
 
 

 من كتاب هللا آٌات   روحه على وقرأ رٌموفك قبر زار أن بعد

 ٌهود! حرائق إلطفاء طائراته ٌوجه أردوغان

 :الخبر

 بزٌارة ردوغانأ طٌب رجب التركً الرئٌس لٌام خبر نباءاأل وكاالت من الكثٌر نملت

 رإث ردوغانأ بها لام خطوة أول وكانت، 15/11/2013 ـل الموافك الجمعة ٌوم كستانٌوزبأ

 توجه حٌث، كرٌموف كًٌوزباأل الرئٌس لبر زٌارة هً سمرلند كٌةٌوزباأل للعاصمة وصوله

 كلٌالا إ ووضعا مٌرزٌاٌٌف شوكت البالد وزراء ورئٌس بالوكالة كًٌوزباأل الرئٌس برفمة أردوغان

 غادر ثم ومن، روحه على نآالمر من ٌاتآ بمراءة الرئٌسان ولام، كرٌموف رلب على الورود من

 .بٌنهما ثنائً لماء لعمد ئٌسانالر

 

 :التعلٌق

 والحٌلة المراوغة على لمدرته، خطورة المسلمٌن حكام شدأ من هو ردوغانأ نإ للنا نإ نبالغ ال

 وأهله اإلسالم ٌحارب فهو، نفسه مصطفى كمال من خطراا  أشد هو بل، الناس من البسطاء وخداع

 أفعاله له ٌبرر نم   واألحزاب والمشاٌخ العلماء من ٌجد ذلن ومع أمرٌكا الكفر رأس سٌاسات وٌنفذ

 بمظهر وٌظهر المسلمٌن باسم ٌتكلم فتراه، باستمرار الخداع ٌمارس عثمانً! سلطان   بؤنه وٌصفه

 ٌكادو، أخرى تارةا  خطاباته ثناءأ هللا كتاب من ٌاتبآ ٌستشهد وهو اهوتر، تارةا  حمولهم عن المدافع

 المسلمٌن عن الحدٌث من ردوغانأ أكثر خٌرةاأل اآلونة فًو، المسلمٌن مآسً عن ٌتكلم وهو ٌبكً

 وهدد فتوعد لهم تؤٌٌده أظهرو، وظلمتهم همشتهم لد العرالٌة الحكومة أن وكٌف العراق فً (السنة)

 !وأرعد زبدوأ

ا  النمٌض على ردوغانأ فعالأ أن إال  إنف، آخر واد   فً أفعالهو واد   فً لوالهفؤ، ألواله من تماما

 الطغاة عن تكلم نإو، خرآ موطن   فً المسلمٌن ٌحارب أٌناهر موطن   فً المسلمٌن سًمآ نع تكلم

ا  ا  الطغاة هإالء ٌوالً نراه، منهم اا واحد لٌس وكؤنه، حٌنا  وأهله الشام على الدموع   ٌذرف، خرآ حٌنا

 انتمد نوإ، أمرٌكا ورائهم ومن وروسٌا إٌرانبشار و، الشام ٌدمر بمن وثٌمة   عاللة   على ولكنه

، معهم وسٌاسٌةا  وعسكرٌةا  التصادٌةا  عاللات   وٌمٌم منهم ٌتمرب ذلن بعد نراه وٌهود مرٌكاأ سٌاسات

 من البسطاء وخداع المحلً لالستهالن إال لٌست الرنانة وخطاباته دموعه أن واضح   بشكل   ٌدل مما

 من ٌات  آ علٌه وتال كرٌموف هللا عدو لبر ارةبزٌ كستانٌوزبأل زٌارته ستهلا لد هو وها، الناس

 وجل! عز هللا كتاب

 الحاكم الشٌوعً لحزبل كرٌموف انضم فمد معروف7 أردوغان زاره الذي كرٌموف تارٌخو

 فهو، 1656 عام فً للحزب لواأل العام األمٌن منصب فً نٌ   ع   ثم، 1631 سنة السوفٌٌتً لالتحاد

