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Premier  Davutoglu  persoonlijk  betrokken  bij  wapentransporten
naar moslim terroristen in Syrië

 

Het  is  beslist  niet  toevallig  dat  de  door  ISIS  gepubliceerde  kaart  van
het  toekomstige  islamitische  kalifaat  het  complete  TurksOttomaanse
Rijk bevat.

Turkse militaire officials hebben bevestigd dat de regering van premier
Davutoglu  (foto)  wapens  en  raketten  levert  aan  ISIS  en  AlQaeda.
Davutoglu  zou  persoonlijk  de  Turkse  media  hebben  verboden  te
berichten over de ontdekking van een transport van 45 tot 55 raketten
en 30  tot 40 kratten munitie naar de  jihadisten  in Syrië. Dit bericht  is
het zoveelste bewijs dat de Turken hun Westerse ‘bondgenoten’ enkel
naar  de  mond  praten,  maar  ondertussen  onverminderd  doorwerken
aan  de  ondermijning  van  Europa  en  verdere  destabilisering  van  het
Midden Oosten.

Het  opperbevel  van  de  Turkse  gendarmerie  berichtte  dat  het
‘vrachtwagens  met  wapens  en  voorraden  voor  de  terreurorganisatie
AlQaeda’  heeft  onderzocht.  Premier  Davutoglu  kwam
hoogstpersoonlijk  tussenbeide  en  ontsloeg  officier  van  justitie  Aziz
Takei,  die opdracht  had gegeven de  vrachtwagens  tegen  te houden.
De  13  soldaten  die  de  trucks  doorzochten  zijn  beschuldigd  van
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spionage, en kunnen voor 20 jaar de gevangenis indraaien.

Alle berichtgeving verboden

‘Hoewel het schandaal het land verscheurt, koos de regering voor zijn
favoriete tactiek door het in de doofpot te stoppen,’ schreef de Turkse
journalist  Fehim  Tastekin.  ‘Een  rechtbank  in  Adana  verbood
geschreven, visuele en internet media ook maar iets te schrijven over
het  stoppen en doorzoeken van de  vrachtwagens. Alle online  inhoud
over het incident is gewist,’ met uitzondering van één video, die hier te
bekijken is.

Turkse inlichtingendienst beschermt transport

De  vrachtwagens  voor  AlQaeda werden  begeleid  door  agenten  van
de Turkse inlichtingendienst MIT, die terroristen van ISIS, AlQaeda en
de  Moslim  Broederschap  een  veilige  haven  en  doortocht  biedt  over
Turks grondgebied. Toen de gendarmerie de trucks wilde doorzoeken,
verzetten de MIT agenten zich met geweld. Vervolgens arriveerde de
gouverneur  van  Adana,  die  beval  dat  de  vrachtwagens  onder  direct
bevel van premier Davutoglu stonden en daarom ongemoeid moesten
worden gelaten.

Veilige haven voor moslim terroristen

Vorig  jaar  berichtten  we  reeds  dat  ISISterroristen  zich  vrijelijk  in
Istanbul  kunnen  bewegen,  tevens  de  stad  waar  de  gevluchte
Egyptische Moslim Broederschap een veilig en beschermd heenkomen
heeft  gevonden.  Er  verschenen  video’s  van  ISISterroristen  die  in
Turkse kampen werden getraind en bewapend. De Turken gebruiken
ISIS en andere islamitische terreurgroepen zoals AlQaeda en Hamas
om  het  hele  Midden  Oosten  in  chaos  te  storten,  zodat  het  voor  het
straks 1 miljoen man  tellende moderne Turkse  leger een eenvoudige
zaak wordt landen zoals Syrië binnen te vallen.

