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Van alle kanten wordt geprobeerd de politieke partij DENK te doen voorkomen als een die je
echt geen “filiaal van Ankara” mag noemen.
Wat DENK ook probeert te verdoezelen, is dat ze als campagneleider een man hadden die
nauwe banden heeft met de moslimbroederschap, dé grote sponsor van Erdogan.

Waar de belangen van Erdogan liggen, is duidelijk:
Zo laat hij bijvoorbeeld steeds weer het “R4bia” teken van de Moslimbroeders zien. De
uitgestrekte vier vingers symboliseren: “De koran is onze grondwet. De profeet onze leider. De
Jihad onze weg. De dood voor Allah onze nobelste wens.” De media berichten weliswaar over
dit teken, ze verzwijgen echter zijn gevaarlijke betekenis.
In een eerder artikel schreven wij over het grotere plaatje en hoe de Turkse president door
de machtige moslimbroederschap feitelijk is aangewezen als de opvolger van de profeet
Mohammed en dat hij de leider zal worden van het nieuwe Turkse islam kalifaat.
Volgens de International Union of Muslim Scholars (IUMS), waarbij 90.000 moslim
geleerden zijn aangesloten, moet het nieuwe kalifaat in Istanboel worden gevestigd, omdat dit
de hoofdstad is van het nieuwe kalifaat.
Volgens de leider van de IUMS, Dr. Yusuf al-Qaradawi, is dit de lotsbestemming van
Turkije. Al-Qadari wordt beschouwd als de intellectuele leider van de moslim broederschap.
Onderdeel van dit proces is het infiltreren door middel van de politiek en in Nederland hebben
wij dientengevolge te maken met de politieke partij DENK.
Hierop krijgen wij de volgende reactie (dank!):
In bovenstaande artikel staat voor de zoveelste keer dat Denk een fiiliaal is van de AK partijd
van Erdogan.. Waar is jullie bewijs hiervoor?
Geef me AUB 1 bewijs. 1tje maar.. Niet meer.
Ik word zo moe van de NL media,, roepen roepen maar bewijzen, ho maar.. Daar doen jullie
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niet aan.. Net als dat artikel dat Dennis Honing van Geenstijl zogenaamd moslim is en ingezet
word voor de islamisering van nederland... Man man man wat een bullshit.. Enige wat jullie
doen is nog meer zorgen voor polarisatie en haatzaaien tegen moslims..
Nogmaals,, jullie beweren voor de zoveelste keer dat Denk banden heeft met Turkije en/of
Erdogan.. Kom godverdomme met bewijzen.. Al is het maar 1tje.. Anders zijn jullie voor mij niks
anders dan de zoveelste zionistische fake nieuws organisatie..
Ok, bij deze dan, omdat hij het zo vriendelijk vraagt.
In mei 2015 verschijnt het bericht dat de nieuwe politieke partij DENK een campagneleider
heeft aangetrokken. Een jongeman met de naam Umar Chaudry.
Deze heeft onder andere heeft gestudeerd aan de TU in Delft en is gespecialiseerd in
communicatietechnieken. Deze man wordt verantwoordelijk voor het “verkopen” van DENK aan
het grote publiek.
Umar Chaudry is een groot bewonderaar van de Turkse president Erdogan, zoals ook tot
uiting komt op de volgende foto, maar dat zegt op zich niet zoveel, want dat zijn heel veel
Turken.
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