  ً  23 كرٌموف حكم الحكٌم! الذكر يآ من علٌه وٌتلو لبره ردوغانأ ٌزور ذلن ومع كافر   شٌوع
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 وأعلن، بالدوال عبادال فمرأو العجاف حكمه سنٌن خالل والنسل الحرث أهلن لدو، والنار بالحدٌد سنة

ا   برٌاءاأل من اآلالف باعتمال عهده فً كٌةٌوزباأل السلطات فمامت، والمسلمٌن سالماإل على حربا

 ممدمة فً وكان، منهم الكثٌر ولتلت هستٌري بشكل   وعذبتهم، السجون غٌاهب فً بهم وزجت

 سنة وفً، اإلٌدز لفٌروس حاملة   بؤمصال السجناء من الكثٌر حمن وتم، التحرٌر حزب شباب هإالء

ا  المتظاهرٌن من آالف 2000حوالً  كٌةٌوزباأل الموات لتلت 2002  بحجة ندٌجانأ مدٌنة فً سلمٌا

 منعو، بالحكومة طاحةلإل ٌسعون الذٌن "مٌٌنسالاإل المتشددٌن" من هم المظاهرات منظمً نأ

 فً الباحث موته على علك ولد، الصالة من الدولة موظفً ومنع اللحى طالقوإ الخمار كرٌموف

ا إ كرٌموف سالمإ ترن" بالمول7 وٌردلوس ستٌف ووتش راٌتس هٌومن فً الوسطى آسٌا لسم  من رثا

ا  أنشؤو، بالخوف كرٌموف حكم، لرن لربع الوحشً الممع  حموق انتهاكات أسوأ من تغذى نظاما

ا  اعتمدنا ولو، للمعارضة الممنهج والسحك المسري خفاءواإل ذٌبالتع 7نساناإل  فً واحداا  حدثا

 .ندٌجان"أ مذبحة سٌكون فإنه كرٌموف تذكرل   ةالماضٌ 24 ـال السنوات

 "ذي نأردوغا على خفٌةا  تكن لم المسلمٌن بحك هجرائم  و سالماإل على ٌموفكر حرب   نإ

 روحه على هللا كتاب من ٌات  آ ولراءة لبره بزٌارة ردوغانأ لام ذلن ومع، "!سالمٌةاإل الجذور

 لام الزٌارة تلن بعدو ،﴾ون  ر  ع  ش  ٌ   ام  و   م  ه  س  ف  ن  أ   ّل  إ   ون  ع  د  خ  ٌ   ام  و   وا  ن  م  آ ٌن  ذ  ال  و   هللا   ون  ع  اد  خ  ٌ  ﴿

، الشام أهل الستغاثة لالستجابة وال األلصى مسجدوال فلسطٌن لتحرٌر ال طائراته بتوجٌه أردوغان

ر الٌوم حلب هً وها، زالت وما واستغاثت وتوسلت الشام أن ت وكم، ٌهود حرائك إلطفاء بل  ت دم 

 وال الدماء وال األشالء تحركه لم، مكانها تبرح لم أردوغان طائرات نفإ ذلن ومع، أبٌها بكرة عن

 هذه فً ٌكون أن هللا ونسؤل، اإلجرام فً وأمرٌكا روسٌا رٌنش وهو تحركه وكٌف، الشام فً الدمار

 األردوغان هذا حمٌمة تكشف فلعلها، شهٌد وهو السمع ألمى أو للب   له كان لمن ذكرى األحداث

 ٌحسبه كالسراب فهو، حوله من فٌنفضوا به المخدوعٌن أعٌن عن الغشاوة بها هللا وٌزٌل، المخادع

 ٌكون كٌف ألمةا لتعرف كموله فعله ٌكون عادل   راشد   بخلٌفة   علٌنا ٌمن أن نسؤل وهللا، ماءا  الظمآن

 .بعزٌز هللا على ذلن وما الحمٌمٌون الحكام
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