Wel graag de echte Turkse geschiedenis op school
Woensdag, 20 februari 2019 23:28

Omdat er nogal wat kinderen in ons land een Turkse afkomst hebben, vindt men het tijd
worden om op Nederlandse scholen Turkse geschiedenis te onderwijzen.
En dan met name over Atatürk, de stichter van Turkije, vindt de vakorganisatie van
geschiedenisleraren.

Stap voor stap wordt het oorspronkelijke Nederland vernietigd voor wat betreft identiteit, cultuur
en historie en dat alles gebeurt niet bij toeval.
Een land met een sterke traditie en geschiedenis is een gevaarlijk land en vormt daardoor een
grote bedreiging voor de machthebbers. Want, op het moment dat zij eenmaal in de gaten
hebben wie er werkelijk aan de touwtjes trekken , hebben deze een groot probleem.
Een volk dat is samengesteld volgens het plan van Kalergi heeft dat niet en daaronder komen
er steeds meer vreemde culturen het land binnen die het originele land steeds verder zullen
ondermijnen.
Dat ondermijnen gebeurt ook via de politiek waar onder andere DENK , de afsplitsing van de
vrijmetselarij de Partij van de Arbeid, voor wordt gebruikt.
En het gaat steeds een stap verder zoals nu ook weer blijkt:
Het vak geschiedenis beperkt zich nu te veel tot de nationale historie, zegt voorzitter Ton van
der Schans van de vakorganisatie van geschiedenisleraren, de VGN. ‘Scholieren moeten weten
dat Willem van Oranje onze vader des vaderlands is, maar minstens zo belangrijk is dat ze
leren dat Atatürk de stichter van Turkije is.’ Natuurlijk zal hiertegen worden geprotesteerd en
het zal enige tijd duren, maar wij weten allemaal dit wel degelijk zal gaan gebeuren en dat
Nederlandse kinderen straks ook groot fan van de oorspronkelijke Turkse leider zullen worden,
net zoals veel kinderen Willen van Oranje een grote held vinden.
Niet alleen wordt dan in Nederlandse scholen Turkse geschiedenis onderwezen, het is uiteraard
ook nog eens geschiedenis waar totaal niets van klopt en die dusdanig is bewerkt dat de
kinderen straks met een volkomen vertekend beeld rond lopen.
Daarom, voor alle ouders die straks via hun kinderen geconfronteerd zullen worden met de
enthousiaste verhalen over Atatürk, hierna een stuk echte geschiedenis uit een eerder artikel
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over Turkije en wie deze Atatürk nu werkelijk was.
Net zoals er in de officiële bronnen staat dat de Nederlanders de eerste Centrale Bank hebben
opgericht, zo staat er eveneens dat de Armeense genocide is beraamd door Turken. Beiden
zijn leugens.
We hebben eerder deze week het werkelijke verhaal van de eerste Nederlandse Centrale
Bank uit de doeken gedaan en wie daarvoor werkelijk verantwoordelijk waren en vandaag gaan
we kijken naar wie werkelijk verantwoordelijk is voor de Armeense genocide.

Niemand zet vraagtekens bij het officiële verhaal dat tijdens en na de Eerste Wereldoorlog
Turkije iets meer dan anderhalf miljoen Armeniërs zou hebben vermoord.

Maar, misschien zouden ze dat wél moeten doen, want de waarheid is, zoals eigenlijk met alles
op deze wereld, volkomen anders dan je denkt.

De werkelijke achtergrond van het verhaal heeft alles te maken met de Rothschild familie en
oliebelangen. Rond het begin van de twintigste eeuw had deze familie aanzienlijke belangen in
de regio’s rond de Zwarte en de Kaspische Zee en ze waren dan ook de trotse eigenaren van
Baku Oil.

Echter, tussen de olievelden in Azerbeidzjan en de Westerse wereld lag het christelijke
Armenië, dat bekend stond als een eigenzinnig en onrustig gebied. En wat de Rothschilds nodig
hadden voor hun kostbare oliehandel was stabiliteit in een regio, waar het minste of geringste
voor enorme problemen kan zorgen. In de ogen van de Rothschild waren de christelijke
Armeniërs een uiterst instabiele factor en dus besloten ze er wat aan te doen, volgens de
inmiddels bekende Brother Nathaniël van de website Real Jew News.

Daarom werd eind negentiende eeuw door hen een nationalistische Zionistische beweging in
het leven geroepen in Turkije onder de naam "Comité voor Eenheid en Vooruitgang", beter
bekend als de Jonge Turken.
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De Joodse leiders van deze nieuwe club werden door hen zorgvuldig geselecteerd en waren
afkomstig uit de stad Thessaloniki, waar het grootste deel van de bevolking destijds uit Joden
bestond. Tegenwoordig is het de tweede stad van Griekenland, maar ten tijde van het
Ottomaanse Rijk was ook dat allemaal Turks.

Zij kregen de opdracht om ervoor te zorgen dat het “Armeense probleem” voor de Rothschild
zou worden opgelost.

Daarnaast was het de bedoeling dat ze ervoor zouden zorgen dat het Ottomaanse Rijk uit
elkaar zou vallen, zodat de Rothschild de beschikking zou kunnen krijgen over Palestina en dat
wanneer ze een door Joden gecontroleerd Turkije zouden hebben zij hiermee zouden kunnen
samenwerken om zo controle te krijgen over het gehele Midden Oosten.
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