
 ِبْســـِم اِهللا الرَّْحٰمـــِن الرَِّحيـــم
  !حكومة حزب العدالة والتنميةمشاريع من العبث تعليق اآلمال على 

  

ومن مث أطلقت عليه اسم " االنفتاح الكردي" حكومة حزب العدالة والتنمية انفتاحًا أطلقت عليه يف بادئ األمر اسم ابتدأت  
كمتطلب تصفية حزب العمال الكردستاين واهلدف منه " مشروع االحتاد والوحدة الوطين"ه توبعد ذلك أمس" االنفتاح الدميقراطي"

 اليت تعد العدة للخروج من العراق الذي حتتله واليت تود ملئ الفراغ الذي سينجم عن ذلك مبشاركة تركية االستراتيجية أمريك
 فعل شديدة صادرة عن اجلناح العلماين املوايل إلجنلترا داخل  وملا قوبل هذا االنفتاح بردة،لتتمكن من مواصلة سيطرهتا على العراق

اجليش التركي وامتداداته املدنية أصبحت تركيا عامة ومدن املناطق الشرقية خاصة ساحة ألعمال عنف أريقت خالهلا دماء األبرياء 
قيام ثالثة أشخاص يف بني أعمال العنف تلك وأكثر ما لفت االنتباه من . اصةاخلتجارية الال احملعامة وأحرقت المتلكات املوأتلفت 

لقد أعطوين : " أحدهم بتصرحيات أمام الكامريات جاء فيهاإدالء وناس عشوائيًا يف اسطنبول بإطالق النار على الهرِد منطقة دوالب
  ".إنين حثالة أتسكع يف الشوارع... ماًال وقالوا يل اذهب وأطلق النار وقد أطلقت النار

 ألف شخص، ٤٢٩ مليون و٣ء على هذه احلادثة مع مراعاة أن عدد العاطلني عن العمل يف تركيا بلغ عند تسليط الضو  
 وهلذا فإن املشاريع اليت تديرها حكومة حزب العدالة ،خوف ويئسعجز وبؤس والناس من حال يظهر للعيان املدى الذي وصل إليه 

للحملة املضادة اليت يقوم هبا اجلناح العلماين املوايل نتيجة  والفوضى  أمريكي وضعت البالد يف حالة من االضطرابتوجيهوالتنمية ب
عنادًا ستكون : "فإن تصريح رئيس الوزراء إردوغان الذي قال فيهمن مث  و ما تسبب بأن يعادي الناس بعضهم بعضًا،إلجنلترا

َفَوْيٌل لِّْلَقاِسَيِة ُقُلوُبُهم مِّن ِذْكِر اللَِّه ((ل مبني يظهر للعيان أنه وزمرته يف ضال" عنادًا سيكون مشروع االحتاد الوطين.. دميقراطية
  .))ُأْوَلِئَك ِفي َضالٍل ُمِبٍني

حزب العدالة والتنمية فحكومة حزب العدالة والتنمية أضرت باملسلمني على كافة األصعدة واجملاالت، إىل جانب ذلك فإن   
اخلمار هو قضية " قائلني مرددين ،كالعلكة" شكلة اخلمار يف اجلامعاتم"الذي كان أصحاب الصالحية فيه يلوكون أهنم سيحلون 

وملا وصل حزب العدالة والتنمية للحكم أصدر قانونًا من أجل ذلك ليس استجابة لفرض فرضه "!! بالنسبة لناوشرٍف  ِعرٍض
د املسلمني، وملا قوبلوا آنذاك بردة فعل تسويقها يف كافة باللاليت تسعى أمريكا حقًا دميقراطيًا تضمنه حرياته اإلسالم بل لكونه 

ن مشكلة اخلمار ليست على قائمة أولوياتنا إ"قائلني العلمانيني املوالني إلجنلترا، تراجعوا فورًا عما أقدموا عليه قبل صاخبة من 
اج فتيات املسلمني، وانتهى األمر تاخلمار  العلمانيني املولني إلجنلترا على ستراتيجية األمريكية رجحوا إرضاءوانسجامًا مع اال"! اآلن

  .ريان القانون الذي أصدروهساحملكمة الدستورية مفعول بإبطال 
 دأب كافة احلكومات السابقة فإن حكومة حزب العدالة والتنمية أيضًا على الرغم من أهنا زعمت أهنا ستحل هوكما و  

 ألف ٤٢٩ مليون و٣ة قد ارتفعت وبلغ عدد العاطلني عن العمل مشكلة البطالة إال أن الناظر إىل واقع احلال يرى أن نسبة البطال
 حماوًال حرف هذه احلقيقة -تهحكومبه  تسببالذي اعتاد تربير كل فشل ت-شخص، وبعد ذلك خيرج علينا رئيس الوزراء إردوغان 

  "! أيضًا هنالك بطالةيف أمريكا: "املؤملة عن ماهيتها قائًال
ليت يتوجب عليها حتريك اجليش التركي املسلم لقتال رأس اإلرهاب أمريكا اليت حتتل وحكومة حزب العدالة والتنمية ا  

 بأن لديها قوات مسلحة يف ىتباهتتفاخر وتواليت تقتل املسلمني هناك منذ مثان سنوات، " حماربة اإلرهاب"أفغانستان بذريعة 
 أهنا تساند االستراتيجية األمريكية يف اأعلى مستوياهتبرًا  وتصرح جهارًا هنا!!)الناتو(أفغانستان حتت مظلة حلف الشمال األطلسي 

