بسم هللا الرحمن الرحيم
Haber-Yorum
Tantanalar ve Tiyatrocular Kralı Erdoğan
Normalleşmeye Doğru Koşuyor!
Haber:
“İsrail” Dışişleri Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, iki taraf arasındaki
diplomatik ilişkilerin en üst düzeye geri dönmesinin ve iki taraf arasındaki ilişkilerin
bozulmasının ve pozisyonun 4 yıldır boş kalmasının ardından Tel Aviv’in Ankara Büyükelçisi
olarak Irit Lillian'ın atandığını duyurdu. “İsrail” ve Türkiye geçen ayın ortasında büyükelçi
değişimi kararlarını açıkladılar ve Türkiye henüz Tel Aviv'deki yeni büyükelçisinin adını
açıklamadı. “İsrail” Başbakanı Yair Lapid ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle bir araya gelmesi
planlanıyor ve bu, 2008’den bu yana “İsrail” başbakanı ile Türkiye Cumhurbaşkanı arasındaki
ilk görüşme olacak. (El-Cezire Net)
Yorum:
Erdoğan’ın, Yahudi varlığına karşı ateşli konuşmaların kralı ve Filistin’e olan aşkını iddia
ettiği tiyatroların kahramanı olarak görülmesine rağmen ancak zamanı geldiğinde
Amerika’dan gelen bir kararla sanki hiçbir şey olmamış gibi hızla ona doğru koşmaktadır!
Mücrim Beşar rejimi ve gasıp Yahudi varlığı gibi hassas konulara yönelik tutumların
tamamen alt üst olduğu son olaylar ve pozisyonlar, Erdoğan’ın da birçok yöneticiler, yönetici
kılıklılar ve liderler gibi rolleri ve görevi yerine getiren Amerika’nın elindeki araçlardan başka
bir şey olmadığını ortaya koymuştur.
Amerika, Erdoğan'ı Suriye halkını aldatmak için kullanmak istediğinde, Suriye rejiminin
cürümlerine karşı sabırsızlığı, Beşar’a yönelik tehdit ve korkutmalarına dair ufukları dolduran
ateşli konuşmalarla ilgili kahramanca roller oynamaya sevk etmiştir ancak Erdoğan hakikatte
devrimi tasfiye etmek; Suriye rejimini ve mücrim Beşar’ı yeniden üretmek için çalışmıştır.
Amerika, Yahudilerin kabul edilebilir yoldan çıkmamalarını sağlamak için baskı yapmakta
yanlış bir şey görmeyince Erdoğan’ı Filistin, Gazze ve halkının aşkıyla ilgili şarkı söylemeye,
söz ve konuşmalarla Yahudilerin davranışlarına ve cürümlerine saldırmaya sevk etmiştir. Bu
arada Amerika normalleşme ihtiyacını ve Yahudilerin Müslümanların yöneticileri ile birlikte
hediyelerle ayartıldığını görünce Erdoğan, geri dönüş yaptı ve Osmanlı Hilafetinin
topraklarını ve onun safkan atlarını gasıp Yahudi varlığının liderlerine açtı ve sanki hiçbir şey
olmamış gibi yeniden muhabbet kurmaya, nazik konuşmalar yapmaya, karşılıklı ziyaretlere
ve büyükelçiliklerin yeniden iadesine başladı!!
Evet, Erdoğan ve Müslümanların başındaki tüm yöneticiler bugün, sömürgecinin elindeki
satranç taşlarından ve kirli araçlardan başka bir şey değillerdir. Bir kimsenin bazen
bazılarının sözlerine aldanması, siyasetin ve meselelerin gerçeklerinin cahili olmasındandır.
Nitekim sadece Raşidi Hilafet ve muhlis ümmetin ordularıyla el-Aksa ve Filistin muzaffer
olacak ve Yahudi varlığı mübarek topraklardan sökülüp atılacaktır. Allah'ın izniyle, ümmetin
ve muhlislerin bizimle birlikte bir an önce Hilafetin kuruluşuna doğru ilerleyebilmemiz için
çağrımızı ve tasdikimizi yineliyoruz.
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