Aartsvijanden van Israël

Ook  hebben  Davutoglu  en  Erdogan  de  afgelopen  jaren  niet  onder
stoelen  of  banken  gestoken  aartsvijanden  van  Israël  te  zijn.  De
afgelopen maanden  bezwoer  de  premier  dat  Turkije  in  de  niet  al  te
verre  toekomst  Jeruzalem  en  de  AlAqsa  moskee  ‘zal  bevrijden’.
Recent  haalde  hij  bij  een massale  bijeenkomst  in  zijn  geboorteplaats
Hamasleider  Khaled Meshaal  op  het  podium,  die  onder  luid  applaus
van o.a. de premier en ‘Allahu Akbar’ kreten de Turken bedankte voor
hun belofte om in de toekomst Israël aan te vallen.

Moslims opgehitst tegen het Westen

Zijn  directe  baas,  president  Erdogan,  hitst  de  Turken  en  moslims
regelmatig op  tegen het Westen en  Israël. Na de aanslag op Charlie
Hebdo  in Parijs beweerde Erdogan dat de Franse bevolking hier  zelf
achter zat, om zo de moslims de schuld te kunnen geven. In november
zei  de  president  tijdens  een  bijeenkomst  dat  ‘het  Westen  onze
vrienden  lijken,  maar  in  werkelijkheid  willen  zij  ons  dood.  Ze  willen
onze  kinderen  zien  sterven.  Hoe  lang  pikken  we  dat  nog?’  Ook
kondigde  hij  de  oprichting  van  een  door  Turkije  geleid  islamistisch
wereldrijk aan, dat hij letterlijk ‘de Ottomaanse staat’ noemde.

Turken willen gas via Syrië blokkeren

Naast  ideologische  hebben  de  Turken  ook  economische  motieven.
Syrië was van plan om een gaspijpleiding naar Europa aan te leggen,
buiten het grondgebied van Turkije om. Die pijpleiding zou tevens een
grote  bedreiging  zijn  voor  een  andere  Amerikaanse  bondgenoot,
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Qatar.  Turkije  steunt  ook  daarom  de  jihadisten  die  in  Syrië  tegen
president Assad vechten. Als het  lukt hem af  te zetten, dan komt die
concurrerende  gasleiding  er  nooit,  en  blijft  Turkije  een  onmisbare
schakel voor de levering van energie aan Europa.

Grootste vijand van het Westen

We schrijven het al enkele jaren: Turkije zal zich in de nabije toekomst
ontpoppen  tot  een  van  de  gevaarlijkste  landen  ter  wereld  en  de
grootste vijand van het (nog) vrije Westen worden. De Turkse leiders,
president  Erdogan  en  premier  Davutoglu,  en  hun  heersende
islamistische AK Partij speculeren niet alleen al jaren openlijk van een
hersteld  TurksOttomaans  rijk  ‘van  Sarajevo  tot  Benghazi’,  maar
maken  tevens  steeds  meer  werk  van  het  verwezenlijken  van  dit
megalomane visioen.
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tegen islam:
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 12 experts
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Damascus
2103: Jordaanse koning waarschuwt het Westen voor Turkse premier
Erdogan
1203: Duitse geheime dienst: Turkije werkt al jaren aan kernwapens
0103:  Turkse  premier  Erdogan:  Israël  en  kritiek  op  islam  zijn
misdaden tegen mensheid

2011:
1207:  Turkije  wil  leger  verdubbelen  naar  1  miljoen  man  (/  Erdogan
impliceert nieuw Ottomaans Rijk inclusief Sarajevo en Jeruzalem)
0906:  Turkse  opperrechter:  Erdogan  is  tiran  en  wil  sultan  van  het
Midden Oosten worden
0806: Wat de Bijbel zegt over de islam in de eindtijd (deel 13) 
0706: Wat de Bijbel zegt over de islam in de eindtijd (deel 12)

 

Indien u wilt reageren op het forum :

1. Geen  hele  woorden  en/of  zinnen  in  hoofdletters  schrijven,  wat
als  schreeuwen  wordt  gezien.  Ook  uw  Nick  name,  max.  2
woorden,  niet  geheel  in  hoofdletters  .Uw  nickname  mag  geen
naam  zijn  van  een  bekend  publiek  persoon.  Uw  posting  wordt
verwijderd

2. U  kunt  accenten  aanbrengen  middels  max.
3 vetgedrukte woorden per posting, cursief of onderstreept.

3.  Posten in zwart op witte achtergrond.
4. Holocaust  ontkenning  of  het  bagatelliseren  ervan.  Postings
worden verwijderd.

