Predseda Matice zverejnil na Facebooku
antisemitský hoax
Inštitúciu ročne dotujeme sumou 1,5 milióna eur.

Nezmyselný text o zákaze štátneho znaku šíri aj predseda Matice slovenskej.(Zdroj: Facebook M.T.)

V snahe globálnych elít o islamizáciu Európy stojí v ceste symbol slovenský dvojkríž, ktorý v sebe nesie tak katolicizmus ako aj pravoslávie.
A tento slovenský dvojkríž na našich národných slovenských vlajkách sa
nesmie už vraj nikde UKAZOVAŤ v západnej poloislamskej západnej
Európe !!! Už sme také raz zažili za čias Novotného v 60. roku, tiež nám
vládli chazari pod rúškom komunizmu.
Tento text zverejnil na svojom facebookovom profile predseda Matice
Slovenskej Marián Tkáč. Jeho autorom je športovec a kandidát na župana
Rastislav Blaško a pôvodne ho zverejnil na portáli Parlamentné listy.
Krátky článok ďalej hovorí o útokoch, ktoré „prebiehajú zvonka i zvnútra“ a
vyhráža sa bližšie nešpecifikovanej "druhej strane".
Paranoja aj antisemitizmus
Za iných okolností by tento text nestál za zmienku, no ak ho šíri predseda štátom
dotovanej Matice Slovenskej, dodáva mu legitimitu.

Článok nikde neuvádza zdroj tvrdenia, že slovenský dvojkríž sa už v Európe
nesmie ukazovať. Je to overiteľný nezmysel, stačí sa pozrieť napríklad na
fotografie zo zasadnutí Európskeho parlamentu, kde sa medzi vlajkami
členských krajín nachádza aj tá naša – vrátane štátneho znaku.
Slovenská vlajka vo svojej oficiálnej podobe navyše visí aj na nádvoriach budov
medzinárodných inštitúcií, ktorých je Slovensko členom.
Klamlivá je aj veta o tom, že nám v šesťdesiatych rokoch vládli „Chazari pod
rúškom komunizmu“.
Chazari boli dávny kmeň, ktorý v ranom stredoveku ovládal ríšu na rozmedzí
východnej Európy a Ázie. Tá v roku 965 zanikla a spolu s jej zánikom postupne
prestali existovať aj Chazari ako národ.
Názov Chazari sa často vyskytuje v antisemitských textoch ako synonymum pre
Židov. Existuje totiž hypotéza, ktorá tvrdí, že súčasní Židia sú potomkami
Chazarov. Túto hypotézu však veda neuznáva a vyvrátili ju aj genetické skúšky.
„Oni“ útočia
Denníku SME sa napriek opakovaným snahám nepodarilo s Mariánom Tkáčom
spojiť, odpoveď neprišla ani z jeho predsedníckeho e-mailu.
Text, ktorý Tkáč prevzal, obsahuje niekoľko typických znakov hoaxov.
Hneď v prvej vete hovorí o „snahe globálnych elít“. Tento pojem je bezobsažný
z dvoch dôvodov. Nikde nie je jasné, kto globálne elity sú – ide o politikov,
riaditeľov veľkých firiem, vedcov? Druhým problémom je predpoklad, že
„globálne elity“ konajú v absolútnej zhode. Žiadna ľudská skupina nekoná v
absolútnej zhode.
Problematická je aj veta, že slovenský dvojkríž sa už nesmie ukazovať. Ak by
takýto zákaz naozaj existoval, muselo by byť jasné, kto ho vydal.
Podobný defekt majú aj zmienky o útokoch, ktoré prichádzajú, no nik netuší,
odkiaľ a na koho.
Čítajte viac: https://domov.sme.sk/c/20603763/predseda-matica-facebook-hoaxfake-news.html#ixzz4mp9TRqjs

