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Mindenki
fegyverkezik –
kivéve Európát
Az eljelentéktelenedés vár kontinensünkre?
Alain Frachon a francia Le Monde-ban megjelent írásában arról értekezik, miközben a világ legtöbb állama ádáz
fegyverkezésbe kezdett, a békés Európa továbbra is “alszik”.
Oroszország, Kína hatalmas fegyverkezési programokba
kezd, az Egyesült Államok figyelmét inkább a Csendes-óceán vidékére koncentrálja, miközben Európából kivonul. Az
öreg kontinens pacifizmusa ahhoz vezet, hogy Európa eljelentéktelenedik a globális világpolitikai játszmákban.
Oroszország hatalmas tempóban fegyverkezik, Kína
2015-ig megduplázhatja katonai kiadásait. Az USA továbbra
is a világ vezetõ katonai hatalma akar maradni. Csak egyetlen kontinens folytatja a békepolitikát, mintha tényleg hinne
abban, hogy a háború a jövõben nem lehetséges: Európa - írja Frachon.
Vlagyimir Putyin az elnökválasztási kampányban megjelent cikkében a hidegháború óta nem látott orosz fegyverke-

Légnyomás az
“ejrópunióban”
(folytatás az elsõ oldalról)
Ha egy normális országról beszélnénk, amelyet az
„ejropunió” (hogy kifejezésmódjában idézzem a napokban temetendõ pufajkást, akinek a temetésén beszédet tart az eszeveszett magyarellenességérõl hírhedt balliberális Martin Schulz is), minden törvényes
és törvénytelen eszközzel meg akar semmisíteni, kormányát meg akarja buktatni, erkölcsét erõszakkal sárba akarja taposni az emberi szabadság és méltóság nevében, akkor egy normális ország minden pártja, politikusa, egyháza, felekezete, lakosa tehát, aki él és
mozog, az összezár. Magyarország és az ellenzéki
balliberális magyar politikai erõk nem normálisak.
Genetikai légnyomást kaptak valahol 1919. idején. És
õk bizony az „Úrfelmutatást” is szívesen kigúnyolják… mert nem tudják mi az. Nem tudják mi a Haza,
a nemzet… nekik nincs és soha nem is volt.
Ha normális országról beszélnénk, akkor párt ide
vagy oda, együttes erõvel lépne föl Budapest lakossága a vonagló, nyomorult buzik ifjúságromboló és kihívó magatartása ellen, az ebben rejlõ keresztényüldözés ellen, és az emiatt is Brüsszelben mindennapos
a hazaárulás ellen.
Ha normális országban élnénk, nem lehetne állami
8 millióból eltemetni egy diktatúra belsõ emberét, aki
talán többszörös gyilkos is lehetett, még ha az erre vonatkozó dokumentációt idejében és az õ tudtával –
esetleg utasítására - eltüntették is.
Ha normális országról beszélnénk, akkor a repülõtéren kaszával-kapával várná a nép azokat a férgeket,
akik - az „ejropunió” plenáris ülésekor, vagy a vitanapon, amikor a magyar kormányfõ is ott ül - Brüsszelben Magyarország ellen aljas kis spiclikként áskálódnak… Nincs még egy olyan aljabaloldal a világon,
amelynek politikai elitje egy ilyen plénum elõtt saját
hazájára „terhelõ”, hazug vádaskodó „vallomást”
tesz. Efféle aljasságra csak a kommunista-liberális
politikai senkik, azaz: BOKROS LAJOS, GÖNCZ
KINGA és TABAJDI CSABA képesek… persze a
pártjukkal, valamint azoknak vezéreivel egyetemben.
Mesterházy, Gyurcsány, Bajnai, Schiffer… a hazai
meztelen csigák. Ezeket a neveket jól meg kell jegyezni, mert hozzájuk csak Gárdonyi Hegedûse hasonlítható. A világ ekkora árulást csak regényekben
olvashat, de Magyarországon élõben is láthat. Mert
valósággá vált az emberi legaljasabb aljasság, a haza
elárulása, a nemzet sárbatiprása, amely nem kisebb
bûn, mint a tömegmészárlás. Brüsszel olyan rothadást kedvelõ, abból élõ dögkukacokat láthatott, amilyeneket csak a hathetes hulla exhumálásakor láthat a
tisztes halandó.