5. Onacceptabele  postings,  provocaties,  schuttingtaal  of  bij
persoonlijke  aanvallen  kunnen  uw  postings  zonder mededeling
worden  verwijderd  evenals  bij  de  andere  punten.    Niet  op
reageren.

6.  Lees  de
Siteregels  http://xandernieuws.punt.nl/content/2009/04/siteregels

7.  Lees  de
Disclaimer http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/01/disclaimer

8. Geen artikelen of postings van andere websites kopiëren en op
dit  forum  plakken,  dit  i.v.m.  auteursrechten  en  schadeclaims.
Schrijf  introductie  en  verwijs  naar  de  url  van  de  betreffende
website.  Uitzondering  Wikipedia  daar  kan  het  wel  evenals
Bijbelcitaten.

9.  Plaats geen hyperlinks maar de url van de website, i.v.m. de wet
op  de  auteursrechten.  Uitzondering  Wikipedia  en
Bijbelcitaten.  Op  elk  plaatje  wat  u  bij  uw  naam  plaatst  zit
auteursrechten op, ook al staat dat er niet bij vermeld. Zoek een
plaatje dat vrij is van auteursrechten.

10. Dit  is  een  Nederlands  forum.  Engelse  commentaren  vertalen
naar Nederlands

11. U  houdt  één  vaste  nickname  aan  .  Bij  verandering  van  uw
nickname  ,maak  daar  melding  van  op  het  forum.  Post  u
stelselmatig  onder  verschillende  nicknames  dan  worden  uw
postings verwijderd.

12. Gasten  die  gefocust  zijn  op  het  demoniseren  van  één
bevolkingsgroep. Postings worden verwijderd.

13. Het vermelden van persoonlijke informatie over een forumgast is
niet toegestaan, posting wordt verwijderd. 
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 Duitsland:
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laten ons niet
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op
handelsakkoord
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 Saudi Arabië
prijst Angela
Merkel voor pro
islam toespraak


010115

 Frankrijk
verbiedt kritiek op
de islam op
straffe van
duizenden euro's
boete

 Namens het
Xandernieuws
team: De beste
wensen voor
2015!

311214 

 ECBpresident
Draghi eist
volledige
federalisering
Europese Unie
 
 Pakistan: Deze
maand 300

14.  Indien  het  topic  niet  over  een  bijbels  thema  gaat  dan  alle
geloofsdiscussies op het geloofsforum.

15.  Postings  van,  naar  en  over  gasten  die  hier  niet  meer  posten
worden verwijderd.

16. Gasten die hier niet meer posten:  Trol Koekwous ,Brillemans(je)
,  Frigo,  M.van  L,    Wilm  alias  Voltreffer,  Nicky,  Kristal  alias
Splinter,  Hans1,  Hansje  Brinker.    Deze  postings  worden
verwijderd. Niet op reageren.

 

39 personen vinden dit leuk. Wees de eerste van je vrienden.Vind ik leuk

Reacties

vlokje op 21012015 15:31

En wat dan nog,

Denk niet dat erdogan toestemming zal geven om de tempel
te herbouwen, als hij Israël bezit,

Laat staat dat de joden een islamiet juichend binnen halen,

Het braafste jongentje van de klas wordt antichrist, niet deze
pestkop

Luuk op 21012015 15:35

 Het toekomstige kalifaat met S(oefi) S(ultan)
Taqiyya Erdogan als Führer !

vlokje op 21012015 15:46

Luuk

Het kalifaat gaat worden gebruikt om de mensheid aan een
andere idee te onderwerpen

