pokazać muzułmanom jak prowadzić
nasze życie. I spróbować wyjaśnić, że islam to dobra, pokojowa
religia. Wiecie, nie wszyscy jesteśmy terrorystami?”.
13 maja 2011 roku Abdo uzyskał status osoby zwolnionej ze
służby ze względu na przekonania. Jednak tego samego dnia, z
powodu śledztwa wszczętego po jego anty-amerykańskich
wypowiedziach, został przesłuchany na mocy artykułu 32 za
ściągnięcie 34 zdjęć zawierających pornografię dziecięcą na
jego rządowy komputer. Abdo zapowiedział walkę z zarzutami
i kwestionował motywy kierujące armią („Śledztwo ciągnie się
od 10 miesięcy i dopiero teraz zostałem oskarżony o
pornografię dziecięcą, kiedy zaaprobowano mój status osoby
zwolnionej ze służby. Coś mi tu śmierdzi”).
15 czerwca po przesłuchaniu rekomendowano sąd wojskowy dla
Abdo z powodu pornografii dziecięcej. 4 lipca Abdo uciekł z

koszar 101 Dywizji Powietrznodesantowej w Fort Campbell w
Kentucky. 27 lipca pojawił się w sklepie z bronią Guns Galore
w Kileen w Teksasie, niedaleko Fort Hood, gdzie kupił broń,
amunicję i materiały do wykonania bomby. Kupił także mundur z
naszywkami z Fort Hood ze sklepu z nadwyżkami wojskowymi.
Kiedy policja aresztowała go tego samego dnia, komunikat
prasowy FBI głosił: „Abdo posiadał broń kaliber .40, amunicję,
artykuł [z „Inspire”, angielskojęzycznego magazynu Al.-Kaidy]
zatytułowany „Zrób bombę w kuchni swojej mamy”, a także
materiały do budowy bomby, w tym sześć butelek bezdymnego
prochu, naboje do strzelby, śrut, dwa zegarki, dwa kłębki
drutu, wiertło elektryczne i dwa szybkowary”. Materiały w
posiadaniu Abdo odpowiadały dokładnie liście „składników”
wymieniony w artykule o robieniu bomb z „Inspire”.

Artykuł, który pomógł
Abdo zbudować bombę.
Abdo przyznał FBI, że „planował zbudować dwie bomby w pokoju
hotelowym, z użyciem prochu i szrapneli umieszczonych w
szybkowarach i zdetonować je w restauracji odwiedzanej przez
żołnierzy z Fort Hood”.
Jakie były jego motywy?
Dwa były najważniejsze: przyznał, ze planował zabić żołnierzy
by „wyrównać rachunki” z wojskiem, najprawdopodobniej z powodu
sądu wojskowego. Jednak ważniejszy był cel islamistyczny.
Narzekał na „islamofobię”, chwalił CAIR, wygłaszał antyamerykańskie oświadczenia i twierdził, że nie może zabijać
współwyznawców. Jego plecak zawierał „islamską literaturę
ekstremistyczną”, jak określił to jeden ze śledczych. Guns
Galore to ten sam sklep, gdzie broń kupił mjr Nidal Hasan,
który zabił w Fort Hood 14 osób. W sądzie Abdo krzyknął „Nidal
Hasan – Fort Hood 2009 i „Anwar al-Awlaki” (duchowy przywódca
Hasana z Al.-Kaidy). Krzyczał także „Abeer al-Janabi – Irak

2006”, imię dziewczyny zgwałconej w owym roku przez żołnierzy
USA.
Ta sprawa dotyka ważnej kwestii: czy islam jest sprzeczny ze
służbą dla rządu USA? Żądanie Abdo zwolnienia ze służby i jego
niedoszły akt terroryzmu wskazywałyby, że tak. Armia USA
taktownie się z tym zgodziła przyznając Abdo upragniony
status. Na taką decyzję mogły wpłynąć muzułmańskie ataki na
wojsko USA, w tym te sierż. Hasana Akbara z Kuwejtu, Hasana w
Fort Hood i atak Abdulhakima Mujahida Muhammada na centrum
rekrutacyjne w Arkansas.
Konsensus w sprawie Abdo ma szeroko zakrojone konsekwencje dla
Ameryki, sugerując że muzułmanie nie mogą być lojalnymi
obywatelami i stanowią piątą kolumnę. Stanowczo się z tym nie
zgadzam: muzułmanie są patriotycznymi Amerykanami i
wspaniałymi żołnierzami. Przykład Abdo wskazuje na
konieczność dodatkowej kontroli muzułmanów służących w
instytucjach rządowych lub latających samolotami. Jest to
nieszczęśliwe a wręcz obrzydliwe,
wspólnego bezpieczeństwa.
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