Mitä Turkin vallankaappaus on tai oli?
Voi myös kysyä: - Onko se islamilainen vallankumous?
Monet tahot ovat sitä mieltä että se oli
tarkkaan suunniteltu harjoituskaappaus, joka saatiin näyttämään todelliselta! Ergoan taitavana politiikkona järjesti kaappausnäytelmän, jolla hän sai
kaapattua itselleen lisää valtaa. Hän
sai tempullaan melkein yksinvaltiuden.
Turkki on islamilainen maa ja koraani
hyväksyy valehtelemisen ja pettämisen, jos se on islamin uskonnon edun
mukaista. Onhan se islamin edun mukaista, jos islaminusko etenee! Turkki on ollut ns. sekuläärinen maa, jossa islami ei ole ollut hallitsevaa.
Olimme matkalla Turkissa vuosi sitten. Panimme merkille, että harvalla
naisella oli pää peitettynä. Minareeteista ei myöskään kuulunut huutoa!
Ergoan on ilmeisesti päättänyt muuttaa Turkin nyt islamilaiseksi maaksi.
Kaikki tapahtumat viittaavat ainakin siihen suuntaan!
- Maassa aikaisemmin järjestystä ylläpitäneet on vangittu, kuten poliisit, opettajat ja tuomarit ovat vankiloissa. Heitä on ehkä noin 100 000 ?
Heidän pidättämisensä alkoivat ”kaappauksen” jälkeen, heti samana päivänä. Pidätyslistat olivat valmiina. Sekin todistaa ”kaappauksen” olleen
harjoituskaappauksen.
Turkissa on tehty myös hyvin erikoinen operaatio! Vankilat on tyhjennetty tuomituista rikollisista ja tilalle on pantu nämä islamille vaaralliset
ihmiset!
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Vankiloiden tyhjentäminenkin viittaa myös islamin nousuun: - Sharialaki otetaan ilmeisesti käyttöön. Varkaalta katkaistaan käsi, hairahtuneet naiset kivitetään, homot hirtetään jne. Ainakin on jo puhuttu katupartioista, jotka tulevat syrjäyttämään poliisit. Ilmeisesti niitä on jo! Silloin ei vankiloita tarvita. Vankilat ovat silloin vain vääräuskoisia varten.
”Pidätetyt varsinaiset kaappaajat” olivat televisiokuvisssa huojentuneita ja huiskuttivat käsiään. He eivät olleet tulevaisuudestaan lainkaan
huolestuneen tuntuisia. Operaatio oli heidän kohdaltaan ohi!?
Muslimien tavoite on maailmanvalloitus. Ergoan on ilmeisesti lähtenyt
siihen mukaan? Samalla hän saa itse lisää valtaa, yksinvaltiuden!
Islamilaisessa maailmassa valehteleminen on sallittua ja sitä jopa vaaditaan, jos se on islamin edun mukaista. Valheellinen vallankaappaus sopii
hyvin islamille, joten siinä ei ole ongelmia, vaikka se joskus paljastuisikin harjoituskaappaukseksi.
Kaikki viittaa suunniteltuun vallankaappausharjoitukseen, jossa mitään
todellista kaappausyritystä ei ollut olemassakaan. Jos olisi ollut todellinen kaappaus, niin se olisi suunniteltu huolellisemmin. Se oli ohi neljässä tunnissa. - Ainakin se oli huonoimmin suunniteltu kaappaus maailmassa. - Siinä malliksi ammuttiinkin rakennusta, jossa Ergoan oli majaillut.
Merkille pantavaa on myös, että turkkilaista kaappaajaa ei ole tuotu
millään tavalla esille. Kaappauksien takana on yleensä joku paikallinen
henkilö, joka myös kaappaa vallan itselleen. Nyt esitetään, että kaappauksen takana on Yhdysvalloissa maanpaossa elävä turkkilainen Fethullah Gülen. Ei lainkaan uskottavaa!
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Löysin Turkin asevoimista luettelon, jonka liitän tähän mukaan.
Turkki on Israelin rajanaapuri!

Turkki on virallisesti uskonnon
suhteen vapaa maa, mutta todellisuudessa se on islamistinen maa. Turkissa on asukkaita
noin 80 milj. Heistä on sunnimuslimeja 85 %, shiioja n.14 %
ja kristittyjä 1 % . Ergoan itse
on sunnimuslimi.

Luulen, että Eurooppaan on tulossa uusi pakolaisaalto tilanteen edelleen kehittyessä. Ergoan käyttää pakolaisasiaa aseenaan valtapyrkimyksissään!

(Samaa yksinvaltiuden hakua on menossa myös
Venäjällä. Putin on ottanut Venäjällä vallan haltuunsa kieltämällä henkilökohtaisen uskomisen
Jumalaan. Uskovaiset luokitellaan terroristeiksi.
Onko maailmaan tulossa selkkauksia, koska valtaa
pyritään näin vahvasti keskittämään?

Reservissä on vielä 400 000 miestä!
Ilmeisesti heillä on myös ydinase!
www.einoniemi.fi
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