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У поплави текстова који анализирају како је дошло до расписивања избора углавном су
надмоћни они који тумаче вољу Великог Вође на овај или онај начин. Тако је према више
или мање аутентичним тумачима Његове воље „хтео да капитализује расположење
јавног мњења“, „хтео да „погура“ локалне и покрајинске изборе“, те „хтео да надмудри
странце који му руше владу“ и томе слично.

  

Овде се нарочито истичу подгузне муве Великог Вође, у правилу људи без професије и
звања који су сами себе назвали новинарима/аналитичарима, који се надмећу у лажном
поистовећивању проблема које има Велики Вођа са проблемима које има Србија. Овом
дрском заменом теза покушавају да представе како се, мудром политиком, спасава
Србија, а у ствари су бедно плаћена пера која покушавају да спасу Њега. Сваки покушај
опозиције да се нагриза Његова власт они у старту проглашавају за нелегитиман јер
како би неком честитом и поштеном човеку у Србији уопште пало на памет да руши тако
доброг владара који брине о судбини незахвалника. Штавише, упиру прстом у све који се
уопште дрзну да кажу нешто против Њега. Проглашавају све такве глупима јер, наводно,
нису схватили да их странци користе да се обрачунају са добрим Великим Вођом. Када
којим случајем глупана који странци злоупотребљавају не би било, где би Србији коју
води Велики Вођа био крај........а и њима, вајним новинарима/аналитичарима,
каријере......
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  Види се да ће избори. Од прошлих нисам видео бљутавију комбинацију гомилебесрамних и циничних лажи, паушалних оцена, детињастих теорија завере, дрскихзамена теза и, наравно, увлачења велеузвишеног ранга. Некарактерни пашквиланти којисе издају за новинаре/аналитичаре имају још доста бајатих сендвича са паризером да сенаједу по полунамештеним гарсоњерама да стигнете рафинман, вештину и елеганцијукојом се покојни Тијанић придруживао тренутно моћнијем. А његово перо - никада.Текстови им подсећају на ракију са пијачних тезги што бојом, мирисом и изгледом указујезаштићено географско порекло од клозетских дасака. Кад вас погледам све заједно,подсећате ме на патетичне и симпатичне варалице и лопуже које су прерушене умузичаре лутале по хаосом захваћеној Србији 1941. године и преживљавали ситнимпреварама, џепарењем и варањем на пијачном кантару:  

  „Е колико овде аналитичара! Еј ти, ти, ти, ти, буђави! Дођи овамо...БРЖЕ! А ти? Јеси ли и ти аналитичар? Не...нисам аналитичар. Ниси? ....Јесам. А јеси!У....ствари....јесам. А јеси, а? Па...не...кажем нисам.....Само тетки да однесем лек.......“  Идемо редом. Прво: ко је донео одлуку да буде избора? Одговор се знао и пре одлуке.Као и све друге иоле важне политичке одлуке: странци који управљају Србијом. Ако судетаљи уоште важни, вероватно је одлука донета у америчкој, а скоро сигурноспроведена у енглеској амбасади. Ако неко мисли да је то урадио несрећни Вучић, узаблуди је. Тај се у Србији пита колико и Коло српских сестара у Техерану. Не мислитеваљда да Енглези постављају домороце за управнике у колонијама да би се они нештопитали? Од 16 министара у влади поставио је можда 3 или 4, и што је највећи апсурд, тињегови су лошији од ових што су их поставили ММФ, Светска банка, америчка иенглеска амбасада, тајкуни итд. Више лупетају, а мање раде. Последњи пут кад су муЕнглези дозволили да нешто одлучи решио је да посече онај стари храст на трасиауто-пута. Узгред речено, за тако варварски акт над природним благом би га у Енглескојзатворили, не у затвор, него у лудницу.  

