Oorlog
maakt
zichtbaar

loyauteit

Het was jullie al bekend, behalve de superdiverse wegkijkers,
dat elk buitenlands conflict ook in ons land staarten krijgt,
en dat die verder in ons land, in Europa, uitgevochten worden.
Neem dat tussen Palestijnen/moslims en Israël/Joden, dat
tussen de Turken en de Koerden, dat tussen verschillende
negerstammen uit Afrika, dat tussen moslims en katholieken en
ongelovigen, alle dagen haast kun je daarvan getuige zijn.
Vooral in Brussel, de multiculturele magneet, waar dit
dagelijks door de betogingen duidelijk is.

Sommige conflicten zijn sluimerend. De
uitingen daarvan bij ons merkbaar. Vele zijn echter voelbaar
van
enkele steekvlammen met stenen, messen, machetes, pistolen en
granaten, tot aanslagen en explosies.

Maar we mogen ons niet vergissen in de
relatieve rust van vandaag, in de sussende woorden van
politici, die
ons bezweren dat we daarmee maar moeten leren leven.

De denker echter weet dat immigratie voor verschillende
broeinesten van conflicten in ons land en Europa hebben
gezorgd. Het bewijs dat een multiculturele multidiverse
maatschappij onmogelijk is. Dat enkel cohesie en homogeniteit
de beste garantie bieden op een vreedzame, verantwoordelijke
en solidaire maatschappij.

Nu, op dit eigenste ogenblik, laait er een belangrijk conflict
op. De escalerende seismische trillingen daarvan kondigen een
majeure vulkaanuitbarsting aan: het conflict tussen
Griekenland, Turkije en Cyprus.

Dit conflict vindt ook haar oorsprong in de economische en
monetaire problemen die Turkije vandaag kent. Het Turkse pond
is dramatisch in waarde verminderd. Iets moet de Turken
verenigen, en dat is zoals zo vaak in de geschiedenis :
oorlog.

Drie NAVO-landen waarvan er een,
Turkije, imperialistische ambities heeft. Die waren nooit
uitgedoofd,
en waren al zichtbaar hoorbaar en voelbaar via de Turkse
diaspora die
altijd bipatride ( met dubbele nationaliteit) in overgrote
meerderheid loyaal blijft aan hun echte vaderland Turkije, hun
leiders en hun godsdienst.

Turkije stuurt aan op een oorlog met Cyprus

Dit nieuws kwam nergens op de buis, de radio of in de krant.
Men vreesde terecht dat dit de zondag nog zwarter zou maken,
zeker voor de EUSSR . Dingen verzwijgen is ook censuur.
https://nl.express.live/turkije-stuurt-aan-op-een-oorlog-met-c
yprus/
En de Turkse leiders hebben die Turks-nationalistische,
imperialistische droom gevoed, de banden met hun diaspora
altijd gevoed, gekoesterd en gebruikt, terwijl Europa werd
ontvoerd om verkracht te worden. Een voorgeschreven
islamitisch gebruik dat in de koran staat, zo kunt u zelf de

professor in onderstaande video horen zeggen.

Het zijn Erdogan en Co, de brandstichters van vandaag die
riepen: “De moskeeën zijn onze kazernes, de koepels zijn onze
helmen, de minaretten onze bajonetten en de gelovigen onze
soldaten… Er bestaat geen gematigde of niet-gematigde islam.
Islam is islam en dat is het.” ( Minareler Süngü Kubbeler
Miğfer Camiler Kışlamız )

Later liet hij een klein meisje de uit een gedicht afkomstige
zinnen nog eens voordragen voor het parlement. Hij hielp haar
zelfs verder toen ze even haperde. Haar kledij en haar kreet
op ’t einde vertellen de rest.

Van Erdogan is ook de uitspraak: ” Je bent ofwel moslim ofwel
seculier. Ze zijn als de polen van een magneet, ze stoten
elkaar af en kunnen niet samenwerken. Democratie is niet ons
doel maar slechts een middel om ons doel te bereiken. “

Hoe loyaal de Turken zijn aan Turkije moet u maar eens nagaan
bij een bezoek van Erdogan aan belgië of Duitsland. Hij krijgt
complete voetbalstadia vol en weet zijn aanhangers volledig te
begeesteren op het hysterische af.

Of bij bruiloften, voetbalwedstrijden, in verband met de
Armeense genocide, hun ijver in het oprichten van nieuwe

moskeeën, het samen klitten in en het opeisen van wijken, het
bij alle gelegenheden zwaaien met de rode vlag en het
cultiveren van het Turks als taal boven die van het gastland.

