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New York Times cikke:

Merkelnek mennie kell !
2016.jan.12.
Nagyot fordult a világ a kölni események óta. A liberális New York
Times olyat írt le, amit még a Magyar Idők sem: Merkelnek mennie
kell. Tíz nappal azután írta ezt az amerikai újság, hogy északafrikai és közel-keleti bevándorlók a kölni dóm előtti téren ünneplő
nőket molesztáltak és erőszakoltak meg, zsebeltek ki vagy épp
fejmagasságban kilőtt tűzijátékkal veszélyeztették testi épségüket.
Tíz nap talán elég idő ahhoz, hogy az események leülepedjenek és
már ne a hirtelen jött düh, hanem a racionalitás mondassa ezt a
New York Times újságírójával.Pedig az amerikai lapban nemrég
még arról írtak, hogy Merkel már biztosította helyét a
történelemkönyvekben, és olyan nagy német óriások mellé kerül
majd, mint Konrad Adenauer, Helmut Schmidt vagy Helmut Kohl.
Sőt talán még felül is múlja őket, és úgy vonul majd be a
történelembe, mint a nagy politikus, aki bármi történt is, megvédte
az Európai Uniót.
Aztán december vége felé közeledve a New York-i liberális lap,
ugyan mintha a fogát húzták volna, de elismerte, hogy a magyar
miniszterelnöknek világosabb képe volt a migrációs válság
léptékéről és potenciális veszélyeiről, mint a brüsszeli
technokratáknak, vagy a berlini és más európai vezetőknek. Ez volt
az a cikk, amelyben már Konrád György is úgy nyilatkozott:
„Fájdalom, de el kell ismerni, hogy ebben a kérdésben Orbánnak
igaza volt”.
A január 9-ei számban megjelent írás szerint, a hatóságok eleinte

azért titkolták el a történteket, nehogy az kényelmetlen legyen
Merkel menekültek tömegeit befogadó politikájára nézve. (A
legutóbbi hírek szerint a rendőrség mellesleg nem magától, hanem
feltehetően felsőbb utasításra döntött így. Az szintén kérdéseket
vet fel, hogy amikor a saját állampolgáraik vonulnak utcára, hogy
kifejezzék nemtetszésüket a szilveszter éjjelén történtek miatt,
akkor nagyon gyorsan elő tudják keríteni a vízágyúk slusszkulcsát.)
A New York Times újságírója szerint, aki elhiszi, hogy egy
korosodó, szekularizált és egykor nagyrészt homogén társadalom
képes békésen beolvasztani egy ekkora és kulturálisan ennyire
eltérő tömeget, arra fényes jövő vár a jelenlegi német kormány
szóvivőjeként. Viszont egyúttal ostoba is.A bevándorlás ugyanis
nem csak a terrorizmus terjedését hozza magával, de fennáll a
veszélye annak is, hogy újjászületik az 1930-as évekbeli politikai
erőszak.
A lap egyszerű megoldást vázol fel, hogy mindezt
elkerüljék: Németország határait le kell zárni az újonnan érkezők
előtt, egyúttal meg kell kezdeni a jó fizikumú fiatal férfiak
kitoloncolását. A németeknek pedig fel kell adniuk azt az
illúziót, hogy a múltbeli bűneiket csak a meggondolatlan
humanitárius magatartás tudja feloldozni. Mindez az amerikai
lap szerint azt jelenti, hogy Angela Merkelnek menni kell, hogy
országának és az általa uralt kontinensnek ne kelljen túl nagy
árat fizetnie a kancellár ostoba tévképzeteiért.
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A MAGYAR NÉP NEM EGY ÖNTELT EURÓPAI
CSŐLÁTÓ NÉP,
HANEM EGY TEHETSÉGES ELEMZŐ. EZÉRT

