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Председник на насловним странама у августу 2018: Хоћемо разграничење, да се зна
шта коме припада!

  

Август 2018. донео је појачану хистерију таблоида, на чијим се страницама ређају
судбоносни догађаји и катаклизме, док је председник Вучић чак у једном тренутку
најавио повлачење из политике због издаје унутар СНС! На крају месеца,
председник је храбро преломио и одлучио да оде на Косово, јер њега ништа и нико
није могло да уплаши и одврати га од посете и обраћања напаћеном народу.

  

На самом почетку месеца 2. августа на насловној страни Политике  је велики текст: "Вуч
ић: Мрзитељи цркве постали су богољупци
[41]
"
. Тако је председник узвратио после поруке игумана Високих Дечана Саве Јањића, у
којој каже да је чуо опасне информације о договореном инциденту на Косову ради
поделе, као и одговора Саше Јанковића у прилог томе.

  

 1 / 25

file:///C:/Users/Gandra/Desktop/Ja%20ne%20umem%20da%20se%20bavim%20propagandom.doc#_ftn41


Силовање Србије (II) - Александар Вучић на насловним странама дневних листова у августу и септембру 2018.

Пише: НСПМ
уторак, 18 децембар 2018 22:30

  Истог 2. августа Блиц пише:  "Шта значе последње изјаве: Разграничење и поделаКосова опет на столу", а лист наводи да се све чешће се говори како су подела илиразграничење опције решења косовског питања, и да би Србија добила подршку ируског руководства уколико би показала жељу да питање Косова реши на овај начин.  
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Ало 2. 8. пише о променама на челу Полицијске управе Београда, с ког места је смењенВеселин Милић: "Председник Вучић о сменама у полицији Још је много посла предВеселином".  Два дана касније, 4. августа, Дневник, Политка, Блиц и Курир  доносе отворено писмоВучића Србима на косову са поруком да неће бити нове Олује и то на дан када јеистицао рок за формирање Заједнице српских општина Неуспех овог плана поркивен јеплашењем грађана новим прогоном, док се Вучић опет представио као заштитиник ипокровитељ. У свом писму Вучић је навео да Србија док је на њеном челу неће дозволитиорганизовано насиље над Србима и њиховим светињама, као ни њихов прогон.  Поводом тога Дневник на насловној страни наводи Вучићеву поруку Србима са КиМ:"Молим вас и позивам да не наседате на било какве провокације".  Политика пише: "Мир за Србију и српски народ јесте највиша вредност"  Блиц наводи: "Данас истиче рок ЕУ да Приштина формира ЗСО: Нове Олује на Косовунеће бити".  Ало тог 4. Августа појачава тон : "Драматично! Шиптари пале Север! Вучић Србија нећедозволити нову олују За дан, кад истиче рок за формирање Заједнице српских општина,власт у Приштини спрема упад специјалаца на Газиводе и насиље над Србима." [42]  Вечерње новости 4. Авуста пишу: "Опасан план Приштине: хоће да одсеку Србе насеверу. Алиби за акцију лажна вест о проглашењу ЗСО. Вучић : Док сам ја на челу нећебити погрома нашег народа".  Курир као главни текст: "Вучићево отворено писмо грађанима Косова и Метохије: ДрагиСрби, Олује на Косову неће бити", док се на доњем делу насловне наводи: "Паклениплана Албанаца: Напасти север Косова! Циљ: заузети Газиводе".  Информер у издању од 4/5. августа такође пише о инвзији: " ПОДИГНУТА ОПШТАУЗБУНА НА СЕВЕРУ КОСОВА! ВАНРЕДНО СТАЊЕ! Шиптари спремни да нападнуГазиводе [43] !"
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  Курир затим 5. 8. на насловној страни листа као главни текст преноси изјавупредседника: "Вучић упозорава: Шпијуни вршљају по Србији".  Вучић је наиме изјавио да је "претходних дана забележено снажно, вишеслојноагентурно деловање страних обавештајних служби у Србији, те да је државни врх мораода се бави одговарањем на трачеве, а не тиме да Приштина није спровела јединуобавезу – формирање Заједнице српских општина", чиме је посредно признао својнеуспех, који је затрпан најавама о погрому, и покушао да се на тај начин оправда заизостанак формирања ЗСО.  
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Обележавање годишњице Олује био је повод за нову серију бомбастих наслова. Ало 5.августа преноси обраћање Вучића на централном државном скупу поводом Данасећања на српске жртве у ратовима '90-их: "Хрватска према Србима као Хитлер премаЈеврејима".  Блиц истог дана преноси лист изјаву Вучића после састанка са српским патријархомИринејом: "Рекао сам патријарху шта мислим о Косову".  Вечерње новости:"Војници на готовс због КиМ", о томе да је превентивно подигнутаборбена готовост на целој територији Србије.  Политика 5. Августа цитира Вучића о преговорима са Приштином: "Компромис ни навидику."  Ало и Информер 6. августа пишу да тобоже "Хрвати забрањују Вучићу улазак у земљу"зато што је сасуо истину у лице.  "Хрвати траже да се Вучићу забрани улазак уХрватску! И то само зато што је рекао истину о усташама!" пише Информер и наводи дахрватски медији траже да се Вучић прогласи за непожељну особу, јер је истакао да суХрвати у НДХ хтели да затру Србе, као што су немачки нацисти хтели да затру Јевреје. [44]   7 . августа, Данас пише о сусрету Вучића и патријарха: "Хладан сусрет председникаСрбије и поглавара СПЦ у Патријаршији: Вучић се жалио патријарху на стране агентуреу Цркви".  Данас наводи да се председник Србије жалио патријарху на „стране агентуре“, посебнона оне које „делују у Цркви“, док је поглавар СПЦ председнику Србије поновио ставСветог архијерејског сабора СПЦ, донет на последњем мајском заседању – Црква јепротив независности и поделе Косова.  Блиц 7 августа најављује: "Септембар одлучујући месец за Косово", а  лист наводи, да ћепредседник Србије Александар Вучић након посете Србима на Косову отпутовати уКину, потом и у Њујорк, где ће говорити у УН."  Информер истог дана наставља пришу о Хрватској: "Опасно усташко лудило: Колиндаповлачи амбасадора из Србије због Вучићевих изјава о Олуји".  Политика 8. Августа наводи : "Нема тајних, а ни лаких решења за Косово и Метохију", оизјавама председника Србије поводом решавања косовског проблема на конференцијиза новинаре у Београду.  Ало истим поводом доноси наслов: "Председник Вучићотворено о ономе што нас чека: Неће бити тајних одлука о Косову".  