Met vele miljoenen zijn ze hier ondertussen, de loyale Turken,
waarvan er velen nog steeds in Turkije hun legerdienst gaan
vervullen, of dat regime steunen door het betalen van een
afkoopsom. Sommigen ook al opgeleid in ons land bij leger of
politie. Erdogan weet dat velen hier klaar zullen staan ter
mobilisatie. Hij weet dat hun aanwezigheid hier Turkije een
gigantisch voordeel biedt, hun leger eigenlijk al binnen onze
muren sluimerend gekazerneerd is. En als het voor hen hier
fout zou lopen hebben ze nog hun vaderland om naartoe te
vluchten.

Terwijl onze kinderen hier op school leren om na een klap in
hun gezicht hun andere wang te tonen, dat het verfoeilijk is
om van je eigen volk eerst te houden, worden kinderen in
Turkije al vanop jonge leeftijd onderwezen met militarisme,
oorlogspropaganda en islamisme.

Met ontelbaren zijn ze die eigendommen
of zaken bezitten in hun echte vaderland, maar hier leven van
steun
en wonen in sociale woningen. Ook de verarming en bedriegen
van ons
land lijken een wijdverbreide strategie te zijn geworden. Voor
de
openlijk draaiende camera’s zal men ze nooit op een uitspraak
kunnen
betrappen die hen zou ontmaskeren.

Oorlog maakt loyauteit zeer zichtbaar.

Ik weet alvast welke kant zij zullen
kiezen wanneer de oorlog echt uitbarst.

Vooraleer iemand weer moord en brand
schreeuwt omtrent de inhoud van dit artikel, wil ik
benadrukken dat
ik weet dat er gelukkig ook mensen van Turkse oorsprong zijn
die
resoluut onze kant zouden kiezen, die hebben gebroken met
Turkije, en
dus volkomen geïntegreerd zijn en tot de onzen behoren, zoals
Zuhal
Demir bvb.

Bedenk dat het verschillende partijen
onlangs nog is overkomen dat ze elementen van buitenlandse
oorsprong
uit hun partij,

ja

zelfs

van

de

kieslijsten

moesten

verwijderen. Neem
Kalican, leden van de Grijze Wolven enz… Er zijn dus wel
degelijk
‘goede ex-Turken’ die een aanwinst zijn, maar zij vormen wel
degelijk
een minderheid.

En dan heb ik het hier nu alleen nog maar over de Turken
gehad. ..

Wij zijn het melkvee,
roofdieren lopen los.

de

Turtle Naserdine T. van de Turtle-bende uit Borgerhout is op
de vlucht. Niet omdat hij vrijdag voor de rechter moest
verschijnen als drugsdealer. Nee want daarvoor moet hij niets
vrezen. Wel omdat Amsterdamse dealers het op zijn leven hebben
gemunt.

Nog een verzachtende omstandigheid die zijn niet-aanwezigheid
verschoont.
De Turtle gevlucht? Naar waar?

Dat ligt toch voor de hand!

Ik weet waar ze zitten !
In de boom !
…In

de

Turtelboom

!

Turtle leeft dank zij ministers als Turtelboom, ‘ondergedoken
met andere Turtles en Antwerpse drugsdealers op een kluitje
ergens in Marokko. De mannen die jacht maken op de Turtles
weten waar ze verblijven, maar durven in Marokko niet
toeslaan.’
Hier in het land der lafaards, compleet met
procedureadvocaten en gevangenishotels
zouden ze dat wel
durven.
Misschien ware het een goed idee om achter drugsdealers,
andere drugsdealers aan te zetten. Daarvan zijn ze immers bang
in tegenstelling tot van de politie en het gerecht, en zij
durven tenminste de wapens die ze bij zich dragen tenminste
gebruiken. Ze hoefden daarvoor niet eens een vergunning aan te
vragen of steek- en schietlessen te nemen.

‘De Turtle-bende werkte zich het voorbije jaar herhaaldelijk
in het nieuws. Denk maar aan de al dan niet gelukte ripdeal
(het stelen van een andere bende) van 200 kilo cocaïne.
Gevolgd door een strafexpeditie die naar Borgerhout werd
gestuurd met wapenvertoon, foltering en ontvoering. En ten
slotte de Crowne Plaza-moord.’
Het tuig loopt hier allemaal los om verder de jeugd te
vergiftigen, want welke belachelijke straffen krijgen die lui
eigenlijk, en hoe groot is de pakkans? De pakkans ligt lager
dan die voor het niet ruimen van de sneeuw uw deur, en die er
ook alleen maar is wanneer het sneeuwt.
Turtle Naserdine T. en zijn kompanen Mohamed A. en Samir K.
vrijdag voor de rechter verschijnen voor feiten uit 2009.
(meer dan 3 jaar later !) Naserdine T. was de leider van het
trio.

