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Mérték

Hogyan lehet ebb?l az abszurd helyzetb?l kikeveredni?
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Az Amnesty International szerint Orbán Viktor és Benjamin Netanjahu azért találkozik ma, hogy
összeesküdjenek az emberi jogok ellen. S?t, úgy tudják, konkrét terv is készül err?l a magyar-izraeli
csúcson. S ez most komoly.

Negyven felett az ember már ritkán lep?dik meg bármin is a világon.Magyarországon meg pláne: láttunk már a
nagy esélyegyenl?ségbe belemilliárdosodott ex-KISZ-est, politikai kiskutyaidomárba váltó poszt-nyilast. S?t, egy
városi legenda szerint Szél Bernadettet egyszer már mosolygáson is kapták.
Azonban az Amnesty International tegnap komolyan ledöbbentett. Az egyik héten antiszemita gy?löletkampány
miatt elítélni Orbán Viktort, majd a másikon magyar-izraeli miniszterelnöki összeesküvésr?l beszélni – na,
ez azért már valami! Ilyen vélemény-ringlispilt még Gyurcsány és Vona is talán csak szök?évente tud produkálni.
Mir?l is van szó? A derék jogvéd?k tegnapi közleménye szerint Orbán Viktornak és Benjamin Netanjahunak
van egy gonosz hobbija: „gy?löletet szítanak az egyetemes emberi jogok és közös értékek ellen”. Az egyetemes
jog az természetesen az, amit az Amnesty International annak mond. Az érték meg a szponzor, Soros
György érdekeinél kezd?dik és ér véget.
Most pedig komoly aktualitása is van az „értékek védelmének”, hiszen az amerikai spekulánsból nem csak
Magyarországnak, hanem Izraelnek is elege lett. S?t, ahhoz képest, ahogy a zsidó állam regulázná meg az
álcivileket, a magyar törvény egy óvodásoknak szánt öltözködési tanácsadó.
Benjamin Netanjahu tegnap érkezett Budapestre, és az Amnesty szerint az elkövetkez? három nap alatt mást sem
tesz, mint, hogy Orbánnal összeesküvést sz? az „emberi jogok” ellen. Ez ellen együtt tiltakozik a pesti és tel-avivi
lerakat. Utóbbi annyira szépen fogalmazta meg félelmeit a Klubrádióban, hogy muszáj idézni:
„Félünk, hogy a találkozón Netanjahu és Orbán miniszterelnök nemcsak az emberi jogokat sért? terveikr?l,
hanem azok megvalósításáról is szót ejtenek majd. A hírek szerint Orbán Viktor kerítés esetleges
megvásárlásáról tárgyalt az izraeli kormánnyal, amivel továbbra is megakadályozhatja, hogy a nemzetközi
védelemre szoruló emberek beléphessenek Magyarország területére. Izraelnek pedig komoly tapasztalata
van a kerítések építése és a megszállt területek köré húzott falakkal kapcsolatban.”
Ha van idegzetük, olvassák el még egyszer. Megvolt? Akkor most vegyenek három mély lélegzetet, és tartsák
vissza Molly Malekar, az Amnesty International Izrael programigazgatójának közeli hozzátartozóiról alkotott
véleményüket.
Mert ez most komoly? Orbán ma parlamenti dolgozószobájában gondterhelten ránéz Netanjahura, és megkérdezi:
– Kedves Bibi, jó volt a reggeli? Ízlett a körözött? Elég volt? Nekiláthatunk akkor az emberi jogok megsértésének?
Vagy halasszuk ebéd utánra?
– Nem, nem, kedves Viktor! Ezzel nem várhatunk! Még délel?tt meg kell állapodnunk, hogy pontosan miképp
tiporjuk el ?ket!
– Helyes! F? a hatékonyság! Vennénk t?letek beton határkerítést! Hogyér’ adod kilométerét, Bibi?
– Jobbat tudok, Viktorom! Építsük inkább t?lünk tovább felétek! Aztán becsatlakozik Trump, Putyint is
megkérhetjük, a kínaiak meg amúgy is odavannak a nagy fal projektekért!
– Akkor ezt meg is beszéltük. A kerítés mellé nem adnál még egy jó humusz receptet is? Anikó kérte, hogy szóljak.
– Ne viccelj, önkényuralkodó diktátorok között ez természetes! Sara egyébként éppen egy magyar asszonytól leste
el a tutit! A titka, hogy egy csipet cseresznyepaprikát is kell tenni bele. Az bolondítja meg igazán!
És az Amnesty vezet?it mi hülyíti meg ennyire? A Soros iránti rajongás? Vagy a spekuláns fizetési listájára
csak egy bizonyos szellemi és erkölcsi szint leküzdése után kerülhet fel az ember?
Persze értem én, hogy a magyar-izraeli barátkozás zavart okoz a „civil” fejekben.Hiszen az elmúlt évtizedekben
szinte papírforma volt, hogy a zsidó állam a ballib elit oldalán áll a magyarországi belharcokban. Szinte elég
volt kiejteni az antiszemitizmus szót, és máris jött a „felment? sereg”.
Sikerült Izraellel jó ideig elhitetni azt a hazugságot, hogy aki a szocialistákat vagy liberálisokat bántja, az
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máris fasiszta. Most is ezt a kottát vették el? Sorossal kapcsolatban – sikertelenül.
Hogyan lehet ebb?l az abszurd helyzetb?l kikeveredni? A jelek szerint csak ordenáré marhaságokkal, mint a
fenti Amnesty módszer. Vagy még aljasabban:ahogy Heller Ágnest és Konrád Györgyöt is újra harcba vetve a
ballib „progresszív zsidó értelmiség” tette, amikor a minap újra megkereste az egyszer már megvezetett budapesti
izraeli nagykövetet, hogy ítélje el megint Magyarországot.
Most van rá lehet?ség ráadásul, hogy provokálják Netanjahut, amikor a hazai izraelita közösséggel találkozik.
Hátha ki lehet bel?le préselni legalább egy támogató szavacskát. Ha erre nem hajlandó, ? lesz a
kollaboráns „rossz zsidó”.
S utána tovább zsarolják a magyar zsidóságot azzal, hogy most már tényleg választaniuk kell hitük és
Orbán között. Mert a kett? nem megy, hiszen Orbán kirekeszt? és fasiszta.
Ki is az igazából?
Fotó: meh.hu
Máté T. Gyula - http://matete.pestisracok.hu

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
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