
Мађарске власти:  Џорџ Клуни је Сорошева марионета, а његово знање историје је ограничено; Клуни: Орбанова пропагандна машина лаже
среда, 25 новембар 2020 11:48

Мађарске власти критиковале су Џорџа Клунија сматрајући да има превише "ограничено
знање" о историји и политици, јер је тај амерички глумац премијера Виктора Орбана
описао као пример "мржње и беса" у свету.

  

  

"Ми волимо глумца Џорџа Клунија... али његово знање историје и политике делује
прилично ограничено", навео је на Фејсбуку шеф мађарске дипломатије Петер Сијарто.

  

Чланови мађарске владе претходно су оптужили глумца да је марионета америчког
милијардера мађарско-јеврејског порекла Џорџа Сороша кога Орбан оптужује да кује
заверу против њега путем невладиних организација које финансира, и да подстиче
имиграцију у Мађарску.

  

Неколико провладиних медија пренело је фотографију Клунија са сином Џорџа Сороша,
Александром.
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Клуни је недавно за америчке медије говорио о свом последњем филми "Тхе Миднигхт
Скy", а рекао и да су Орбан и мађарска влада примери "мржње и беса".

  

"Нисмо били усред пандемије кад се снимао филм, али је било толико других ствари,
толико мржње и беса са којим смо сви суочени у овом тренутку историје и то свуда у
свету - од (Жаира) Болсонара у Бразилу, до Орбана у Мађарској. Погледајте, много је
беса и мржње", рекао је Клуни.

  

Реагујући на критике из Будимпеште, Клуни је данас рекао да се једном састао са
Сорошем на састанку о мигрантској кризи у УН.

  

"Такође сам једном срео његовог сина Алекса, на једном скупу у Давосу ... тако да
Орбанова пропагандна машина лаже", рекао је Клуни.

  

Глумац је додао да не очекује да ће његов коментар бити објављен у већини мађарских
медија јер њима управљају Орбан и његови најближи сарадници, али да ће се његов
глас ипак негде чути.

  

(Бета, Н1) 
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