En raad eens, wat wordt (misschien) zijn/hun straf?
‘Naserdine T. riskeert achttien maanden cel, zijn kompanen
vijftien maanden.’
Ze riskeren dat. Dat betekent dus dat ze die wellicht niet
eens zullen krijgen. Misschien zijn er wel procedurefouten in
het spel?
Ze moeten hem ook eerst nog kunnen pakken, en Marokko levert
zijn burgers toch niet uit. Toch een voordeel die dubbele
nationaliteiten niet?
Alle
inspanningen die de politie leverde zijn gewoon verloren en
meer nog: ze liepen nodeloos grote risico’s om deze criminelen
te kunnen oppakken. Wat nog erger is, is dat ze dit alles
vaak mogen herhalen omdat, zelfs indien veroordeeld, de
criminelen snel vrijkomen, of rondlopen met een aan de laars
gelapte enkelband, en telkens opnieuw hun hachje moeten wagen.

Maar ondertussen draait het ganse dure circus
verder en wordt het geld van de burgers verkwist aan fantoomprocessen (schrijf daar eens wat over Yves Desmedt; of laat
maar dat zullen wij wel doen).
Zelfs wanneer criminelen zoals de Turtle’s openlijk de politie
uitlachen door hun met drugsgeld verdiende patserbak over hun
voeten te rijden, dan nog worden ze al jaren quasi met rust
gelaten. En ja hoor, Turtle Naserdine (en zijn companen) waren
‘het typevoorbeeld van een patser, want eigenaar van dure
wagens die gefinancierd waren met drugsgeld.’ Inmiddels weten
we dat er al gauw protest ontstaat bij gerichte acties of een
oproep door eens een rebellerende procureur of commissaris,
niet alleen door linkse klapdeuren, maar erger nog, door het
archaïsche arrogante zootje van justitie en het leger, door
belastingen, veel te dik betaalde advocaten die al dan niet
pro deo hun inkomen danken aan o.a. drugscriminaliteit.
“Ach”,
zullen een paar wijsneuzen zeggen, “Dat kan toch allemaal
betaald worden met de inbeslagnames !?”
Haha, ergens wat
gelezen maar niet goed begrepen, want: ‘De speurders vonden
ook documenten die aantoonden dat hij voor 600.000 euro
juwelen had aangekocht en eigendommen bezat in Marokko.’ ‘In
zijn garage stonden een Audi A8 en een BMW.’ Maar die auto’s
waren geleasd/gefinancierd, en zijn dus eigendom van een
financieringsmaatschappij. De enkele duizenden euro’s die men
bij zijn aanhouding in zijn bezit vond, die volstaan bij verre
niet eens om de poetsvrouw van het justitielokaal een maand
mee te betalen.
Mede door alles wat hier werd aangehaald, is dit land en de
haven van Antwerpen de draaischijf van de Europese drugshandel
kunnen worden. In het rivierwater van de Schelde zitten
wellicht al zoveel sporen van cocaïne en XTC en andere drugs
als in de Thames, de Seine en de Hudson samen. Sicilië met

zijn mafia, zijn klein bier met het gangsterparadijs dat we
hier toenemend kennen.
Niet alleen de politici van vroeger en nu zijn medeplichtig
aan de toestand van criminaliteit en het drugsrecord, ook
justitie, de advocatuur, de politie en de douane.
Ja, door zoveel
medeplichtigen te noemen heb ik daar straks nergens nog
vrienden vrees ik.
Ik zal straks maar uitkijken dat ik niet onbewust een
papiertje op straat gooi, want dan zou de afrekening wel eens
kunnen volgen. En ik weet, er zal geen volk opstaan, geen
krant berichten, om mij te helpen. Gewone mensen die hun mond
open doen en hun protest neerschrijven staan alleen, worden
daarvoor vaak via allerlei wetjes en procedures het zwijgen
opgelegd, financieel kaal geplukt door het gerechtelijk
apparaat, ‘het systeem’ dat voor hen nooit pro deo zal werken.
Wij zijn het melkvee, de roofdieren lopen los.
En na wat ik da laatste dagen al kon lezen: gewone mensen en
slachtoffers hebben hier minder rechten en minder te eisen dan
Dutroux.
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