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Данас је образованим људима јасно, а сутра ће бити касно. „Сутра“ обичан народ схвата
али „Касно Марко на Косово стиже“.

  

Мас-медије у Србији, од првог до последњег, контролишу западни плаћеници у лику оних
којима је лично богатство битније од било ког националног и државног интереса. Медији
креирају јавно мњење, они подижу рејтинг појединцима, од издајника праве „главне
фаце“, од западних поданика праве јунаке...

  

Да су мас-медији најсавременије ратно оруђе показују и следеће чињенице:

        
    1.       

Више      од 60% грађана је против уласка Србије у ЕУ;

            
    2.       

Више      од 85% њих се изјашњава да је против уласка Србије у НАТО пакт;

            
    3.       

Више      од 90% сматра да је Хашки трибунал антисрпски суд а да су др Војислав     
Шешељ и генерал Ратко Младић истински српски хероји;

            
    4.       

Такође,      више од 90% је оних који се никада не би одрекли Косова и Метохије;

            
    5.       

Најнеомиљенији      српски политичар је Млађан Динкић, а већина сматра да је он крив
за      пропаст српске пољовривреде и привреде.
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Погледајмо састав Владе којој је народ дао поверење:

  

 „На челу владајуће коалиције је Српска напредна странка са „преобученим“ европејцима
Александром Вучићем и Томиславом Николићем. Вучић нам поручује „да Србија неће
преживети без ЕУ“ као и Хитлеровску флоскулу „ЕУ или смрт“.  Први услов не испуњава
– 60% грађана Србије је против уласка у ЕУ!

  

Министар војни, поново Вучић, шаље српске војнике под окриљем НАТО пакта (истог
оног који је бомбардовао Србију, рушио мостове и фабрике, убијао цивиле – и младо и
старо итд.) – 85% грађана је против уласка Србије у НАТО пакт!

  

„Тражим од надлежних органа да до понедељка утврде да ли сам на било који начин
повезан са информацијама о атентату на Томислава Николића. Ако установе да јесам,
ићи ћу у затвор! У супротном, рећи ћу који је министар саветовао монструма Шешеља (9.
7.2010. године, дневни лист Курир)“ – Вучић назива монструмом и малим мишем човека
који га је створио, човека који већ деценију чами у хашком казамату, прети човеку чији је
био правни заступник и човеку који, при томе, не може да му одговори. Вучић прети
Шешељу. Јадно. Да се подсетимо, никада није јавности саопштио који то министар
саветује Шешеља? Такође, 90% је оних који Шешеља сматрају српским патриотом!

  

Син Ратка Младића, Дарко Младић, подржава Српску радикалну странку (у даљем
тексту СРС) такође, једино је СРС подигла глас против хапшења генерала Младића и
организовала протест у центру Београда. Народ воли генерала Младића!
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  Неверни Тома најављује сусрете са Јахјагом а она поручује „Састанком са председникомСрбије желим да пружим подршку дијалогу и потпуној нормализацији односа двенезависне и суверене државе – рекла је Атифете Јахјага.“ Јасно је и птицама на грани да се ради о издаји српских националних интереса и даовим чином Николић постаје гробар српског народа на Космету, а заједно са Дачићем,Грачаницу, Пећку патријаршију, Високе Дечане, колевку српства уступа тј. предајесрпском крвнику Тачију. Народ каже да се никада не би одрекли Косова и Метохије.  Љубав Динкића, Дачића и Вучића цвета. Још једна Влада са убицом српске привреде иминистром полиције са Кале - брдо. Подсећања ради, овако су до скора једни другечастили:  Динкић о Николићу:  - Лагао сам за акције да Тома Николић не би победио Тадића и вратио Србију удеведесете.  Динкић о Вучићу:  - Ви сте убица. Толико сте људи индиректно убили да ме чуди како можете да изађетенапоље.  Вучић о Динкићу:  - Динкић је умешан у криминална замешатељства и лоповлук.  - Динкић је опљачкао Националну штедионицу.  - Динкић је највећи пљачкаш и лопов у историји Србије, а бивша влада му је далаимунитет због пљачке с чарапом на глави.  - Кад дођем на власт, ухапсићу Динкића.  Вучић о Дачићу:  - Ни бог не може да ме натера у владу са СПС-ом. Дачић је осведочени лажов и лопов.“  Народ не воли Динкића!“  Са друге стране, СРС је:            1.       декларативно      против уласка Срије у ЕУ;                2.       једина      странка која од оснивања Хашког трибунала говори да је то антисрпска     творевина;                3.       једина      предложила јасне принципе око проблема Космета: „Први       принцип је да сепреговори са Приштином врате под окриље Уједињених нација      уместо да се одвијајупод окриљем Европске уније. Други принцип је      истицање да је Резолуција Саветабезбедности 1244 трајна основа за било      какве преговоре и за било какво решење којеможе у будућности да буде      постигнуто. Трећи принцип је да ниједно будуће решењене може бити у      супротности са Уставом Републике Србије.“;                4.       за      искрену сарадњу са братском Руском Федерацијом;                5.       странка      на чијем је челу највећи српски херој, др Војислав Шешељ.            

Последња истраживања (Фактор плус) говоре да је Вучић најпопуларнији политичар ада је његова странка убедљиво на првом месту. С друге стране, СРС на претходнимизборима није прешла цензус а по последњим истраживањима процењују да је на око4,5% популарности.  Грађани се слажу са политиком СРС, а глас дају издајницима! Грађани не воленедоследност, а воде је недоследни људи. Вучић није ухапсио Динкића а бог га нијенатерао да уђе у владу са Дачићем (већ долари). Схватате, ствар је јасна.  РТС, Пинк, Прва и остали прозападни медији форсирају своје слуге тј. слуге монструмаса запада. Народ трују „Прељубницима“, нуде им „хлеба и игара“ а под плаштоминформативног програма намећу им вашингтонске и бриселске вазале Вучића, Дачића иНиколића. Мас-медији контролишу народне масе, а мас-медије у Србији контролишеАмерика. Ипак, нема предаје јер Србија је вечна док су јој деца верна! 

 3 / 3


