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Domnule Kelemen Hunor nu-ti primesc scuzele
Cu totul neconvingator Kelemen Hunor aseara la DIGi 24. Dublu limbaj,
jumatati de adevar. A evitat continuu sa raspunda intrebarilor puse de
moderator. Si era dator multe raspunsuri de dat, mai ales acestea sa fie sincere
si directe. Ce putea de fapt sa mai spuna dupa ce a pretins intr-un comentariu
nervos si grabit ca „asta e adevarata fata a Romaniei !!!” Care ar fi ea, dle
Kelemen Hunor? Macar citeva cuvinte zi-ne, ca sa ne lamurim…In loc sa se
manifeste ca un pacificator, ca un impaciuitor, s-a purtat in acest zile ca un
provocator. Din pacate.Inclin sa cred ca asta este fisa postului.
Liderul UDMR a jignit profund cca 22 milioane de romani in mijlocul carora traieste bine mersi pe
banii contribuabililor. Am o parere despre expresia lui nefericita. Kelemen Hunor are dubla
comanda. Raspunde nu doar (cf Constitutiei) la Bucuresti, dar si la Budapesta, ca maghiar.
Patria lui in acest sens este Ungaria. Vezi comentariile lui referitoare la Centenarul Marii Unirii.
De data asta nu a vorbit pentru Bucuresti, propozitia cu pricina era pentru urechile Budapestei. A
vrut sa se remarce, ca sa se arate ca un brav conducator al minoritatii maghiare in condittiile in
care popularitatea lui este tot mai scazuta. Manevra cu PSD-ul care i-a dat voturi pe 26 mai in
schimbul sustinerii in Parlament a fost prea groasa. De unde atitea mii de voturi cind numeri pe
degete maghiarii din Regat. Kelemen Hunor, incoltit de moderator cu aceasta chestiune, s-a
enervat si a inceput sa peroreze. A trecut sa dea explicatii puerile.

Dar de ceva vreme confunda discursul politic cu
propriile poezii. E de stiut ca patroneaza un partid la fel de corupt ca si partidele alcatuite de
etnici romani. Nicio diferenta. UDMR e condus de o elita care s-a rupt de populatia maghiaa si se
tine de mai multde afaceri – nu de apararea drepturilor comunitatii. in 26 mai UDMR s-a aflat in
fata unui dezastru electoral. A fost salvat de manevre subterane. Fara ele azi Kelemen Hunor ar
fi fost demisionar, o pagina de istorie. A supravietuit politic. S-a amestrecat in incidentele de la
Valea Uzului (unde nu s-a dus) ca sa-si spele imaginea. Pentru asta avea nevoie de o declaratie

radicala si defaimatoare la adresa romanilor -care si ei sutn ca peste tot amestcati, cu diferite
sensibilitati. Acesta a fost rostul scandaloasei si imprudentei lui afirmatii.

Am o intrebare simpla pentru Kelemen Hunor – care
este adevarata fata a Ungariei sub Viktor Orban? Ce spune despre restringerea libertatii presei?
Dar despre coruptia regimului patronat de Orban ? Dar despre mutilarea justitiei din ultimii ani ?
Dar despre gruparea Jobik? Dar despre populismul belicos al lui liderului Fidesz? Kelemen
Hunor l-a sustinut pe Liviu Dragnea si pentru ca multe din accentele politicii ex-liderului PSD au
semanat cu cele ale politici duse de Viktor Orban. Apropierea de Rusia si Putin, iliberalism,
indepartarea de valorile UE, nationalism, pozitii adverse democratiei. Orban si Dragnea au
puncte de vedere identice…
Kelemen Hunor a pretins ca nu am inteles noi bine ce a spus el despre „adevarata Romanie”. A
pretins ca de fapt a zis altceva – ca ar fi fost vorba despre fata statului roman, nu a Romaniei (nici
a romanilor), stat care nu a actionat pe 6 iunie cum se astepta el. Ne ia inca o data drept niste
prosti. Cam mult dispret. in plus, si minte. Daca ar fi vrut sa spuna altceva, nu avea decit sa
spuna pur si simplu altceva. in final, cu o jumatate de si-a cerut scuze celor pe care i-a jignit.
Domnule Kelemen Hunor nu-ti primesc scuzele pentru ca sunt nesincere.
ADRESA: http://crct.ro/nuzn