Српски телеграф 8. Августа на насловној страни преноси Вучићеву изјаву: "О Хрватимаи опозицији: Неки се брчкају, а ми се бавимо Олујом", а председник је изјавиоследеће:„Док се ми бавимо Олујом, неки други ће да размишљају како ће да подмећуклипове и где ће да се брчкају.“  Блиц 8. Августа такође цитира председника: "Биће нас милион мање ако не решимокосовски чвор".  Вечерње новости истог дана има наслов :"Меркелова ми није помињала ЗСО Плус",преносећи Вучићево ванредно обраћање нацији, у којем је анализирао домете преговораса албанском страном и говорио и о односима Запада, демографији, тензијама урегиону, црквеној баштини.  Вучић је тим поводом демантовао да је немачка канцеларкаизашла са "својим планом" за КиМ, и открио да је наводно добио више планова, попут,"Ахтисари плус, плус", "ЗСО плус"..., и да их је све одбијао, јер је "увек тражио више заСрбију".  Информер 8. 8. такође преноси Вучићеве речи:  "Нећемо славити а неће ни Албанци:Грађани не треба да брину никаквих тајних одлука неће бити"  Данас 8 августа на насловној страни пише: "Срби с КиМ одговарају на тврдњепредседника Србије да су страни агенти: Сава Јањић: Извинићу се ако Београд одбациподелу Косова".  Лист пише да "политичка размимоилажења између званичног Београда и Српске листена једној и СПЦ и појединих српских политичара са КиМ на другој страни око поделе иетничког разграничења као могућег решења косовског питања почињу да личе навербални рат". [45]  Политика, Српски телеграф и Вечерње новости у издању од 9. августа јављају да ће сеВучић ускоро срести са Путином, док Дневник 10. августа пише како је Вучић посетиофабрику Срем Шид.  Данас од 10. Августа пише о чувеном обраћању Вучића преко Ђурићевог мобилногтелефона: "Председник Србије и СНС се све чешће позивом "уживо" обраћа на локалнимскуповима: Лидер СНС се као гуру обраћа следбеницима".  Остале новине тог 10. августа доносе велике текстове о разграничењу, што је дан кадаје Вучић први пут званично стао иза те идеје:  
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  Политка пише: "Вучић о разграничењу: Да се зна шта коме припада"  Ало: "Председник Вучић отворено о Косову: Време да се разграничимо саАлбанцима"  Српски телеграф: "Председник преломио: Најбоље решење разграничење саАлбанцима"  Блиц: "Председник Вучић појаснио своју идеју за КиМ: Разграничење јер хоћемодефинисану државу"  Вечерње новости: "Хоћемо јасне границе а не провизоријум"  Затим Српски телеграф у издању од 11/12 августа пише: "Шок одлука Вучић напуштаСНС и политику" [46]  Прематврдњи листа, "Александар Вучић планира да се повуче из СНС, а самим тим и изполитике", тобоже због великог отпора унутар појединих кругова у Србији решавањупроблема Косова, али и сталних опструкција реформи.

