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НЕ НА ТУРЦИЯ В ЕС (ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ)

Ж.Войников
Исторически и геополитически
Турция е наш враг. Тя не е забравила
Османското си минало и не пропуска
случай да ни го напомни. Напр. и днес
в Турция са използват старите турски
названия на селищата в България.
Турски мекерета наричащи себе си
"професионални историци" (по-точно
професионални предатели), искаха да
издигат паметник на главореза
Сюлейман-паша, или пък отричат
Баташкото клане! Заради тъпата и
продажна
политика
на
всички
български правителства, вкл. и сегашното, от 1989 г. насам, Турция изгради една
опасна, етническа партия - ДПС, чиято крайна цел е отделянето на Кърджалийско и
Делиормана от границите на България. В това отношение Анкара има опита със
Северен Кипър! Паралелно с това ДПС провежда активна политика на турцизация на
българските помаци, големи групи от които нямат здраво българско национално
съзнание, поради изкл.пагубното влияние на Исляма върху тях! ДПС безцеремонно
фалшифицира всеки едни избори като вкарва „екскурзианти” от Турция да гласуват под
строй.
Днес Турция активно изкупува български фабрики, заводи и създава такива у нас.
Там отношението към българите е като към втора ръка хора!
Ако допуснем Турция в ЕС ние сами си подписваме смъртната присъда като
държава и народ. Западът изобщо не се интересува от съдбата на България и охотно би
я жертвал съобразно геостратегическите си интереси.
Въпреки че сме в ЕС, на българите се гледа като на долнокачествена, натрапена
измет, а България като държава се свързва изкл. само с мизерия, примитивност,
корупция, престъпност, показни разстрели между престъпници, и срастване на мафията
с политическите партии и държавното управление. Затова трябва да си помогнем сами,
защото вече няма кой да ни освободи за втори път! САЩ не са Русия, а Турция е
американското галено дете!
Турция не признава геноцида над българите в 1876 и в 1913 г., тя не признава и
геноцидът над арменците (най-древният индоевропейски народ в Мала Азия и Кавказ потомците на балканските бриги или фриги - братя на древните траки), тя продължава
тихия геноцид над кюрдите - един от най-древните народи в Близкия Изток!
Днес пантюркизмът в Поволжието, Кавказ и Средна Азия е в небивал възход след
разпада на СССР и Турция го направлява в своя полза.
ТУРЦИЯ Е НАШ ВРАГ – ЖЕСТОК, КОВАРЕН ВРАГ, НИКОГА НЕ
ЗАБРАВЯЙТЕ ТОВА!
Болшинството от съвр.българи са тъпи, деградирали хора без ценностна система,
ограничени егоисти които не виждат повече от носа си и не се интересуват от нищо
повече, освен собствените си битови проблеми, независимо дали са пенсионери,
безработни, бедни, сравнително сносно живеещи или новобогаташи, а дали Турция ще

2
е в ЕС или не, тях изобщо не ги интересува, те са роби с робски души! Много от тях са
с промити мозъци поради облъчването с „турски сериали” или имат съвсем погрешни
представи за Турция, формирани единствено от доброто прекарване на почивка в
средиземноморските и курорти.
Но тези които имаме ум в главите си и носим България в сърцата си,
ТРЯБВА ДА КАЖЕМ НЕ НА ТУРЦИЯ В ЕС!
ДА
ПОДКРЕПИМ
ПОДПИСКАТА
НА
ТЕЛЕВИЗИЯ
„СКАТ”
(ЕДИНСТВЕНАТА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ ПО ДУХ) И ВМРО ЗА
РЕФЕРЕНДУМ СРЕЩУ ЧЛЕНСТВОТО НА ТУРЦИЯ В ЕС – ЕДНО НОВА
ТУРСКО РОБСТВО ЗА БЪЛГАРИЯ!