  .أفغانستان، فتصب بذلك امللح على جراح املسلمني يف أفغانستان
تقوم حكومة حزب العدالة والتنمية مبناصرة % ١٠٠الـويف الوقت الذي تقوم تركيا باسترياد الغاز الطبيعي بنسبة تقارب   

 بكل -ًا للكفار املستعمرينتعرأمريكا والذي سيجعل من تركيا مالذي خيدم مصاحل الدول الغربية وعلى رأسها - )ناُبكو(مشروع 



حني افتخرت وكأهنا صممت مشروعًا يصب يف مصلحة األمة ما أوتيت من وسع مقابل أجٍر دراهم معدودة، بل ومتادت يف غيها 
  . تركيايفة األوىل اليت اختذت فيه كانت لكون اخلطوباهرًا هلا بأن هذا املشروع يعد جناحًا 

ت حكومة حزب َع األمريكية املتعلقة بآسيا الوسطى؛ وَقةوفيما يتعلق بفتح املعرب احلدودي مع أرمينيا الذي سيخدم السياس    
 أهنا باتت العبة أساسية  إليه أمام األمة ادعتصارتالعدالة والتنمية ذليلة بيد زمرة قليلة من األرمن، ولتتجاوز العجز واهلوان الذي 

  .يف املنطقة
عل النفوذ األمريكي جلحكومة حزب العدالة والتنمية اليت تعمل مبثابرة لتنفيذ املشاريع األمريكية املتعلقة بقربص وهل يعقل أن   

، املهمتاز باملوقع االستراتيجي  ال تعلم أن هذه اجلزيرة عالوة على أهنا بلد إسالمي فإهنا مت يف اجلزيرة، هل يعقل أهناهو األكثر تأثريًا
  !!واملعدة من قبل أمريكابقربص  تنفيذ خطة عنان املتعلقة  حكومة أوردغانعادهتا بلدًا إسالميا، ال أن تدعمإلوأن الواجب أن ُيعمل 

شاريع تنفيذ امل مصلحة من مصاحل األمة منذ أن وصل للحكم مل يتواىن حلظة عن زب العدالة والتنمية الذي مل يرعإن ح  
ون زّجال يعول عليهم شيئًا، كيف ال وهم ي نعلم أن هؤالء احلكام اخلونة زب التحريرحوإننا يف . األمريكية بكل ما أويت من وسع

دولة الذين يصلون الليل بالنهار عاملني إلقامة  ،ني، التقاة املخلصهم من أبناء األمة و،يف غياهب السجون زب التحريرحبشباب 
 من مثل ، من أفكار الكفر اليت أزكمت رائحتها األنوفهاتنقذو ،ة اإلسالمية رائدة للعامل من جديداألمعيد اليت ست اخلالفة

 سياسات احلكام العمالء ، ومثل اليت ال تتجاوز طبقة العمالء وأعواهنم وحقوق اإلنسان الفاضحة،  واحلريات الفاسدة،الدميقراطية
 ومنهم أولئك ،نويجهزة اإلعالمية والكتاب واملثقفون والبريوقراط األأن تقوماب لالستهجان واالستغرنه ملما يدعو إ و؟االستعبادية

  ! مبساندة هؤالء احلكام بالرغم من إدراكهم مدى خيانتهم واهلوان الذي آلوا إليه، الذين يظهرون مبسحة إسالمية
  

  أيها املسلمون يف تركيا؛  
دولة دمت منذ أن ُه فكلها ،دكتاتورية، توايل اإلجنليز أو توايل أمريكامهما كانت مسمياهتا، دميقراطية أو إن كافة احلكومات   
حفاظًا على تنفيذ خمططات الكفار املستعمرين لبذل وسعها تما انفكت ) الالدينية(قيمت مكاهنا اجلمهورية التركية العلمانية  وُأاخلالفة

قة دماء األبرياء وال إهانة مقدسات اإلسالم، وعلى الرغم من كراسي احلكم، وما راعوا أبدًا خالل ذلك إضاعة ثروات األمة وال إرا
 ال من اهللا وال ، دون أدىن حياء، األمة جبد واجتهاداملوجهة ضدظهور فسادهم وعمالتهم واصلوا تنفيذ سياسات الكفار املستعمرين 

رار وحكوماهتم الدميقراطية الفاسدة شر اليت ستقلب حكام الضعليكم ؛ تذكروا نعمة اإلسالم فيا أيها املسلمونوهلذا . من عباده
َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل الّلِه َجِميًعا َوَال َتَفرَُّقوْا ((  إخوة يف العقيدةدولة اخلالفةيعًا تركًا وكردًا وعربًا يف ظل منقلب، واليت ستعيدكم مج

  .))َن ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِه ِإْخَواًناَواْذُكُروْا ِنْعَمَت الّلِه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداء َفَألََّف َبْي
 يعمل بكل ما أويت من وسع بينكم ومعكم لتمكينكم من تذوق حالوة زب التحريرحاعلموا واشهدوا أن ؛ ويا أيها املسلمون  

للعمل مع قافلة اخلري  باتت قاب قوسني أو أدىن، فشمروا عن سواعدكم وانضموا -بإذنه سبحانه–صرة اهللا ذلك، وهو يؤمن بأن ُن
  .  حقيقةدولة اخلالفة هيبة يلمسونهذه وانصروها، لنظهر هلؤالء احلكام اخلونة مدى قوة العقيدة اإلسالمية، ولنجعلهم 

  ))َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اْسَتِجيُبوْا ِلّلِه َوِللرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكم ِلَما ُيْحِييُكْم((
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