De mensheid krijgt een duivels dilemma, de keuze tussen
een fout systeem

of een heel fout systeem die als zalig makend
 gepresenteerd wordt

Islam en het kalifaat is de hefboom om de neuzen
"vreedzaam" de zelfde kan op te krijgen en niet perse
richting de islam, maar richting een groep die met een
ogenschijnlijk e perfecte oplossing, om het geweld te
stoppen

Tabris op 21012015 16:18

Het bovenstaande verhaal dat Turkye het Ottomaanse rijk
weer wil oprichten heeft een groot gehalte van waarheid. En
als het waar is, dan de manier waarop ze dit doen is
eigenlijk geniaal. Je laat fanatieke moslims van heel het
midden oosten en Europa voor je doelstellingen vechten en
wanneer de tijd rijp is dan neem jezelf over.

Een geniaal plan, maar wat doe je er aan?

JP op 21012015 16:33

En met de verdere Islamisering in de EU, is het straks een
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christenen gered
uit moslim
slavernij, nog
tienduizenden te
gaan

Actuele
Discussies

 

Abonneren

Abonneer je nu voor
nieuwe artikelen op
deze website!

Nu inschrijven

koud kunstje om Duitsland, Frankrijk en Nederland aan het
"Ottomaanse Reich" toe te voegen.

Eeelke op 21012015 16:50

Liegen, bedriegen en zelfs valse eden mogen als het de
zaak van Allah dient

Peter op 21012015 16:54

En nog steeds gaan hordes mensen op vakantie naar dit
land.

JP op 21012015 17:00

En met de zegen van de US, want zij hebben op hun beurt
Turkije volledig in hun zak.

De Vreemdeling op 21012015 17:00

https://www.youtube.com/watch?
v=zCXrO2eJkiE&xytts=1421782837&xyt
cl=84359240#t=47

Luuk op 21012015 17:09

Israël moet dus ook onderdeel van dat
"Ottomaanse Reich" worden volgens die IS
kalifaatkaart, maar ik denk dat Turkije bij de
geplande herovering van Jeuzalem een "warm

onthaal" staat te wachten.

Verder vind ik het  onbegrijpelijk en schandelijk dat Turkije
terrorisme steunt en toch nog deel kan nemen aan de NATO
!

Hierbij nog een link van Shoebat, waaruit blijkt dat Erdogan
minstens de wegbereider is van de komende antichrist: 
http://shoebat.com/2014/12/19/newdiscoveryerdogannow
revivingreligionantichristwillenableislamicmahdideclare
god/

Rebecca op 21012015 17:24

@ Peter

Natuurlijk gaan hordes mensen naar Turkije,denk
je nou heus dat de meute zo politiek bewust is?

En dan nog.....zo kun je in feite nergens meer op
vakantie,overal is er wel wat,en vluchten kan ook al niet
meer....

JP op 21012015 17:33

Luuk 17.09

Degene die ooit poogd Israel van de kaart te vegen staat de
"Hel" te wachten. Israel heeft gezworen dat een herhaling
van 40/45, zij nooit meer laten gebeuren.

Rebecca op 21012015 17:36

Hoezo Luuk,het gaat toch over Turkije nu?

http://optimist.punt.nl/
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Luuk op 21012015 17:38

Turkije, het land van de Armeense genocide . Het
is dus duidelijk waartoe de Turken in staat zijn.
Misschien kan Erdogan de overige NATOleden
via taqiyya ervan overtuigen dat de Israël het

"nieuwe fascistische gevaar" is. Het is niet moeilijk te raden
wat er dan met de inwoners van Israël gaat gebeuren...

Rebecca op 21012015 17:41

Nee Luuk zal écht niet gebeuren.

