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NATO’ya Verilecek Gerçek Tepki Şer İttifakından Ayrılmak ve Üsleri Kapatmaktır
201120
Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin İl Başkanları toplantısında 8-17 Kasım 2017 tarihleri arasında Norveç’te
yapılan NATO tatbikatında gerçekleşen bir skandaldan söz ederek şöyle dedi: “Dün Norveç’te bir durum oldu.
Norveç’te düşman tablosu diye bir tablo koymuşlar. Bu tabloda Atatürk’ün resmi ve bir tarafta da şahsımın ismi var.
Hedefte bunlar. Bu haber gelince Genelkurmay Başkanımız ve AB’den sorumlu Bakanımız, onlar da Kanada yolundaydı,
bizi aradılar. ‘Böyle böyle bir durum var. Bu tatbikat da NATO tatbikatı. 40 tane askerimiz var, biz şimdi bu askerimizi
çekme kararı verdik, çekiyoruz.’ dediler. Dedik ki ‘Tabii, hiç durmayın hemen. Velev ki o hedefler kaldırılsa dahi 40
askerimizi süratle oradan çekin.’ Böyle bir ittifak, böyle bir müttefiklik olamaz” Bu olayın akabinde NATO Genel
Sekreteri Stoltenberg ise: “Skandala neden olan kişinin anında görevinden alındığını ve kişi hakkında soruşturma
başlatıldığını bildirerek, Türkiye NATO için değerli bir müttefiktir ve ittifakın güvenliğine önemli katkılarda bulunur…”
dedi. Ardından Norveç Savunma Bakanı skandaldan ötürü Türkiye'den özür dilendiğini açıkladı.
İkinci Dünya Savaşından sonra kurulan NATO’ya 1952 yılında Türkiye’nin kabul edilmesi, o dönemde SSCB
tehlikesine karşı ileri karakol görevi görmesi içindi. O tarihten sonra NATO-Türkiye ilişkileri her daim Batının
çıkarlarını korumak ve sömürgeci kâfirlerin kirli operasyonlarında Türk askerlerinin kullanılması şeklinde
devam etti ve halen daha öyle devam etmektedir. Zira ne Türkiye, ne de halkı Müslüman olan diğer ülkeler
NATO için hiçbir zaman müttefik olarak görülmemiştir. Bu ülkelere sadece “karakol” ve kendi çıkarları için
kullanılacak askerler olarak bakılmıştır. Zira NATO’nun müdahale tarihi bunun en açık örneğidir.
Ey Yöneticiler! NATO; Bosna-Hersek, Kosova, Afganistan, Libya ve diğer Müslüman beldelerde yıllardır
müttefikiniz olarak zulümler icra etti ve etmeye devam ediyor. Böyle müttefiklik olmayacağını(!) şimdi mi
anladınız? NATO’nun düşman olduğunu isminiz düşman hedefler listesine “sehven” yazılınca mı fark
ettiniz? Norveç’teki tatbikatta isimleriniz hedef tahtasına konulduğunda verdiğiniz tepkiyi, yıllardır
NATO’nun canlı hedefleri olan Müslümanlar için neden vermediniz? Yoksa sizin nezdinizde Müslümanların
mallarının ve canlarının isimleriniz kadar kıymeti yok mu? NATO’nun Libya’da ne işi var dedikten hemen
sonra savaş geminizi NATO için bölgeye gönderenler sizler değil miydiniz?
Sizler, siyasi uyanıklığa sahip liderler olmadığınız için NATO’nun şer ittifakı ve Haçlı koalisyonu olduğunu
yıllardır fark etmediniz! Katledilen Müslümanlar, yıkılan şehirler, feryat eden masum çocuklar ve kadınların
sesleri sizleri uyandırmadı! Peki, şimdi hakikati gördünüz mü? Öyleyse hâlâ bu şer ittifakı içinde kalmaya
devam edecek misiniz? Bu topraklarda varlığını sürdüren NATO üslerini halen daha açık tutacak mısınız? Bu
halktan aldığınız vergileri, NATO giderleri olarak harcamayı sürdürecek misiniz? Eğer ki sizler; her meseleye
olduğu gibi siyasi meselelere de Allah’ın nuru ile bakan kimseler olsaydınız, NATO’nun bir şer ittifakı ve
ْ وَلنَت ْرضىَعنك
Haçlı koalisyonu olduğunu anlamanız için Rabbimizin şu ayeti yeterdi: َالي ُهودَُوالَالنَّصارىَحتَّىَتتَّبِعَمِ لَّت َُه َْم
“Siz Onların dinine tabi olmadıkça, Yahudiler ve Hristiyanlar sizden asla razı olmazlar” [Bakara120]
Ey Yöneticiler! Müslümanlara zulümden başka bir şey kazandırmayan NATO konusunda birazcık samimi
iseniz, derhal gereğini yaparsınız. Zira tatbikata katılan 41 askeri geri çekmek sembolik tepkiden başka bir şey
değildir! O halde ABD’nin jandarmalığını yapan NATO‘dan ayrılın ve tüm askeri üslerini kapatın. Bugüne
kadar zalimlere verdiğiniz destekten dolayı tövbe edin ve Rabbimizin şu tehdidinden sakının: َوالَت ْركنُواَْإِلىَالَّذِين
ََّللاَِمِ ْن َأ ْولِياء َث ُ َّم َالَ َتُنص ُرون
ُون ه
َّ “ ظل ُمواْ َفتمZulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur.
ُ َّس ُك ُم َالن
ِ ار َوما َل ُكم َ ِ همن َد
Sizin Allah’tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size yardım da edilmez. [Hud113]
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