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A liberális, a kommunista és a cionista…
– a v a g y A nemzetárulók...
(folytatás az elsõ oldalról)
A bankok érdekeit sértõ, a nyugdíjasok pénzét
mentõ és az egészségügyet végre emberivé tevõ intézkedések hatalmas pénzeket vesznek ki az egykori
kommunista kollaboránsok zsebébõl. Ugyanakkor
ezek a ma félreállított rablók el sem tudják képzelni,
hogy van tisztességes módja is a vállalkozásoknak, s
beruházások levezénylésének. Minden projektrõl,
amelyet a kormány elkezd, hihetetlen hazugságok látnak napvilágot, s nem átallja az ATV is úgy lefesteni
a helyzetet, mintha a Fidesz kormány volna a világtörténelem legelvetemültebb kormánya. Pedig csupán
az ATV hazudik… Soros pénzén, megrendelésre, a
hazaárulás megfontolt és elõre eltervezett céljával…
mert nekik és megbízóiknak a gyenge és tehetetlen
Magyarország volna a szimpatikus, ahonnan Nokiás
dobozok ellenében bármit el lehet vinni, s ahol a nép
ócska nincstelenként azt teszi, amit a hatalmasok követelnek tõle. Nos, a népnek van ugyan ilyen rétege,
de szûk… épp annyi amennyire nekik szükségük van.
Se több, se kevesebb…
Ezen a rétegen kívül minden magyar érti, mirõl beszél Orbán Viktor, mi a célja a mai kormányzásnak,
és miért is gyûlölik ma a liberális zsidó USA-ban, és
Európai Unióban hazánkat és annak keresztény, nemzeti elgondolással és elkötelezettséggel élõ polgárait.
Ma a diktatúra egykori kiszolgálói beszélnek demokráciáról, s õket védi-óvja a demokrácia nevében, a
világon mindenütt csak fájdalmat, halált osztó USA.
Ma a hazug szélhámosok, politikai niemandok

A háború
elkerülhetetlensége:
Az USA és Oroszország konfliktu sának gazdaságpolitikai természete
Barack Obama fellépése az ENSZ-ben, ahol valójában felhívást tett egy globális kereszteshadjáratra Oroszország ellen, történelmi eseménynek tekinthetõ. Az USA-ban szintén értik a globális konfliktusba keveredés elkerülhetetlenségét. A jövõ történelemkönyveiben ezt a beszédet minden valószínûség szerint a globális háború felé vezetõ út kiindulópontjának tekintik. Utalhatunk a republikánus
gazdaságpolitikus, Paul Craigh Roberts cikkére.

A központi gondolat
Oroszország és Kína a végsõkig nem érti meg, hogy
az egyenes katonai konfliktusok útján vezetik õket, és
amennyiben nem jutnak el eddig a felismerésig, akkor
elkerülhetetlen a nukleáris háború, mint végsõ feltartó
tényezõ.
Oroszország integrációs közeledése Kína és délkelet-Ázsia felé érvet szolgáltatott az USA számára, hogy
megcélozza a globális háborút. Konkurrenseink még
megbékéltek volna a világ azon modelljével, amelyben
Oroszország a világ készletraktára, Kína pedig a világ
mûhelye.
A kitermelt készletek és az elõállított termékek csak
a globális közvetítõ, a VTO közremûködésével kerülhetnek a világpiacra, ahol amerikai dollárokra cserélõdnek, és Oroszországba és Kínába adóslevélként térnek vissza. Azonban a nyersanyagkitermelõ Oroszország és a termékelõállító Kína integrációja fenyegetést
jelent a nemzetközi kereskedelem rendszerére, amely
az utóbbi 50 évben az USA és Nagy-Britannia banktõkéjének érdekében mûködött.

