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Дана 18. фебруара 2013. г. имали смо част да будемо угошћени на порталу “еминентних”
електронских новина које су нам посветиле читав један чланак под насловом „Фашизам
фирцан народњацима“ ( http://www.e-novine.com/entertainment/entertainment-tema/79216-F
aizam-fircan-narodnjacima.html ). Као што је
домаћинско-патријархални ред на брдовитом Балкану од стране “редакције” овог
портала смо добили информацију о штампању чланка о нама. као и позив за дугорочну
сарадњу са истим, па смо се стога нешто детаљније упознали са садржајима ових
електронских новина како бисмо сазнали са ким имамо посла.

  

Након проведеног одређеног времена на овом порталу дошли смо до закључка да је
једноставно немогуће другима пренети аутентичне утиске о овим новинама, па стога
позивамо евентуално све заинтересоване да се сами упусте у авантуру сакупљања
утисака о www.e-novine.com . Ипак, након сумирања првоутисних резултата дошли смо
до следећих основних закључака које бисмо желели да поделимо заједно са читаоцима:

  

1. на домаћој новинарској сцени још од првих српских новина Димитрија Давидовића
(1789-1838) «Новина сербских из царствујушчег града Вијене», покренутих први пут 23.
августа 1813. г. па до дана данашњег (дакле за последњих 200 година) није било
вулгарнијег, примитивнијег, огавнијег и отрцанијег јавног гласила од дотичних
електронских новина. Језик којим се ове новине пишу се вероватно вади са дна септичке
јаме, а лексичким одабирима којима се «новинари» на www.e-novine.com  служе би се
постидела и последња пијана ко свиња бекрија која се ваља у блату испред сеоске
биртије након фајронта. Језик чланака на овом порталу је, иначе, тзв. «хрватски
стандардни језик» који обилује усташким терминима из доба Геноцидне Државе Хрвата
поглавника Анте Павелића када се правио новоговор за нове германске Хрвате;
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2. новине, ако се овај брлог од портала уопште тако и може назвати, јесу типично
расистичко гласило типа нацистичког Трећег рајха у коме се Срби и Руси и њихова
православна вера и црква приказују и третирају као расно робље Еурогерманског
überman-а по шаблону Розенберга и Гебелса, чиме се виша германскоаријевска раса
индиректно позива да коначно биолошки уништи и Србе и Русе и њихове цркве и веру
како би се добио тако дуго тражени Lebensraum за ширење аријевских Еуро-Немаца, а
тако опустеле српске земље прикључиле Великој Хрватској све до реке Тимока и даље,
а по плановима првог хрватског нацистичког идеолога Павао Ритера Витезовића
(пореклом је био Немац, 1652-1713) и његових каснијих идеолошких следбеника типа
Анте Старчевића, Анте Павелића, Секуле Дрљевића, Јосипа Броза Тита, Андрије
Хебранга, Стеве Крајачића, Фрање Туђмана...;

  

3. стиче се утисак да је „редакција“ овог е-портала директно плаћена од стране НАТО
централе у Бриселу и Комисије Европске уније у истом граду да буквално бестијално
пљују по свему што је српско и руско, а у исто време глорификују до крајњих граница
менталне издржљивости ове две организације по принципима гебелсијанске
пропагандне технике и методологије излуђивања маса до коначног шизофреничног
лудила и

  

4. текстови који се пуштају у оптицај на овим е-новинама не могу да прођу ни минималне
захтеве стандардизованог језика у правописном, ортографском и синтаксичком смислу
речи, што једноставно доводи до логичког закључка да се тзв. „редакција“ ових новина
састоји, у најблажем смислу речи, од адолесцентних пубертетлија, медиокритетских
шарлатана и животних никоговића.
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  Међутим, у горе наведеном и јесте читава поента постојања и функционисања портала www.e-novosti.com. Једноставно речено, овај портал у суштини служи за одвраћање од било какве помислиодржавања било каквих веза са тзв. „Европом“ и Западом, а камоли уласка у ЕвропскуУнију или НАТО пакт. Врло је вероватно да иза овог портала стоји нека српскапатриотска организација која на овакав начин одвраћа Србе од својих крвнихнепријатеља – западних крсташа. До оваквог закључка се стиже чистим логичкимразмишљањем, тј. слагањем коцкица утисака о порталу након и површне посете његовимсадржајима који намерно пљују по Србима, четницима, Русима, православној цркви...нанајбестијалнији начин како би се створио управо психолошки контраефекат код већинечиталаца овог портала, а који су Срби, а поготово величањем хрватске кољачкеусташије, Брозове партизанштине, шиптарске геноцидности и натоовских крвавихкрсташких бомби. Наравно, у пракси „редакција“ оваквог портал-смећа и не постоји, аформално у impressum-у сајта се састоји од тоталних анонимуса и безвезњаковића одкојих је добра половина са хрватским и другим несрпским именима и презименима, штонаравно додатно утиче на психу читалаца у позитивном смислу одбијања од идеолошкепропаганде оваквих контејнера за контаминацију животне средине. Није тешкозакључити и то да стварни уредници сајта сами пишу онако огавне усташке ититоистичке коментаре са својих сопствених facebook налога како би се Европа и Запад још више згадили читаоцима.   

  Једноставно речено на крају, веома вешто и добро осмишљен начин заштите виталнихсрпских националних интереса - бежања што даље од свега што и мирише и смрди нанационалне непријатеље и збијање редова у патриотским организацијама које се борепротив западног унијаћења и поробљавања Срба и Србије. Стога смо слободни дахипотетички изнесемо закључак да иза рада овог ђубришта од портала у ствари стојинека од здравих националних четничких организација. 
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