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Mérték

„Szijjártó szerint „európai politikushoz méltatlan”, hogy a luxemburgi külügyminiszter szerint Orbán „kétes alak”
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Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „elfogadhatatlan és európai politikushoz méltatlan” a
luxemburgi külügyminiszternek a magyar miniszterelnökr?l és a magyar migrációs politikáról szóló nyilatkozata.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium vezet?je a közleményében arra reagált, hogy Jean Asselborn a Neue
Osnabrücker Zeitung német lapban bírálta a magyar miniszterelnököt és a magyar migrációs politikát.
A luxemburgi külügyminiszter azzal kapcsolatban, hogy a magyar kormányf? jöv? kedden találkozik Helmut Kohl
korábbi német kancellárral, rejtélyesnek nevezte, hogy egy vérbeli európainak, mint Helmut Kohlnak „ilyen kétes
alakokat kell fogadnia”. Ha Németország tavaly nyáron magyar módra reagált volna, „szögesdróttal és gumibottal,
akkor az Európai Unió darabokra szakadt volna” – mondta Jean Asselborn, aki az interjúban dicsérte Németország
menekültpolitikáját.
Szijjártó Péter közölte: a magyar kormányt és a miniszterelnököt a magyarok egymás után másodszor választották
meg nagy többséggel, a magyarok döntését a luxemburgi külügyminiszternek is tiszteletben kell tartania.
Közölte, hogy Magyarország az illegális bevándorlási válság alatt kezdett?l fogva ugyanazt az álláspontot képviseli:
a küls? határokat meg kell védeni, a szabályokat be kell tartani, ellen?rizetlen tömegek nem vonulhatnak végig
Európán. Jelenleg már „Magyarország korábbi bírálói is elismerik, hogy a magyar megoldás m?ködik”, az EU már
a küls? határok védelmére helyezi a hangsúlyt – közölte Szijjártó.
Ha az illegális bevándorlás kezelésében az a politika valósulna meg, amit Jean Asselborn képvisel, annak
beláthatatlan következményei lennének: „a terrorveszély n?ne, a közbiztonság romlana, a szabályok betartása
helyett átláthatatlan helyzetek alakulnának ki”.
„Felszólítjuk Jean Asselbornt, hogy fejezze be az európai szabályok betartása elleni lázítást” – közölte Szijjártó
Péter.
A két külügyminiszternek ez már a sokadik összecsapása. (MTI, 444)
Jean Asselborn nem külügyminiszter, hiszen nincs is állam, amelyet képviselhetne.
Luxemburg egy adóparadicsom.
Luxemburg egy offshore-ban utazó, ócska kis appendix, egy szatócsbolt, egy önmagát hercegségnek becézget?
kalmárság, ami abból él, hogy lop, csal, hazudik.
Luxemburg több pénzt lopott el fennállása alatt, mint bárki más Európában.
Egyáltalán nem véletlen, hogy ennek a szemétdombnak egykori vezet?je, a legf?bb offshore-lovag vezeti ma az
Uniót.
Jean Asselborn ennek a csilli-villi pöcének a csicskása.
Jean Asselborn nem tud semmit, csak hazudozni, sértegetni, ócska közhelyeket puffogtatni, mellébeszélni, tolni a
pc lószart.
Jean Asselborn egy pitiáner lótolvaj, aki azt hiszi, azért, mert eltartott kisujjal fogja a pezsg?s poharat és nem fingik
hangosan az európai szalonokban, már valaki.
Jean Asselborn most éppen a német nagyvállalatok érdekeit képviseli, amikor dicsérgeti a német bevándorlás
politikát, és ekézi a magyart.
Jean Asselborn is azt gondolja, majd a beduin kecskepásztor meg a szír keszrasüt? fogja megmenti Európa
gazdaságát, az afgán máktermeszt? és a bangladeshi buszsof?r pedig majd megoldja a demográfiai gondokat.
Ebb?l következ?en Jean Asselborn számára semmit sem jelent Európa maga, Jean Asselborn egyetlen kulturális
öröksége az automata pénzszámoló, ahhoz van érzelmi köt?dése, ugyanis Jean Asselborn az anyját is szívesen
megcsinálná egy ropogós tíz eurósért.
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Jean Asselborn számára nem okoz problémát, hogy amúgy Európa a saját fiataljainak is képtelen munkát adni,
nem érdekli, hogy mondjuk Spanyolországban ötven százalékos a fiatalok körében a munkanélküliség, leszarja,
hogy az európai fiatalok is népvándorlásba kezdtek, hogy a spanyol fiatalok Dél-Amerikába, az angol fiatalok
Ausztráliába, a román, lengyel, magyar fiatalok meg nyugat-Európába vándorolnak a meló után, Jean Asselborn
továbbra is a pakisztáni munkanélkülit, a marokkói tevehajcsárt meg a haitib?l ideszakadt, munka nélkül maradt
szénéget?t várja, ?ket szereti, bennük látja a megváltót, hiszen Jean Asselborn vágya, hogy ezek majd a jelenlegi
legalacsonyabb európai bérek egyötödéért is elvégzik a melót, már ha be lehet ?ket egyáltalán tanítani bármilyen
melóra, és ha akarnak egyáltalán melózni bármit is.
Jean Asselborn egy gazember, mint az összes többi politikus, aki így gondolkodik.
Jean Asselborn: Kussolj, és várd az ítéletet!
Bayer Zsolt
Forrás: Bádog - Bayer Zsolt blogja

Tisztelt olvasók!
Legyenek olyan kedvesek és támogassák "lájkukkal" a Flag Polgári Magazin facebook oldalát, a következ?
címen: https://www.facebook.com/flagmagazin
- Minden "lájk számít, segíti a magazin m?ködését!
Köszönettel és barátsággal!
www.flagmagazin.hu
Tweet
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