MARADT FENN
1000 ESZTENDŐ ISZONYATOS VIHARAI
KÖZÖTT IS!
Nézzük sorban és összefüggéseikben is a valóságot. Szó sincs
meggondolatlan tévképzetről. Ez a szöveg szerecsenmosdatás
és beetetés tipikus példája !
A nemzetközi háttérhatalom szervezett és minden részletre
kiterjedő döntéseit a beavatott és abban részes Kasner –
Merkel asszony hajtotta végre gátlástalan módon a stabil
Németország szétverésére!
Úgy látszik, hogy még mindig be lehet etetni a magyar értelmiséget
„ egy személy tévedése csak az egész” teória
elfogadtatásával, miközben a migráns roham szerves része egy
tervszerű döntés-sorozatnak, amelyben Kasner-Merkelnek
kulcsszerepe volt, mint végrehajtónak Sorossal és Erdogánnal
karöltve!
Minden más teória a tévútra terelés átlátszó trükkje és
semmi más!Számomra már fárasztó e tény „ vezéreseményeit
„ újra felvázolni a szellemileg és taktikailag elmaradottak
számára. De utoljára megkísérlem az ő emlékezetüket is
felfrissíteni:
1./ Beindították a mindent szétziláló arab tavaszt. Felfegyverzett
bandákkal szétverették az arab és mellette a stabil afrikai
társadalmakat is. Ezzel beindították és mobilizálták az európai
nemzetállamokat megsemmisítő csapásmérő
„ népvándorlást.
2./ A menekült áradatot Európa kömüves kormányai
üdvözölték,mint hasznos munkaerő utánpótlást a gazdaságuk
fejlesztéséhez, miközben minden épeszű európai látta, hogy itt
nem menekültekről van szó. E dezinformációt a sajtó prostituáltjai
aztán csúcsra járatták!
3./Befulladással, leállással fenyegette Európát a menekült áradat

csökkenése , ezért Kasner –Merkel meghívást intézett az
arab világhoz gyertek –várunk jelszóval és Ergonánt felkeresve
Törökország területén levők továbbküldését szorgalmazta nála.
4./A muszlim áradat elleni évszázados harcokban iszonyatos
véráldozatokat elszenvedett népek , élükön a magyar néppel
elsőként ismerték fel a katonaköteles és láthatóan szabályszerű
egységeket alkotó migránsok „ megszállóként „ történő európai
betelepítésének az ördögi tervét és kerítést emeltek ellenük.
5./A megszállók beözönlésével elért nyomással egyidejűleg
felerősödtek az európai nemzetek gazdasági alávetettségét
minden lehetséges módon elérni akaró szabadkereskedelmi
tárgyalások Amerika és Európa között.
6./Ahogy keményedett a népi ellenállás a migránsok beözönlése
ellen,hirtelen jól szervezett terroresemények és a kölnihez
hasonló szervezett támadások rázták meg Európa nagyobb
városait. A saját népeik ellen dolgozó európai labancoknak még
arra is volt lelki erejük, hogy tudatosan lebénítsák a saját rendőri
erőiknek a bevetését az áldozatok védelmére és lakatot tegyenek
még a sajtó szájára is.
7./ Beállt a polgárháborús helyzet a háttérhatalom terveinek
megfelelően Németországban. Magánhadseregek szerveződnek
a migránsok tömegei ellen. A németországi polgárháborús
helyzettel szinkronban a „ Kasner-Merkel libling körhöz
tartozó „ egyesmagyarországi manipulátorok minden
lehetséges eszközzel és rafináltnál rafináltabb lépések
sorozatával fokozzák a belpolitikai feszültséget
Magyarországon is.( a tendereken sikeres kiválóan szervezett
nemzeti vállalatok tönkretétele a hőn óghajtott „ nemzeti
burzsuázia kiépítése jegyében „ , képzetlen figurák sokszoros
milliárdossá tétele néhány hónap alatt , földmutyik , személyes
indulatokat kiszolgáló törvénykezés beindítása, a pártvezéri
hatalom totálissá tétele, egyre sötétebb keleti kötődések
megjelenése a Nato államban, , a fosztogató maffia állam rémének
a megjelenése, a beteg lakosság gyógyításának a mélybe
zuhanása stb )

8./A szétzilált Európai állapot tetőzéseként újraindították az
ukrán fegyveres felszabadítási harc előkészületeit
Oroszországgal szemben.Ezt megelőzően egy oktalan
terrortámadással leválasztották Törökországot az Oroszországgal
kiépített békés kapcsolatok útjáról. ( harapófogó )
9./Elrendelték Ferenc pápa törvénytelen
hatalomba helyezését eredményező titkos adatok
nyilvánosságra hozatalát a Vatikán erkölcsi megsemmisítése
céljából, amit mellesleg a háttérhatalom szervezett meg XVI.
Benedekkel szemben 10 éven át tartó titkos munkával ( Svájcban )
10./Megteremtődtek az európai-orosz katonai összecsapás
előfeltételei, amelynek mi lehetünk az első sivatagi áldozatai.
Európa likvidálása a régi bűneiért ( Hitler uralma és kiszolgálása
) e sötét terv sikeres végrehajtása érdekében bevégeztetett.
( 2016. )
Budapest 2016. jan.16.
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