A tõkék konfliktusa
A világ globális pénzügyi tõkéje mély válságban
van. A részvényekkel történõ spekulációk és a kontroll
nélküli kibocsátás posztindusztriális modellje kimerült.
Oroszország viszont az ipari tõke országa. Igen, többségében nyersanyagokra épülõ. Azonban, ahogy a Roszoboronexport (központi állami kereskedelmi szervezet) munkatapasztalatai mutatják, Oroszország mûsza-

Közélet, nemzetpolitika, autonómia
Brüsszelben szerveznek idegen fiatalokból tüntetõket
azon ország ellen, amelynek polgárait kéne szolgálniuk az EU-ban. Újhelyi bûne büntetõjogi kategória…
De bûn van éppen elég e gyalázatos, hazug érzéketlen és aljas csürhe számláján. Mert a bûn ott kezdõdik, amikor beszervezik a tudatlan és buta csõcseléket… amikor emberek
ezreit teszik ki súlyos veszélynek, amikor egy országot igyekeznek elveszejteni saját hasznuk és
hatalmuk érdekében.
Egy normális országban ezt büntetik… Itt
nem. Hiszen ma még
görcsben vannak azok,
akiknek büntetniük kellene, vagy épp a büntetendõket szolgálják szintén
pénzért és elõmenetelért…
Az emberi hülyeséggel nincs mit kezdeni. A proli ellen nem lehet harcolni, mert a proli szintjére normális ember nem tud lesüllyedni. A proli hazaárulása olyan, mint amikor valaki orvul lõ az ártatlanokra. Ez történik ma. Hazaárulóink mindent felhasználnak a haza ellen, a nemzet ellen, a kormány ellen, amelyet egyébként demokratikusan választottak meg a választók… a baj csak az
nekik, hogy nem Gyurcsány vagy valamelyik alkalmatlan áruló kollégája a miniszterelnök…
Ha megoldást keres az ember, szomorúan látja,
hogy törvények, és normális igazságszolgáltatás nélkül nincs megoldás. Amíg hazugságra épül minden,
még a legjobb társadalmi intézkedések is, addig nincs
megoldás, addig mindenki bátran hazudozhat... Mert
hiba és baj van mindenütt… Zoltai például nem Lázár

tanácsnoka kéne, hogy legyen, hanem Vácott, a Duna partján kellene gondolkodnia… De nem folytatom. Ideje volna már, ha minden hazai politikai párt
és politikus magába nézne és levonná a konzekvenciát, belátná, hogy az érdek csak nemzeti érdek lehet, a
szolgálat pedig csak azoknak a szolgálata lehet, akik
voksaikkal bejuttatták a
Parlamentbe. A haza
polgárainak szolgálata…
és mert hazáról beszélünk, az közös… jobb és
bal oldali magyaré, nemzetié és cionistáé… cigányé, zsidóé és svábé…
de közös, amelyért közösen kellene tenni. Mert
ha a szõnyeget kihúzza a
másik alól bármelyik,
maga is hatalmasat töröl… ez pedig botorság…
Szolzsenyicin kiegészítés ehejt elég rövidre sikerült, hiszen sokáig lehetne sorolni a mai ellenzék aljas, ostoba és népellenes,
hazaáruló magatartásából eredõ bûnöket. De nem sorolom… talán ennek a gyûlölködésnek is egyszer vége szakad. Hiszen jó esély van rá, hogy egy harmadik
néppel lesz elfoglalva a Kárpát-medence… mert õk a
Tiszáig tervezik a kirándulást… és már számolják a
költségeket. Béke kellene tehát a Kárpátok gyûrûjében, mert ez a primitívség, amelyet Gyurcsány és söpredéke generál a hülye amerikai felforgatóval egyetemben, újabb és újabb bajt okoz. S elõbb vagy utóbb
– tervezik vagy nem – de a nép fog pontot tenni a dolgok végére. Azt meg mégsem kéne megvárni…
Végül: A kormányoldalon sokkal több alázatot!!!!!! Ha szabad kérnem!