Luuk op 21012015 17:48

Rebecca17:36, nee,  het hoofdartikel gaat o.a.
over Turkije. Het gaat vooral om de plannen voor
een nieuw kalifaat. De IS zou zich moeten
uitstrekken tot de levant (= Israël) en Turkije blijkt

zeer goede relaties te hebben met IS. IS, hezbollah, hamas,
alqaida, alnusra allemaal willen ze Israël vernietigen en
uitroeien. Turkije kan hierbij een "gidsrol" gaan vervullen....

vlokje op 21012015 17:49

Luuk mee eens een moslims kan de wegbereider zijn voor
de antichrist, maar de a.c. kan nooit een moslims zijn, ivm
acceptatie van de joden.

Luuk op 21012015 17:52

JP 17:33, met een "warm onthaal" bedoel ik ook
een "hel", het was sarcasme.

Rebecca op 21012015 17:58

sarcasme,bijtende spot,natuulijk Luuk,ik begrijp je.

Daniël op 21012015 18:05

Turkije bevindt zich volledig in het Westerse kamp.
Toplieden hebben zitting bij Bilderberg en TLC. Zij werken
daarom mee aan het scherpstellen van de verschillen
tussen de bevolkingen van twee kampen volgens de door de
illuminati gehanteerde strategieën. Het Ottomaanse rijk is
onzin en als het al zou ontstaan dan binnen de kaders van
hen die het echt voor het zeggen hebben. 

johan B op 21012015 18:25

http://www.reformationsa.org/index.php/reformation/159
islamaccordingtothereformers

En dus gingen onze grote hervormers die de bakermat van

http://optimist.punt.nl/
http://optimist.punt.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Armeense_genocide


het west europa legden ons reeds voor. Dit speelt dus reeds
eeuwen!

Helaas in deze tijd is men vergeten hoe Nederland ook
dankzij de Turken vrij van de Katholieke Spanjolen is
geworden!

Verder is er in Nederland weinig geloof en kennis om nu dit
verzonnen geloof verder het hoofd te bieden. 

We zijn een beetje dom in dit land!

bluvv op 21012015 18:44

welnee. gewoon de koerden meer steunen en bewapenen in
hun strijd voor een eigen land en het grote turkse reik valt
uiteen. daar missen wij niets aan, hooguit pinkt washington
een traantje weg.

bluvv op 21012015 18:45

rijk* natuurlijk in 18.44

corbison op 21012015 19:12

Ik ga Asscher laatste toespraak begrijpen de Islam hoort bij
Nederland en de Islam is Nederland, in het Engels is er een
mooi gezegde , if you can´t beat theme join theme, de
handels/zakengeest heeft hij nog steeds .

 

Domus op 21012015 19:37

Erdogan blijft levensgevaarlijk voor de wereld. Het is
noodzakelijk om Turkije per Direct uit de NAVO te zetten.
Ook hier zien we weer de besluiteloosheid van de westerse
politiek. Men is bang en durft niet. Leiders van turkije nemen
zonder het te weten Psalm 83 in de mond..... Komt laten wij
hen als volk verdelgen zodat aan de naam van Israël niet
meer wordt gedacht. Er zal eerst een oorlog komen van de
volken rondom Israël en daarna zullen alle volken optrekken
naar Israël, dat daar voor Turkije een grote ( dubieuse) rol is
weg gelegd is onmiskenbaar. Erdogan gedraagt zich
opvallend "Bijbels" zonder dat hij het weet.

Luuk op 21012015 19:42

Skorzeny,  en Bar Kochba dan, die zelfs tot
messias werd uitgeroepen ???

Luuk op 21012015 20:04

Ik dank (bij wijs van spreken) God elke dag op
mijn blote knieën dat Turkije nóg niet is
toegetreden tot de Europese Unie. Mocht Turkije
toch EUlid worden, dan ga ik emigreren naar

ZuidAmerika. Besef ook dat als Turkije EUlid wordt: dan
neemt Europa Turkije er niet bij, maar Turkije Europa !