  Исти лист 14. августа у оквиру мини кампање пише: "СНС продао Вучића [47] " Каконаводе, "већина највиших функционера СНС, осим неколико изузетака, као да је једвадочекала да се опозиција и део цркве обруше најстрашнијим претњама и увредама напредседника Србије и првог човека напредњака Александра Вучића. Док га опозицијачеречи, СНС ћути и не брани га"..  У среду 15. Августа Српски телеграф преноси Вучићеве речи: "Вучић: Српски телеграфје  у праву СНС ме је продао [48] .  Наиме, током посете Војнотехничком институту уЖаркову Вучић је поручио је нелојалним колегама из СНС и коалиционим партнерима дамогу да изађу из власти ако то желе те да не покушавају да седе на две столице, јер јеон "до детаља упућен у све што се дешава". Председник је навео и да су га "они који би,у данима када опозиција позива на пуч и његово хапшење требало да су уз њега или барда му штите леђа, практично оставили на цедилу и из прикрајка чекају епилог, и да јеразочаран због тога".  Тих дана, за Вучића је из Берлина стигао још један хладан туш, пошто је немачкаканцеларка Ангела Меркел након састанка са председавајућим Већа министара БиХДенисом Звиздићем 13. Августа у Берлину поновила да нема мењања граница наБалкану.  Политика зато15. августа опет најављује: "Вучић: Веће пензије за све од новембра"  
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Дневник 15. Августа пише." Председник Вучић о изјави Ангеле Меркел: Немачка нас је"разграничила" кад је признала Косово".  Информер од 15 августа поводом тога пише: "ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ НЕ ОДУСТАЈЕ!ВУЧИЋ: Ја се борим за Србију на Косову! Не дамо све за ништа! [49]  Лист затим кривицу пребацује на опозицију, преносећи вучићеве речи:"Честитамопозицији што су се изборили за независно Косово, надам се да су срећни сада када сучули став Запада, али ми настављамо борбу. Ангела Меркел није рекла ништа ново,Немачка има тај став од 2008, када је признала лажну државу", а у доњем делу насловнестране следи још један напад на опозицију: "ШИЗОФРЕНИЈА! ОПЕТ САМИ РАДИМО УКОРИСТ СВОЈЕ ШТЕТЕ! ОВИ СРБИ СУ САЧУВАЛИ ШИПТАРСКО КОСОВО! Срби сасевера и из Поморавља могу њима да захвале што вероватно неће живети уСрбији",пише Информер уз објављене слике лидера опозиције, Саве Јањића и НенадаЧанка.  Данас 16. августа доноси интервју са братом Оливера Ивановића насловљен "Оливерније случајна жртва, реч је о политичком убиству". У разговору за Данас МирославИвановић, брат убијеног Ивановића  [50]  каже да је Оливер дефинитивно политичкиуклоњен, јер је политички сметао.  Српски телеграф опет 16 августа пише о рушењу Вучића: овог пута Дачић каже да јеистина је део СНС руши Вучића [51] : "ШОК-ИНТЕРВЈУ ЛИДЕРА СПС! Дачић: Део СНСруши Вучића!" Лидер социјалиста је навео да је "очигледно да део СНС и припадници инеких других партија учествују у рушењу председника.  
