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 الناتو حلف في والسويد فنلندا عضويةقر ت تركيا

 )مترجم(

 :الخبر

 تطوٌق بهدف الناتو حلفل االنضمام إلى والسوٌد فنلندا أمرٌكا دعت أوكرانٌا، على الحرب روسٌا إعالن بعد

 لفحل والسوٌد فنلندا عضوٌة على باالعتراض سٌصوت أنه ردوغانأ أعلن فقد المقابل، وفً. حلفال وتوسٌع روسٌا

 فترة وبعد. فٌتوو وحدات حماٌة الشعبو الكردستانً العمل حزب اإلرهابٌة للمنظمات همادعم بسبب وذلك الناتو،

 اعتراضها تركٌا رفعت وقد ٌونٌو،/حزٌران ٠٣و ٩٢ناتو فً مدرٌد فً ال حلف قمة عقد تم اإلعالن، هذا من وجٌزة

 .الحلف إلى النضمامهما األخضر الضوء معطٌة الناتو، حلف فً والسوٌد فنلندا عضوٌة على

 :التعليق

 بسبب سٌئة حالة من ٌعانً والذي ردوغان،أ أراد فقد أمرٌكا، رغبات ضد الوقوف عن بعجزه معرفته رغم

 أضاعها، التً النقاط على المساومة وبهدف. وحزبه هو لصالحه الوضع هذا تحوٌل شعبٌته، وتراجع االقتصاد، تدهور

 .إرهابٌة لمنظمات ادعمهم بسبب الناتو، حلف إلى والسوٌد فنلندا انضمام على سٌعترض هأن البداٌة فً أعلن فقد

 ستولتنبٌرغ، الناتو لحلف العام األمٌن مع والسوٌد وفنلندا تركٌا عقدت مدرٌد، فً /ٌونٌوحزٌران ٩٢إال أنه فً 

 االعتراض برفع للقبول البلدٌن، مع تفاهم مذكرة على بالتوقٌع تركٌا وقامت والسوٌد، فنلندا انضمام حول اجتماعا

 ٌقوما لن ماوأنه إرهابٌة، منظمات بأنها ،فٌتوو وحدات حماٌة الشعب،و الكردستانً، العمل حزب بأن االعتراف مقابل

 .تركٌا إلى المنظمات هذه أعضاء بعض بإعادة ناسٌقوم اأنهم كما المنظمات، هذه بدعم

 سٌاسً بنصر تركٌا إلى عاد ردوغانأ أنإلى  الدولٌة الصحافة شارتأو ردوغان،أ باٌدن هّنأ فقد لذلك، ونتٌجة

 .ودبلوماسً

وحدات و الكردستانً، العمل حزب وضوح بكل ٌدعم الذي الناتو حلف فً عضوال ،ردوغانأ أن الواضح من

 ٌحاول فهو ٌد،والسو وفنلندا وألمانٌا وفرنسا وبرٌطانٌا أمرٌكا مثل دول من ٌرٌده ال ما ٌرٌد ،فٌتوو حماٌة الشعب،

 .لتركٌا الفوز من بدال لنفسه، سٌاسً عرض على الحصول

 وقد الحلف، فً العضوٌة والسوٌد فنلندا ونالت الناتو، حلف توّسع فقد ترٌده، ما أمرٌكا حققت فقد هذا وبسبب

 .٩٣٩٠ /ٌونٌوحزٌران انتخابات قبل قلٌال له المصوتٌن نسبة من زاد قد ردوغانأ ٌكون

 بالضبط؟ هاوومسلم تركٌا حققته يذال ما إذا

 بالفوز؟ والمسلمٌن لتركٌا ،والمسلمٌن لإلسالم أعداء هم الذٌن والناتو أمرٌكا، ستسمح هل

 !بذلك ٌسمحوا لن

 وللمسلمٌن، لنفسها وتهدٌد خطر أكبر هً التً الكافرة، المستقلة الدول بٌن موقعها بأخذ ابتداء تركٌا قامت لقد

 .بالخسارة وستستمر لمصالحه، للعمل الناتو لحلف انضمامهم خالل من لبداٌةا من خسروا الذٌن وأولئك

 تسمح أن لتركٌا العظٌمة والخطٌئة القسوة من وإنه. الناتو لحلف انضمت التً الوحٌد ًمسالاإل بلدال هً تركٌاإن 

 .دموٌة ومصالح أهداف أجل من جٌشها تستخدم أن الكافرة المستعمرة للدول

 األمة وموحدة الخالفة دولة قٌام معلنة فورا، الناتو من تنسحب أن هو علٌها ما فكل االنتصار، اتركٌ أرادت وإذا

 .الخالفة ظل تحت اإلسالمٌة

 بقوة المستعمرٌن الكفار تقاتل أنها طالما االنتصار لتركٌا ٌمكن النبوة، منهاج على الراشدة الخالفة دولة وبقٌام

 .وشعبها نفسها بخسارة ستستمر فإنها ناتو،ال فً بقٌت الماطو والخالفة، األمة

 التحرير لحزب المركزي ياإلعالم مكتباذاعة الإل كتبه
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