ki tõkéje fõleg nem magánkézben lévõ gazdasági ágazatokban van.
Ma a pénzügyi tõke nem lát más kiutat, mint bevonni a hatalmas országot ipari tõkéjével a maga fejlõdési
paradigmájába. Vagyis spekulációs módszerekkel szétrombolni a reálgazdaság
likviditását, hogy aztán
nyomott áron eladják a legértékesebb aktívákat. Innen az olaj és gáz árak lenyomásának fixa ideája,
hogy a Gazprom virtuális
részvényei a reálszféra
vállalkozásainak virtuális
tõzsdéjén 50%-kal lejjebb
menjenek. De ez a séma
csak abban az esetben
mûködik, ha az ipari tõke
országa kész a tõzsdei törvények alapján játszani.
Oroszország esetében a
kibocsátó központot lassanként kizárják a tranzakciókból. Mi több, az ipari tõke a részvények árának esésekor maga kivásárolja azokat, kiszorítva a külföldi ügynököket, részvénytulajdonosokat.
Végbemegy az orosz ipari tõke koncentrációja a belorusz és kínai tõkével. Ezért nyugtalanítja annyira a
State Department-et az eurázsiai integráció, mivel az
ipari tõke magas koncentrációja a kontinens keretein
belül fenyegetést jelent a pénzügyi tõke dominanciájának globális rendszerére. Ezért a pénzügyi tõke arra a
következtetésre jutott, hogy az ipari tõke a háborún kívül más úton nem kényszeríthetõ kompromisszumra.
És nem csupán az orosz. A szankciók módszerével
most egyidejûleg a német ipari tõkét is veszélyeztetik,
amely természetes úton Oroszország ipari tõkéjéhez
fog gravitálódni.

sága a tõzsdei deriváltak eszközei által – ahol nem tudható, hogy ki birtokolja õket, és ki mit irányít, – annál
nagyobb annak az esélye, hogy gyõztesként kerül ki
ebbõl a háborúból. Számításba véve, hogy Kínában a
pénzügyi tõke nem elég fejlett az ipari tõkéhez viszonyítva kimondható, hogy
az esélyek egy kontinentális gazdasági unióra igen
magasak.
Valójában Eurázsia közös gazdaságának megalapításáról van szó, amely
képes ellátni magát forrásokkal, technológiákkal,
hitellel és piaccal. Oroszország és Kína gazdasági
uniója értelmetlenné teszi a
fennálló világkereskedelmi
rendszert.
A VTO az egyedüli globális eszköz, amely lehetõvé teszi az USA-nak, hogy valamiképpen szabályozza
a saját fogyasztását és korlátlanul kibocsásson bankjegyeket. Egy közös gazdaság megalapítása Eurázsiában
példává válhat más kontinensek számára is. A sikeres
eurázsiai integráció lehetõvé teszi hasonló közös gazdaság megalapítását Dél-Amerikában és Afrikában. Ez
már nem csak az USA-nak, de minden pénzügyi elitnek fenyegetést jelent, mivel a világkereskedelem
összeomlása a pénzügyi tõkét alárendelt helyzetbe hozná az ipari tõkével szemben. Tulajdonképpen ezért hívja Obama háborúba az egész világot Oroszországgal
szemben.
Az USA elnöke teljesen õszinte pátoszában: a világháborún kívül semmiféle más út az azt szervezõ elit
számára nincs. Azért, mert a pénzügyi tõke az ipar teljes megsemmisítésére törekszik az egész világon, különösen pedig Eurázsiában. A háború az egyetlen eszköz,
hogy megszabaduljanak a nem likvid aktíváktól, és likvidekbe fektessenek. Ezért az irány a közvetlen katonai konfliktus felé az USA és Oroszország-Kína között
nem elkerülhetõ. Akárcsak 100 évvel ezelõtt ez két
rendszer, a gazdaság ipari és tõzsdei megközelítésének
konfliktusa.
Csupán az a kérdés, milyen szinten sikerül redukálni a fenyegetést az USA részérõl, megállni a gazdasági
csatánál, vagy mégis eljutni a nukleáris háborúig.
Forrás: magyarnemzetikormany.com/pi-klub

A fejlettség hiánya, mint elõny
A soronlévõ világválsághoz Oroszország ismét nem
kifejlett tõkével érkezett. Mint ahogy száz évvel korábban olyan osztálytársadalommal érkezett, amely nem
formálta ki a vezetõ tõkés osztályt, és ipari tõkét, aminek a következménye egy euromajdan lett Péterváron,
és ez el is vitte õket. Most Oroszország új válságba érkezik, amely nagy valószínûséggel világháborúval
végzõdik, de kedvezõbb feltételekkel.
Oroszország gazdasága strukturálisan egészségesebb. Minél kevésbé van fenyegetve az ország gazda-

