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A liberálisnak és progresszívnek hazudott politikai mocsoknál nincs károsabb méreg, amely a jelenlegi világunkat
pusztítja.
Iszonyatosan felidegesítettek az elmúlt napok eseményei. Két történetet szeretnék elmesélni, amelyek tökéletes
mintái (állatorvosi lovai) a mostani elmebeteg, álszent, gusztustalan életünknek.
A korábbival kezdem. 2020. május 21-én Budapesten a Deák Ferenc téren összeszólalkozott két baráti társaság. A
szóváltást aztán az követte, hogy a cigányokból álló csapat egyik tagja el?vette a kését és bestiálisan
összeszurkált egy 16 és egy 21 éves fiatalt. A srácok életüket vesztették.
A 18 éves gyilkos elmenekült a helyszínr?l, de a rend?rök pár perc alatt elkapták. Gyorsan kiderült róla, hogy
büntetett el?élet?, de nemcsak ?, hanem az egész brigádja. (Micsoda meglepetés?!) A történtek természetesen
megrázták az egész országot, hiszen bármelyikünk lehetett volna ott, azon az éjszakán a Deák Ferenc téren. Az
áldozatok az Újpest labdarúgócsapatának szurkolói voltak, ezért is döntöttek úgy a magyar klubcsapatok
szimpatizánsai, hogy megemlékezést szerveznek a gyilkosság helyszínére május 28-án. Az eseményen több ezer
drukker vett részt, akik békében, csendben, gyertyákkal emlékeztek meg az áldozatokra. Semmiféle atrocitás nem
történt.
Ennek ellenére a hazai balliberális média és politikum úgy festette le a történteket, mint valamiféle náci
összejövetelt, amelynek egyértelm? célja a cigányok megfélemlítése volt. Még Karácsony Gergely, Budapest
f?polgármestere sem hagyta ki a lehet?séget a nácizásra. A szurkolók nem nácik és nem is balhéztak.
Megemlékeztek és kegyeletüket rótták le két ártatlanul megölt fiatal emléke el?tt.
Eközben 2020. május 25-én az USA-ban, Minnesota állam Minneapolis városában egy bolt tulajdonosa kihívta a
rend?röket, ugyanis az egyik vev?je – szerinte – hamis pénzzel próbált fizetni. A hatóság emberei meg is érkeztek,
ekkor az üzlet vezet?je az utca másik oldalán található afroamerikai emberre mutatott, aki már az autójában ült.
Ellenállt, de letartóztatták és megbilincselték. A rend?rök autójába már nem volt hajlandó beszállni, ekkor az egyik
egyenruhás földre teperte és a nyakára térdelt. Teljesen érthetetlen okokból ezt 8 percig tette, George Floyd
megahalt. Két nap múlva a korboncnok megállapította, hogy Floyd halálát nem fulladás, hanem szívroham okozta.
A rend?rt letartóztatták (teljesen jogosan), hiszen túlkapásával egy ember életét elvette. George Floydnak
egyébként nem ez volt az els? eset az életében, amikor meggy?lt a baja a hatóságokkal. A büntetett el?élet?
afroamerikai ember halála miatt rég nem látott tüntetéshullám indult az Egyesült Államokban. A tiltakozó akció
mögött els? körben a Black Lives Matter nev? szervezet t?nt fel, aztán megjelentek az Antifák is. A demonstrációk
már egyáltalán nem George Floyd haláláról szólnak. Az er?szak, a káosz, a botrány és a zavarkeltés lett úrrá az
Egyesült Államokon. Hiszen nehéz lenne a gyász számlájára írni, hogy komplett városokat gyújtanak fel, üzleteket
vernek szét és rabolnak ki.
Az aktivistahálózat nagyon durván beindult, és a káosz mellett egyértelm? politikai céljaik is vannak. Nem véletlen
az id?zítés. Novemberben az Egyesült Államokban elnököt választanak. Az agresszív, hangos kisebbségnek pedig
az az els?dleges célja, hogy Donald Trump erejét meggyengítse. Jól szervezett akció, amelynek a hátterében
ugyanazok az arcok t?nnek fel, mint minden hasonló botránynál. Ugyanakkor nincs könny? helyzetben az amerikai
elnök, hiszen miközben lángokban állnak városok, a liberális média is folyamatosan ?t ekézi. Mondom én, hogy ez
fel van építve.
Na, de miért is ennyire undorítóak a „liberálisok”? Vonjuk párhuzamot a két tragikus esemény között. Budapesten
egy cigány agyonszúr két fiatalt. Megemlékeznek békésen, tisztelettel a drukkerek, akik emiatt egyb?l nácik. Az
Egyesült Államokban egy rend?r megöl egy büntetett el?élet? afroamerikai embert és az egész országot
megrenget? tüntetéshullám indul, amelyben városokat vernek szét, gyújtanak fel, további emberek halnak meg. A
liberális eszme szerint az el?bbi eset elítélend? és fasiszta. Az utóbbi pedig a demokrácia és a progresszivitás földi
megtestesülése. Mondom én, hogy ez az elmebetegek kora.
Arra azonban nem árt vigyázni, hogy 2022-ben a következ? országgy?lési választások el?tt könnyedén
elképzelhet?, hogy ez lesz a forgatókönyv hazánkban is. A hálózat emberei ugyanis már itt vannak, és alig várják,
hogy valaki megfújja a bomlasztás sípját. És ?k bomlasztanak. Ha kell, t?zzel, ha kell, puszta kézzel, ha kell, akkor
vérrel.
Bohár Dániel - www.888.hu
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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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