  Друго: зашто је Енглеска одлучила да буде избора? И то се знало пре званичногсаопштавања одлуке. Да Србију угурају у НАТО пакт.  За Енглезе је статус КиМ готова и завршена прича. Србија се корак по корак, постепеноали сигурно приближава фактичком признању КиМ за посебну државу. Марионете(прво „жуте“, а сад напредњачке) које представљају владу Републике Србије на фарсикоју називају „преговорима“ у Бриселу већ годинама предају и препуштају једну по једнунадлежност РС самозваној Републици Косово. Србија се, држе Енглези, предала када јеКиМ у питању и тиме се више не баве. То је, за њих, завршена ствар.  
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  Сад је на реду следећа катастрофална одлука по Србију, улазак у НАТО пакт. То им јепостао приоритет од кад су Руси преокренули ток рата у Сирији и тиме можда и историјусвета. Сврставање свих који то још нису у НАТО савезнике, макар и насилно (јер уСрбији другачије неће моћи) је први задатак јер спремају сцену за коначни обрачун саРусијом. А за то не могу да имају луксуз да Руси имају војне базе у Србији, скоро па узалеђу НАТО-а усред Европе. Ствари је извео на чистац Рогозинов долазак. За разликуод Путина и Медведева он и Шојгу не причају него завршавају.  Путин га је послао да заврши џабе "мигове 29", хеликоптере Ми 171, С-300, гомилудругог наоружања и поврх свега руску заштиту у могућем рату са западним клијентима унашем окружењу (Хрвати, Албанци...) у замену за српски неулазак у НАТО. Енглези су,кроз уста своје марионете Вучића, одгорили негативно. Међутим, боје се даљеграсплета догађаја. Није њима довољно што су у име Србије одбили руско оружје. Нетреба њима само војно несврстана Србија, она у којој нема руских база, већ војносврстана Србија, она у којој има база НАТО пакта.  Шта ћемо на изборе због увлачења Србије у  НАТО пакт? Па за то што у Србији никаднеће бити расположења да се таква одлука изгласа на референдуму, као у осталом ни уЦрној Гори. Као што тамо таква одлука изазива нереде, немире, превирања, хаос, такоће и у Србији. Енглези не могу себи да дозволе луксуз да им се у колонијама правинеред јер то омета експлоатацију ресурса из истих. Пљачка је основна сврха због којеони уопште троше време и новац на управљање колонијама. Други разлог јегеостратегија. Ако се колонија налази на важном геостратешком положају, а Србија имату несрећу (Цвијић: „Срби су изградили кућу насред пута.“), онда не може да се дозволилуксуз да енглески противници заузму колонију или још горе, да колонија постаненезависна, па сама доноси одлуке.  

  Пљачка колонија и њено држање под ефикасном геостратешком контролом није могућабез саучествовања домородаца. Зато мора да се постави (наизглед) монолитна, чврста иодлучна српска, а у ствари марионетска, влада у којој нема никог ко се премишља. Томора да буде влада која ће имати несумњиви легитимитет да настави да доноси такопрљаве одлуке као што је распродаја у бесцење капиталних ресурса ове земље али и дадонесе једну нову одлуку: увлачење Србије у западну геостратешку орбиту путемчланства у НАТО пакту.   
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  Ово друго је у светлу руског успеха на Леванту, западњацима много важније (ПљачкаСрбије је за њих текућа ствар). Кад већ нема расположења у народу за референдум оНАТО пакту, биће га у колонијалној власти односно у наредној марионетској влади. Нарепубличке изборе идемо да се СПС, који као руски клијент у овој влади није спреман дасе сагласи са тим, избаци из владе, а у њу уведу Чеда и Тадић који су спремни да будумарионете које ће се сагласити да Србија уђе у НАТО пакт и на томе активно радити.Енглези, још, планирају Чеду за министра спољних послова који ће потписати да је КиМнезависно, то је још једино остало да Србија уради да тзв. Република Косово заистапостане држава. Тадића планирају за министара одбране који ће Србију увлачити уНАТО. Не треба сумњати у капацитет овог двојца, већ су били марионете и спроводилису и горе одлуке. Такође, нова влада ће морати да се гвозденом руком (насиљем, као уЦрној Гори) избори са незадовољством народа када буде увлачила Србију у НАТО пакт.  

  Другим речима, ово ће бити избори на којем ће народ имати једноставну одлуку:одлучиваће између оних који су за чланство Србије у НАТО пакту  и оне који су противњега. За НАТО пакт су, и биће, сви који су под контролом странаца: напредњаци,демократе и све њихове филијале (СДС, ЛДП итд...), мањине, аутономаши и другиневажни помена. Против НАТО пакта су одувек били и биће ДСС и све његове филијале(СОФ, Државотворни покрет итд...), Двери, СПС и други. Шешељ ће на речима битипротив НАТО-а, а у ствари  ће, ко и све време од када је пуштен из Хага, „играти дуплепасове“ са Вучићем.  И да поновим Балкан-експрес-аналитичарима-пашквилантима, ови избори имају везе сатим које за и против Вучића таман колико и Ђенка са оправком крематоријума.  Ови су избори за или против Србије у НАТО пакту.  
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