Közélet, nemzetpolitika, autonómia
zési programot helyezett kilátásba. Putyin egyik célja az
orosz hadsereg teljes modernizációja. És a legfõbb ellenség
Moszkva számára a Nyugat. Az
amerikaiak rakétavédelmi rendszert
telepítenének Kelet-Európába, amit
az oroszok ellenséges lépésként értékelnek, válaszlépésekkel fenyegetve.
Putyin programja szerint a következõ tíz évben Oroszország 772 milliárd dollárt költene hadseregére:
400 új interkontinentális rakétát,
2300 páncélozott harci jármûvet,
600 repülõgépet, 8 atomtengeralattjárót, 50 hadihajót igyekeznek
csatarendbe állítani. 2022-re az
orosz állami kiadások 5-6 %-ra megy
majd védemi kiadásokra.
A kínai katonai program szintén
imponáló: 2015-ben 238 milliárd
dollárt költenének katonai célokra (ez 2012-ben csak 120
milliárd dollár lesz). Kína elsõ számú potenciális ellenfele
megintcsak az USA. Peking elsõszámú célja 1800 kilométeres tengeri határának védelme, ez ugyanakkor a késõbbiekben az USA kiszorításához vezethet a nyugati Csendes-óceán vidékérõl.
Az USA katonai költségvetése továbbra is felülmúlhatat-

lan: 2011-ben ez 700 milliárd dollár körül volt, tehát csak kicsit kevesebb annál, amit Putyin hosszútávú programja keretében az orosz hadsereg modernizálására fordítana. Obama célja,
hogy kivonja a forró pontokról (Irak,
Afganisztán) az amerikai hadsereget, és racionalizálja a katonai kiadásokat, ezzel biztosítva a globális amerikai katonai dominanciát e
század közepéig. Az USA a Csendes-óceán vidékére csoportosítja
erõit, ami megint Európa védelmi
erejét gyengíti. Európában nemsokára csak 30 ezer amerikai katona
marad.
Európa rendületlenül folytatja a
“békepolitikát”, miközben az amerikaiak kivonulnak a földrészrõl,
Oroszország fegyverkezik, a Mediterráneum lángokban áll. Kivételt
képez Nagy-Britannia és Franciaország, melyek erõsítik haderejüket, a többi európai állam passzivitása azonban mintha azt jelentené, Európa kivonul a globális politikából.
(Alain Frachon: Tout le monde réarme, sauf les Européens, lemonde.fr, orosz fordítása: inosmi.ru)

A magyarországi társadalom bal fele a genetikai
légnyomása miatt mit sem érzékel a körülötte lévõ
történésekbõl. Balgán néz maga elé, és szid. Mindegy
neki, hogy kit, de szidhasson. Orbánt, az ellenzéket,
politikusokat, bankokat, bíróságokat vagy akár a
szomszédját… csak szidhasson, mert ezt várja el a
pártja, és a lelkivilága (már ha van neki ilyen) is akkor nyugodt, ha esztelenül köpködhet valakit. Fel sem
merül benne, hogy ne pártja legyen, hanem hazája,
hogy szeretettel is lehet mit kezdeni, nem látja, hogyha hite volna, könnyebben elviselhetné a hétköznapokat. A baj azonban nem csak ez, hanem az is, hogy e
mentalitás mindkét oldalon megvan. A legnagyobb
baj, hogy egyáltalán vannak a Hazával szemben álló
politikai oldalak…
Mert mit is követelne meg a Haza? Az egységet,
az összetartást legalább akkor, amikor ekkora baj van.
Az árvíz idején összetartott az ország, de ma nem látja az árvíznél ezerszer nagyobb veszélyt, az „ejropúniót”, annak galád, nyomorult és minden magyart
gyûlölõ istenverését, azaz vezetõit és ezek minden
normálistól és európaiságtól elrugaszkodott magatartását. Nem látja Swobodát, Schulzot, Khon banditát,
Göncz Kingát, Bokros Lajost és mindazokat, akik
megfontoltan, pénzért, és hatalomban maradásért
árulják ki és el a hazát, az abban élõkkel együtt. Zsidókat, keresztényeket, svábokat, rácokat, mindenkit,
aki magyarul beszél Magyarországon és nem köpködi a kormányt, a múltat, és bízik egy tisztességes
nemzet tisztességes jövõjében.
Orbán és a kormánykoalíció erõlködik a liberális,
kommunista széllel és az árral szemben, miközben a
párt egyes tagjai, lejáratva a Fideszt, a miniszterelnököt kapzsiságukban és a kapott hatalommal visszaélve mindent a saját zsebükre igyekeznek játszani. Egy
ostoba politikus szerint mindenki annyit ér, amennyi
vagyona van. S ezek szeretnének valamit érni, de nem
értik, miért érnek minden lopással egyre kevesebben… Földdel, trafikkal, iskolai gyümölccsel próbálkoznak… pedig a kormánynak nem ez a szándéka. A
kormány értéket és erényt akar teremteni õsazointe és
tisztességes emberek részvételével, de az értékteremtéshez egy-kétszáz ember kevés egy országban. Mert
ne felejtsük el: ma a tisztességes és értelmes keresztény és valóban magyar politikai élet szereplõi nagyon kevesen vannak. Holdudvarukban pedig burjánzik a szemét… legalább akkora szemét, mint ami felgyülemlett a balos és liberális ellenzéki hazaárulók
körében. Egy söpredékünk van, és jut abból sajnos
minden pártba… még a Fideszbe is. Mert ez a söpredék, ma Fideszes, holnap MSZP-s, holnapután DK-s.
A társadalom légnyomása ebben nyilvánul meg többek között. Az elért sikereket ezek a senkik, ezek a
jobb és bal oldali hataloméhes köpönyegforgatók
semmisítik meg, s ezek hitetik el a nemzet tudatlan,
alkoholista, kivénhedt ÁVÓ-s proli rétegével, hogy
Orbán a saját hatalmáért állt ki Brüsszelben, diktatúrát épít, személyesen kergeti a zsidókat a körúton, és