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  Затим се и Блиц бави темом издаје у броју од 17. августа: "Има ли у врху СНС и оних којине подржавају Вучића" [52]  Лист пише да је председник извршног одбора СНС ДаркоГлишић прозвао функционере те странке да нису довољно учинили да одбране лидераСНС Александра Вучића од напада када је реч о решењу косовског проблема.  Можемо закључити да је прозивање чланова странке и коалиционих партнера резултатжеље да председник одржи свој положај после изјава Ангеле Меркел, а затимИнформер 17. августа пише:  "Нема повлачења нема предаје! Вучић иде на Косово [53] "најављујући посету Вучића северној Косовској Митровици 9. Септембра како би удиректном разговору са тамошњим Србима објавио детаље државног плана за решењекосовске кризе.
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  У листу Данас од 17. августа опозиционари коментариш јавну најаву градоначелникакосовских општина да ће их посећивати по кућама: "Трајковић: Знак почетка крајаВучићеве владавине. У Србији данас живимо у фашизму".  Данас  у броју од 17/18 август пише о кампањи подршке председнику: "Заштонапредњаци шаљу циркуларне СМС поруке члановима у којима се захтева безрезервнаподршка председнику око Косова: СНС тражи лојалност од чланства због могућихпревирања око Косова".    Лист наводи да "циркуларне поруке које СНС последњих дана шаље свом чланству, укојима од њега захтева безрезервну подршку Александру Вучићу и апсолутно јединство,могу да значе да се у странци спрема превирање, које је у вези са доношењем коначнеодлуке по питању Косова".  Затим у издању од 22. августа, Политка, Блиц, Ало, Српски телеграф и, Информер пишуод лету првих ремонтованих мигова и питању увођења војног рока.  Политика пише: "ДРЖАВА РАЗМАТРА УВОЂЕЊЕ ОБАВЕЗОГ ВОЈНОГ РОКА: Полетелапрва два руска мига 29".  Блиц: ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ НАЈАВИО ПРОМЕНЕ: Обавезни војни рок се враћа акобуде пара".  
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Ало: "СПРЕМНИ ЧУВАРИ СРПСКОГ НЕБА: Мигови полетели, чекамо Путина".  Српски телеграф: "Вучићев предлог за одбрану: Враћа се обавезни војни рок".  Вечерње новости: ПРОМОЦИЈА МИГОВА 29: Ловцима имена пилота хероја".    Информер о том догађају пише најречитије [54] : ДУШМАНИ, ЦРКНИТЕ ОД МУКЕ: Летенови 'мигови", а овај таблоид уједно најављује и да ће Вучић заједно са ВладимиромПутином бити гост на свадби некадашњег канцелара немачке Герхарда Шредера.  Сутрадан, 23. августа Блиц има звучан наслов: "ВУЧИЋЕВ ГАЗИМЕСТАН 9. септембра уКосовској Митровици - Преседник жели договор и мирно решење кризе", најављујућиВучићев одлазак као преломну тачку српске политике, упоређујући га са чувенимМилошевићевим митингом и говором на Газиместану 1989.  Вечерње новсти од 23 августа пишу да без Русије нема решења за КИМ: "Без Москвенећемо ићи у решавање питања КиМ", а лист и наводи да је током састанка Вучића иПутина у Кремљу договорено да Србија неће ићи ни у какво решавање коначног статусаКосова и Метохије без подршке Кремља.  Новосадски Дневник 24. августа пише о потписивању уговор са Кинезима о фабрици уЗрењанину: "Вучић: Враћамо живот и наду у Банат, биће још кинеских инвестиција".  

