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Wat zijn de Turken beetgenomen door hun nieuwe dictator Erdogan en zijn ultieme
poging om alle macht in het land naar zich toe te trekken.
De trotse toeterende Turken in Rotterdam hebben werkelijk geen flauw benul met wie ze
eigenlijk te maken hebben.

Turkije is vandaag de dag een gespleten land, met een helft fanatieke aanhanger van de
nieuwe dictator, en een andere helft die helemaal niets moet hebben van deze brallende
despoot.
Maar, wat misschien nog veel erger is, is het feit dat bijna niemand doorziet wie deze man
werkelijk is en wat zijn achterliggende agenda is, of beter gezegd, wie zijn opdrachtgevers zijn.
De Joodse auteur Leon de Winter schrijft al langere tijd een column in de Telegraaf. Daarin
waarschuwt hij gisteren voor de nieuwe Turkse dictator en dat deze absoluut plannen heeft om
een nieuw Ottomaans Rijk neer te zetten.
Hij onderbouwt het hele verhaal met een stuk geschiedenis en op een gegeven moment
noemt hij een in het verleden door Erdogan geschreven toneelstuk als bewijs dat Erdogan het
begrepen zou hebben op de vrijmetselaars, de communisten en de Joden.
Dat toneelstuk heet toneelstuk ‘’Maskomya’’, waarin de vrijmetselarij, het communisme en
het jodendom werden voorgesteld als het kwaad.
De letters “mas” staan voor vrijmetselarij, “kom” voor communisten en “ya” voor de Joden.
We leven in een wereld die grotendeels onder controle staat van de Chazaren. Voor de
geschiedenis en achtergrond verwijzen wij naar een eerder artikel. De Chazaren, die ook wel
worden vergeleken met een virus,
hebben talloze instrumenten tot hun beschikking
in de vorm van al dan niet geheime organisaties. Dat varieert van de Jezuïeten, tot de geheime
diensten, maar ook een organisatie als de Zionisten. Overal zijn ze, als een virus, de afgelopen
honderden jaren geïnfiltreerd en zijn erin geslaagd de totale controle te krijgen.
Eén van de belangrijkste kenmerken van de Zionisten zoals we ze nu even zullen noemen, is
deceptie, misleiding. Het is dan ook niet voor niets het motto van de Mossad, de geheime dienst
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van Israël.

2/2