Volgens Sultan Taqiyya Erdogan heeft Turkije de meest vrije
pers ter wereld, wat een bedrieger ! Amnesty International

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bar_Kochba-opstand


en Noam Chomsky denken er heel aanders over :
http://www.zamanvandaag.nl/nieuws/turkije/7040/noam
chomskyerdo%C4%9Fansactiesserieuzeaanvalop
persvrijheid  Zo een land willen wij toch niet bij de EU ???

Ferdi op 21012015 20:13

@Luuk

Je denkt toch echt niet dat Turkije zelf in de EU wil?

We zijn teveel op Turkije gericht, laten we eerst alles hier in
Nederland op zijn rails krijgen.

Denk je dat Erdogan zich druk maakt om de EU en helemaal
met Nederland?

We worden allemaal voor de gek gehouden met nieuws over
dit soort onderwerpen.

We gaan met zijn allen (EU) het afgrond in.

Free for All op 21012015 21:30

Ja het zit er aan te komen ,en westen blijft gewoon verder
slapen lijkt me .Europa en VN. Wat doen zij niks zij laten
maar begaan ze zouden beter Rusland de hand rijken.Wie
weet hebben we deze nog nodig .Ik wil zeker onder geen
Islam bewin verder leven ik zal dit bevechten met als wat ik
heb zal nooit met mijn hooft naar meka gaan zitten voor
niemand dan nog liever dood! Maar het is zo in onze eigen
landen is er werk genoeg nog even en ze nemen Europa
over zonder dat ze er moeten om vechten!

stan op 21012015 22:00

het word weer druk in de wereld, elke dag maar het zelfde,
het word er maar niet beter op.

Taagia op 21012015 22:29

Het is beter te spreken over Skurkije , de taagiyya zit nu
eenmaal in hun bloed.In iedergeval zal Skurkije zich zelf
vernietigen bij een totale aanval op Israel.Denk aan de
atoombommen die Israel nog bezit om zich te verdedigen.Er
komt mischien gauw een einde aan Skurkije.

jac op 21012015 22:41

Geschiedenisboeken lezen schijnt voor velen heel

moeilijk te zijn.

Er is niets veranderd, iedereen doet, of deed eraan mee.

Het was zo en het zal zo blijven.

BB.. op 21012015 23:12

skorzeny hoe is het mogelijk dat je zo denkt jij hebt werkelijk
helemaal niets geleerd /begrepen/ziende blind dan alleen je
 antisemitistische achtergrond informatie.WAKE UP...
profetie na profetie komen er op dit moment uit. de God van
Abraham Isaak en Jacob is de ENIGE WARE die was en is...
dezelfde tot aan de voleinding van deze wereld of jij dat nu
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ziet of niet het zijn de beloften die JAHWEH (IK BEN)heeft
gemaakt met ZIJN volk ISRAEL dus JA de joden en nooit
maar dan ook nooit zullen de verbonden die HIj sloot met
zijn volk  vernietigd of als afgedaan worden. NOOIT dan heb
jij je toch door een hele grote dwaalgeest laten leiden. HET
HEIL IS UIT DE JODEN!!! JEZUS was/is jood , Jezus NT
joods, Petrus jood Paulus jood en ga maar door.als ik jouw
was en je denkt dat je oprecht gelovige bent BELIJD EN
VRAAG VERGEVING van DEZE GROVE beschuldigingen
tegen het volk van JAHWEH “Wie u aanraakt raakt Zijn
oogappel aan” (Zacharia 2:8)en nog 1 God heeft Zijn volk niet

verworpen of verstoten. Paulus benadrukte dat al tegenover

de Gemeente in Rome (Romeinen 11:1,2).ga maar eens kijken

op de site van Jan Van Barneveld ik wens jou DE WEG DE

WAARHEID EN HET LEVEN toe en dat je zo mag ontdekken

dat je geent bent op de edele olijfboom zodat jouw liefde mag

groeien voor het volk van God (die overigens ook hun fouten

maken net als ons)  zwaar krijgen we het wel maar samen  met

de liefde voor van Jeshua blijven we staande in de ze zeer

spannenede tijden ZOEK HEM VERWACHT HEM
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