Српски телеграф у издању од истог 24 августа најављује посету Косову: "ПРЕДСЕДНИКУ ЈУЖНОЈ ПРОКРАЈИНИ: Вучић: Најтежи говор одржаћу на Косову"  Блиц истог дана има наслов: "ВУЧИЋЕВ ГАЗИМЕСТАН 9. СЕПТЕМБРА: Мерићу свакуреч на Косову", преносећи у тексту изјаву Вучића да ће "водити рачуна о свакојизговореној речи, јер, како је рекао, од тога зависи и будућност Срба на Косову.  Вечерње новости 24. августа пишу: "СИ И ВУЧИЋ СТАВЉАЈУ ПЕЧАТ: Посао века саКинезима!", а текст говори о томе како ће Си Ђинпинг и Александар Вучић 18. септембраверификовати уговоре о капиталним инвестицијама у инфраструктуру.  Информер 24. августа пише:"ПРЕДСЕДНИК У ОФАНЗИВИ! ВУЧИЋ: Идем на Косово! ДаСрбима кажем истину". [55] , и наводи да ће "Александар Вучић боравити у јужнојпокрајини 8. и 9. Септембра и да већ недељама пише, како каже, најважнији говор усвом животу".  Срски телеграф затим у издању од 25/26. августа поново најављује раст стандарда:"Вучић обрадовао грађане: Пензије веће од октобра, плате расту од децембра".  
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Лист Ало у издању од 26. августа објављује интервју : "Небојша Крстић: Вучић јеЂинђићев прави наследник [56] ", где овај тзв. маркетиншки стручњак тврди да је  Вучићева политика потпуно ослобођена митоманије и псеудомитологије, док сепредседник суочава са проблемима од којих су претходници побегли главом без обзира",што дакле доказује да је Вучић прави наследник покојног премијера.  Дан после, Српски телеграф од 27. 8. На насловној страни има нови бисер: "ХИЛАРИ:РУШИМО ПОДЕЛУ КОСОВА ЧИМ СВРГНЕМО ТРАМПА! [57] " Према наводима листа,порука Хилари Клинтон која је пренета појединим званичницима лажне државе Косово,а пре свега Рамушу Харадинају је да ће њена владасрушити поделу Косова чим обори Доналда Трампа с власти. Телеграф наводно сазнаједа су "управо због тога део приштинске власти обновио ратну реторику и буквално надневном нивоу испаљује претњу да ће бити крви до колена уколико дође до корекцијеграница."  Блиц од 27. августа актуелном држи тему о Вучићевом одласку на Косово: "БЛИЖИ СЕРЕШЕЊЕ КОСОВСКОГ ПРОБЛЕМА Шта ће нам донети ВУЧИЋЕВ ГАЗИМЕСТАН?", питасе лист. [58]  Затим Информер од 27. августа на насловној доноси наслов: "ПРЕДСЕДНИКАЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ У АУСТРИЈИ БЕЗ ДЛАКЕ НА ЈЕЗИКУ! КОСОВО? Или договорили нови рат!"  "Да Србија призна Косово, а не добије ништа - то се неће догодити ни за 100 година. Азамрзнути конфликт није решење. Једног дана ће се одмрзнути и онда имамо рат, а никоваљда не жели рат...", рекао је Вучић том приликом а пренео лист.  

