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Η απειλή του Οζάλ
ΩΣΤΕ, λοιπόν, ο Οζάλ θα «Κανονίσει»

τώρα και τη Βουλγαρία. Την απειλεί με ένα
άλλο Αττίλα, στιλ εκείνου που εξαπέστειλε
ο «σοσία-ληστής» Ετζεβίτ στην Κύπρο. Η

υπεροψία, η μέθη και το θρόσος του Τούρ
κου πρωθυπουργού, έπρεπε ν' αναμένον

τον. Όταν εκείνοι που, υποτίθεται, μπο
ρούν να ανακόψουν τον τουρκικό νέο-οθω
μανικό ιμπεριαλισμό, τον θωπεύουν. Όταν
εκείνοι που μπορούν να συντρίψουν τον
τουρκικό επεκτατισμό, χειροκροτούν τα
έργα του Αττίλα, είναι φυσικό και ο Οζάλ να
aποθρασυνθεί και οι Μεγάλοι- Αμερικανοί,
Σοβιετικοί, Βρετανοί κλπ να κλείνουν τα

μότια. Η ιστορία δυστυχώς επαναλαμβάνε
ται και υπό μορφή ΦΑΡΣΑΣ και υπό μορφή
ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ.
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ΓΙΑτt διατύπωσε την πιο πάνω απειλή ο
Οζάλ; Δήθεν για να

...

προστατεύσει τους

Τουρκοβούλγαρους από δήθεν καταπίεση.
Είναι το ίδιο ακριβώς επιχείρημα που χρη

σιμοποίησε ο «ποιητής» Ετζεβίτ το 1974 για
να εισβάλει στην Κύπρο και να εξαποστεί

λει τις βαρβαρικές ορδές να δηώσουν και
να σφάξουν τους Ελληνοκυπρίους. Η βία, η
σφαγή, η αρπαγή, οι ΦΡΙΚΑΛΕΟΤΗΤΕΣ, τα
εγκλήματα, οι βιασμοί, ο τρόμος, τα σατα

νικά πόθη και ένστικτα οι βιαιότητες, είναι
τα ιδιάζοντα ΧΑΡΑΚΤΗΡ!ΣτtΚΑ του Τούρ
κου. Ανεξάρτητα με ποια περιβλήματα επι
χειρούν φίλοι και «αδέλφια» του, να τον

ντύσουν.
δήθεν

Και να τον παρουσιάσουν ως

εξευρωπαϊσθέντα που

τολμά

να

ζητά να μπει με το ΜΑΤ ΩΜ ΕΝΟ σπαθί και το
·τσεκούρι στην ευρωπαϊκή οικογένεια.

τι ΕΙΝΑΙ η τουρκική ιστορία; Είναι μια
ιστορία καταστροφών του πολιτισμού, εξα

φανίσεως

δια των σφαγών,

ολόκληρων

εθνοτήτων, εκθεμελιώσεως του

κάθε τι

που δεν είναι τούρκικο. Μια ιστορική ανα
δρομή μπορεί να φωτίσει τα «έργα» και τις

ημέρες των Τούρκων. Από το
μην πάμε πιο πίσω- μέχρι το

1822- για να
1974 οι Τού

ρκοι επιμένουν να συνεχίζουν τις ΘΗΡΙΩ

ΔΕΙΣ παραδόσεις της θρησκείας τους. Οι
παρακάτω αριθμοί παρουσιάζουν μερικές
μόνο από τις σφαγές που διέπραξαν οι
Τούρκοι:
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ΣΤΟΝ πιο πάνω αριθμό πρέπει να προσ

τεθούν και οι
καν στα
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1,500,000

Αρμενίων που σφάγηκαν μεταξύ

των ετών

1915-1917 καιοι500,000περίπου

'Ελληνες που είτε σφάγηκαν, είτε εκτοπί
στηκαν το

1922 στα βάθη της Ανατολίας

και

χόθηκαν για πάντα. Σήμερα είναι το πογ

κρόμ εναντίον του Κουρδικού πληθυσμού
για το οποίο δεν υπάρχουν επίσημα στοι

χε'ία, αλλά καθημερινά έρχονται στο φως
της δημοσιότητας λεmομέρειες των ,φρι

καλεοτήτων που διαπράττονται εκ μέρους
των Τούρκων

σε

βάρος των

Κούρδων.

Τέλος είναι οι καταπιέσεις του ελληνικού,
αρμενικού και aσσυριακού στοιχείου στην
Τουρκία.
ΤΟ

1876,

οι Τούρκοι έσφαξαν

14,700

Βούλγαρους, πράγμα που προκάλεσε, την
εποχή

εκείνη,

κραυγή

αγανάκτησης

εκ

μέρους του Γλάδστωνος. Γιατί; Επειδή ο
Ντισραέλι και οι σύντροφοί του, του συντη

ρητικού

κόμματος

κατέβαλλαν προσπά

θειες να μειώσουν τη σημασία εκθέσεων
για τις θηριωδίες των Τούρκων.
ΕΙΠΕ τότε ο Γλάδστων: «Θα διατηρήσετε

την ονομαστική κυριαρχία σας και δε θα
γίνει εισβολή στην αυτοκρατορία σας, αλλό

