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Зашто медији и новинари који једино сами себе називају „слободним“ и „независним“,
после толико година њихове свакодневне евроатланске и антируске пропаганде, не
поднесу одговорност и не признају да су – поражени.

  Како се сви ти једини проносиоци „истине“ осећају пред чињеницом да је после толико
њихових „професионалних“ прилога против Путина и толико „аргумената“ да Србија
мора да уведе санкције Русији или ће „пасти небо“ – и даље више од 80 одсто Срба
апсолутно против тих санкција, а небо не пада.   

Западни пропагандисти ниједан циљ нису испунили

  

Да ли заиста ти фарисеји слободе, мисле да су успешни пропагандисти и вешти спин
доктори када из недеље у недељу смишљају нове доказе да је „Русија издала Србију“ и
снимају специјалне и врцаве квазинаучне емисије о томе, а Срби и даље виде наду у
Москви, а не у Западној империји.

  

Мисле ли те војске гордих да су успешно урадиле свој посао јер су годинама са стубаца и
екрана убеђивале Србе да признају реалност независног Косова да би кренули ка
Европи, а резултат тога је да апсолутна већина Срба не жели и неће да иде у ЕУ ако је
услов за то - одрицање од Косова.
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  Верују ли заиста магови јавног мњења који годинама, према планираној агенди, покрећубласфемичне кампање против Српске православне цркве, епископа и великодостојника,да су успешно и тријумфално урадили свој посао, кад је за Србе управо СПЦ институцијаод највећег и најдубљег поверења.  Да ли заиста ти пи-арови неолибералног талибанизма, који једни другима делепризнања и награде, искрено и интимно осећају да су постигли циљ и жељени резултаткада је Србија једина у окружењу суштински војно неутрална, ментално неокупирана,самостална у спољнополитичком одлучивању и суверена у чврстој позицији у вихоруполаризованог света.  Како наговорити Србина да није Србин  Нису ти медијски војници убедили српски народ ни да му не требају тенкови, ПВОсистеми, хеликоптери, па ни војници.  Нису успели ти јавни чистунци и еколози да наговоре Србе да им не треба руски гас исрпски угаљ него да би требало да се греју на сунце, ветар, течни гас са далекогконтинента и шкриљце.  Није тим признатим посленицима јавне речи пошло за руком ни да убеде Србе да јењихова Република Српска у ствари геноцидна творевина која мора пред том „истином“да клекне и да се добровољно утопи у унитарну Босну и Херцеговину.  Нису успели да убеде Србе ни да су примитивни, ни да су дивљи митомани, нису успелида их убеде за кога да гласају, ком Западном високом представнику да се клањају, когада пошаљу на сметлиште историје.  Нису Србе наговорили да устав згазе и запале, веронауку из школе да избаце, Ноћвештица црвено слово да им буде, децу да науче да нису ни дечак ни девојчица нити данемају маму и тату већ – родитеља 1 и родитеља 2.  Нису успели да убеде Србе да нису Срби.  Ништа од тога нису успели, а тако су успешни.  И онда су, ето, евроглодури и клозетска пискарала, решили да појачају кампању противСпутњика и РТ Балкан са „колегијалном“ до сад незабележено јадном идејом да се тимедији угасе, протерају, да им се забрани рад, а њихове колеге истерају на улицу.  Срећом, видели смо како у реалности пролазе њихове пропагандне акције.  (Спутњик)
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