A Turquia ameaça retaliação contra a Rússia e
contra a Síria se atacarem a Al Qaeda na província
de Idlib, na Síria
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O Presidente turco, Tayyip Erdogan, disse num discurso, em 5 de Fevereiro, ao Partido
Islâmico do AKP que, se as tropas sírias ou os aviões russos atacarem a Al Qaeda, na
província de Idlib, na Síria, a Turquia estará em guerra contra a Síria e contra a Rússia. Se
isso acontecer, a Turquia, como membro da aliança da NATO, poderá convocar forças
americanas e aliadas para se juntarem à guerra da Turquia contra a Síria e contra a Rússia,
naquela parte da Síria.
Aqui está uma reportagem sobre este assunto, da Rede Voltaire da Síria:
—
https://www.voltairenet.org/article209153.html
A Turquia ameaça a Síria e indirectamente a Rússia
Ao intervir, em 5 de Fevereiro de 2020, perante o grupo parlamentar do AKP, o Presidente
turco, Recep Tayyip Erdoğan, declarou:
[Na versão original francesa da Rede Voltaire: Erdoğan a désigné sous l’expression «
éléments amis » les membres des milices turkmènes formant l’« Armée nationale syrienne »
(Jaych al-Watani as-Suri) et ceux d’Al-Qaeda ayant fait alliance avec des groupes locaux
pour former l’Organisation de Libération du Levant (Hayat Tahrir al-Cham).]
“Todo e qualquer ataque, seja terrestre ou aéreo, contra as nossas tropas ou contra os
elementos amigos com os quais trabalhamos, receberá uma resposta sem nenhum aviso,
seja qual for a sua origem. Ninguém se pode opor a que exerçamos o nosso direito de fazêlo, dada a incapacidade de garantir a segurança das nossas tropas em Idlib.”
A Turquia, cujo exército invadiu o norte da Síria, fez eliminar pelos “elementos amigos”
quatro oﬁciais russos do FSB em Aleppo, em 1 de Fevereiro e envolveu-se num confronto
mortal, em 2 e 3 de Fevereiro, com o exército sírio em Idleb. Recebeu o apoio dos Estados
Unidos, em 4 de Fevereiro, dia em que o Presidente turco intensiﬁcou as provocações contra
a Rússia, na Ucrânia.
O Presidente Erdoğan designa como “elementos amigos”, as milícias turquemenas ligadas
aos Lobos Cinzentos e aos jihadistas da Al-Qaeda.
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—
A organização Lobos Cinzentos da Turquia é fascista, nacionalista, da extrema-direita e
xenófoba, defendendo uma Turquia que seja, apenas, por e para os turcos étnicos e
expulsando todos os outros. Estão aﬁliadas a esse grupo, na Síria, as Brigadas Turcomanas
da Síria. É uma organização etnicamente terrorista. A Al-Qaeda e sua aﬁliada síria alNusra ou Hayat Tahrir al-Sham, são organizações terroristas extremistas sunitas
muçulmanas. Os Estados Unidos têm apoiado a Al-Qaeda na Síria, a ﬁm de derrubar e
substituir o governo secular da Síria por um governo fundamentalista-sunita; e, portanto, se
a Turquia convidar os Estados Unidos de volta à Síria para defender a Al Qaeda, na Síria, e
os fascistas aliados dos turcos, na Síria, os Estados Unidos estariam do lado da Al-Qaeda e
também do lado dos fascistas turcos, na província de Idlib, na Síria, contra a Rússia e contra
a Síria.
A declaração de Erdogan, em 5 de Fevereiro também pode ser vista e ouvida num vídeo
do TRT World da Turquia, intitulado “Erdogan adverte as forças do regime sírio para se
retirarem das ocupações de Idlib”, que é acompanhado pela tradução em inglês, aqui:

Tradutora : Maria Luísa de Vasconcellos
Fonte da tradução :
https://nowarnonato.blogspot.com/2020/02/eric-zuesse-turkey-threatens.html
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