félni kell tõle, mert már a vagonok is ott vannak… és
hogy bûn nem elismerni a beteges homokos kapcsolatot házasságnak, és bûn nem engedni hogy a „meleg
házaspárok” gyerekeket ronthassanak meg lelkileg
(is). Magyarországon azonban félnie csak önmagától
kell mind az ellenzéki, mind a Fideszbe is beívódott
kapzsi és hataloméhes, ócska hazaáruló söpredéknek.
Megoldás? Van! Egy európai értékekkel bíró keresztény szövetségi rendszer, törvények, amelyeket
használnak is a hazaárulás és más bûncselekmények
„jutalmaként” és okán, egy normális nemzetvédelem,
amely nem engedi, hogy a negyven évig idegen titkosszolgálatnak Magyarországról spicliskedõ 56-os
hazaárulók – mert ilyenek is vannak még szép számmal! - dandártábornoki kinevezést kapjanak… s azt
sem engedi, hogy országgyûlési képviselõjelölt lehessen a csehszlovák kommunista titkosszolgálat egykori kommunista spiclije – akit a tudatlan és de facto törvényszegõ magyar bírói ment fel, hiszen Tótországban a magyar állampolgárrá avanzsált csehszlovák
spicli nem meri perelni a múltját feltárókat. Belebukna, hiszen Pozsonyban más a „spiclista”, mint Prágában… Ezt jól tudja a hazai nemzetbiztonság, de nem
mozdul, mert lehet, hogy ezek az „emberek” ide is
dolgoztak…
Törvények és törvények kellenek! Hisz egy olyan
országban, ahol a hazaárulás mindennapos, ott csak
szigorú törvényekkel lehet rendet teremteni. És persze olyan bíróságokkal, amelyek elhajtják mind az ellenzéki, mind a kormánypárti utasítgatókat és függetlenül, de csak a törvényességnek engedelmeskednek.
Mert ma ez hiányzik a legjobban. Magyarország erkölcsi és társadalmi romlását a magyar bíróságok rontották le az elmúlt két évtizedben. Hiszen ma már
elég egy levél a PFÁSZ elnökétõl és máris háttérbe
szorul egy nemzet és a törvények… bírósági határozattal a bankok érdekében… Mit mond erre a magyar
állampolgár? „Ha a banknak szabad lopnia és csalnia,
mert a bíróság is így döntött, akkor nekem miért nem
szabad?”… és lop, csal, gyûlölve azt az országot,
amelyben mindez az aljasság lehetséges.
Súlyos légnyomása van tehát a magyarországi balliberálisoknak. Éneklik a régi nótákat és a nem olyan
régieket, „miséznek” éjt nappallá téve, de semmit
nem becsülnek, nem tisztelnek, semmire sincsenek tekintettel saját magukon kívül. Mert legnagyobb önzõk, buták, mûveletlenek és nem érzik, nem tudják,
hogy a nemzetéért õk is felelõsek pártállásra tekintet
nélkül. Arra sem tanították õket, hogy idegenben azok
által is elítélendõ, akik hallgatják, a családi problémákat kibeszélni, anyáról, apáról szemrebbenés nélkül
pénzért hazudozni. Ugyan ki tanította volna, a prolit… Ma ilyen a bal oldali és a liberális és a jobb oldali kapzsi elit. A történelem szánalmas hazaárulókként jegyzi majd õket.
Mert a dögkukacról annyit érdemes csak tudnunk,
hogy nem szabad hozzáéri sem, ha nem akarunk mi is
az õ eledelévé válni… és, hogy undorító.

Gyóni Gábor, 2012-02-26 – oroszvilag.hu

