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خبر وتعليق   
الإمام الجّنة هو من سينقذ الأمة من الغرق وليس حكام الضرار     
      
:الخبر     
      
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أوروبا جعلت من البحر المتوسط مقبرة لللاجئين،     

وانتقد بشدة تعاملها مع الأزمة الراهنة، وتحدث الرئيس التركي عن غرق الطفل السوري إيلان
كردي ذي الثلاث سنوات الذي لفظ البحر جثمانه على شاطئ بمدينة بودروم جنوب غربي تركيا

قائلا ليسوا المهاجرين وحدهم من يغرق في المتوسط بل كذلك إنسانيتنا، وذكر أيضا أن بلاده
(تستضيف اللاجئين بسياسة الباب المفتوح. (وكالة الأناضول

      
:التعليق     
      
كما هو معتاد يظهر علينا أردوغان بخطاباته الرنانة الزائفة من جديد على أنه قائد سياسي وبطل     

مغوار، ليعلق على صورة الطفل السوري الذي غرق في المتوسط أثناء هجرته برفقة والده إلى
اليونان ويقول ليس فقط المهاجرون يغرقون في المتوسط بل كذلك إنسانيتنا!! أقول لك يا
أردوغان: أنت آخر مخلوق يتكلم عن الإنسانية، هل لديك أصلا إنسانية؟ فجنودك على الحدود

يعذبون المسلمين من أهل الشام ويستهزئون بهم ويمنعونهم من الدخول إلى أرض ارتوت بدمائهم
عندما فتحوا القسطنطينية، وها أنت قد فتحت قواعدك العسكرية للتحالف الصليبي الذي يقصف

!!أهل الشام
      
لقد شارفت ثورتنا على خمس سنين وأنت لم تحرك جنديا واحدا لمحاربة هذا النظام الخبيث، بل     

على العكس فقد قمت بمساعدة التحالف الصليبي بفتح قاعدة إنجرليك للطيران الأمريكي الذي
يقصف أهلنا في الشام لتزيد من معاناتهم ومآسيهم، يقول الله تعالى ﴿َيا َأّيَُها اّلَِذيَن آَمُنوْا لَا

َتُخوُنوْا الّلَه َوالّرَُسوَل َوَتُخوُنوْا َأَماَناِتُكْم َوَأنُتْم َتْعَلُموَن﴾، فأنت وكل حكام المسلمين خنتم
الأمانة وخنتم الأمة؛ فكل قطرة دم نزفت من كل مسلم هي في أعناقكم وستحاسبون عليها، فكفاكم

مكرا وخداعا لهذه الأمة، فلقد كشفت الأوراق وسقطت الأقنعة عن الوجوه الكالحة وبانت خيانتكم
لكل مسلم، فكيف تقول أن الحدود مفتوحة لللاجئين السوريين، وأنت تبني حائطا على حدودك مع

سوريا؟! فهل هذا لتسهيل دخول أهل سوريا إلى تركيا مثلا أم لتضييق الخناق عليهم؟
      
فيا أيها الأهل في الشام، اثبتوا على ما أنتم عليه في ثورتكم المباركة واعتصموا بحبل الله     

واقطعوا كل حبالكم مع هؤلاء الحكام فلن تجدوا منهم أكثر من هذه الدموع المزيفة، واعلموا أن
نصركم يأتي من عند الله وحده عندما تنصرون دينه بالعمل على إسقاط هذا النظام بكل أركانه،

وتبايعون خليفة للمسلمين يحكمهم بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فهو وقاية لكم كما
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.«وصفه رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما قال: «الإمام جنة يقاتل من ورائه وُيتقى به
      
      
      
كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير     
إسلام العبد لله - سوريا     
                                      
من ذي القعدة 1436 27     
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