  Истим поводом Вечерње новости пишу: ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ СА ФОРУМА УАУТСТРИЈИ О КИМ: Отимање од Србије ника неће проћи".  Данас 27. августа преноси коментаре опозиционих партија о најавама референдума орешењу за Косово и Метохију:"Референдум о Косову биће фарса у режији власти".  Блиц 28. августа пише: "ЕУ: Поштоваћемо договор Београда и Приштине оразграничењу", где наводи анализу Марка Прелеца, професора на Школи за јавнеполитике при Централноевропском универзитету, да Европа има интензиван и разумљивстрах што се тиче промене националних граница, али разговори о размени територијаКосова и Србије, заслужују пажљиву подршку Запада.  Српски телеграф 29. августа опет бриљира:  "АЛАЛ ТИ ВЕРА: Трамп сломио Ангелу,опозиција напада Вучића [59] ". Наводно,  Доналд Трамп сломио је ригидни став АнгелеМеркел о разграничењу Срба и Албанаца и евентуалној подели Косова.  У доњем текстунасловне стране Српски телеграф потом наводи: "Тотално лудило мозга: Опозицијанапала вучића због суфицита у буџету"  
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  Инфомрер 29 августа има нови напад на опозицију: "ЧИМ СЕ ПОЈАВИЛА ШАНСА ДАСРБИЈА САЧУВА НЕШТО НА КОСОВУ, УЈЕДИНИЛИ СЕ НАЈЦРЊИ СРПСКИНЕПРИЈАТЕЉИ: Срби, јесу ли Пленковић и Бакир већи Срби од Додика и Вучића?!"  
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Према тврдњама листа" Хрватски премијер Андреј Пленковић је према мерилимаДрагана Ђиласа, Вука Јеремића, Бошка Обрадовића, игумана Саве Јањића, РадеТрајковић и других лажних патриота, већи Србин од Александра Вучића и МилорадаДодика јер се оштро успротивио промени граница на Балкану и разграничењу саАлбанцима на Косову и Метохији".  У истом броју на на насловној страни је и текст: "СА СРБИЈОМ ВИШЕ НЕМА ШАЛЕ:Стижу Путинове 'ЂАВОЉЕ КОЧИЈЕ'!" Тобоже, НАТО је у паници због вести да ће ВојскаСрбије добити хеликоптере 'Ми 35', који су се у рату у Сирији показали каонајефикасније оружје, пише лист.  Дневник 29. августа пише како је Председник Србије Александар Вучић разговарао је ууторак са делегацијом немачког Бундестага и том приликом нагласио да је договор Србаи Албанаца од пресудног значаја за оба народа. У истом броју, лист пише о Вучићевојпосети Мајданпеку пред локалне изборе.  Сутрадан, Вечерње новости од 3о августа пишу: "ЕКСКЛУЗИВНО - АЛБАНСКИ ПЛАН ЗАКИМ"Јужни Тирол" за Србе, али у независној држави Косово".  "Албанци свој папир већ промовишу и лобирају за подршку у западним амбасадама.Предлог је замена за ЗСО и преко њега хоће до столице у УН. Вучић сам тражикомпромис, пишу Новости.  Данас у броју од 31. августа пише:  "Терен за посету председника Србије Косовуприпрема се у атмосфери страха: Вучићу на митинг доведите 4.000 људи“, а у опширномтексту лист пише да се на запослене у јавном сектору врши се притисак како би сеобезбедио масован скуп.  
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  Септембар 2018: Вучићев Газиместан - историјска посета и историјски говор којихсе више нико не сећа  На насловним странама дневних новина у септембру су доминирали Вучићев одлазак наКосово, представљен као Вучићев Газиместан и његова посета Кини. На самом крајумесеца, Вучић је храбро отерао Хашима Тачија са Газивода!  Већ 1. септембра Информер објављује: Ексклузивно откривамо! 'ЗЛАТНА САБЉА' - тајниплан Шиптара за освајање и етничко чишћење севера Косова!  Према писању листа, "у ноћи између 18. и 19. априла требало да почне 'војно-полицијскавежба' НАТО и шиптарских специјалаца РОСУ на северу Косова под именом 'Сребрнасабља' * Одмах потом планирана акција 'Златна сабља', којом би Шиптари окупиралисевер. Акција је по Информеру пропала када је ВБА сазнала шта се спрема, апредседник Вучић поручио Бриселу и Берлину да Србија неће мирно гледати погромСрба  Следећег дана, 2. септембра Политика, Дневник, и Вечерње новости на насловнимстранама извештавају о отварању Жежељевог моста у Новом Саду, где је Вучићприсуствовао заједно са Јоханесом Ханом, наводећи да је тај мост "симбол европскебудућности Србије."  Са насловне стране Вечерњих новости и Информера Вучић је 2. септембра завапио:"Пустите да добјемо бар нешто око Косова." Према речима председника после обиласкарадова на јужном краку Коридора 10, биће "веома тешко да се дође до споразума, алида му је веома важно да остане записано шта смо могли да имамо и шта смо прокоцкали,као безброј пута до сада".  Насупрот томе, Данас 3. септембра доноси интервју са представником Народног покретаСрба "Отаџбина", о предстојећој посети председника Србије КиМ: "Марко Јакшић: Вучићдолази да прича бајке". По њему, најављена посета биће маркетинг. "Он ће доћи даманипулише, спинује и прича бајке, које се у суштини своде на то да је спреман да сеподмукло одрекне 16 одсто државне територије, погази Устав Србије и фактичкинаправи Велику Албанију, рекао је Марко Јакшић.  Сутрадан, 4. септембра Вечерње новости "откривају": "Британци "слушају" Вучића иДодика?!". По тврњама листа, обавештајна служба БиХ, уз помоћ МИ6, надзирекомуникацију између кључних људи РС и Србије, јер им сметају политичке и привредневезе Бањалуке, Београда и Москве  
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  Истог дана, Информер објављује чисту лаж да је СНС победио Савез за Србију налокалним изборима у Мајданпеку, иако Савез на те изборе није ни изашао: "ВУЧИЋ'УБИО' ЂИЛАСА: СНС 65,5 одсто, Савез са Србију 10,9 одсто, СПС 9,6 одсто! ИЗБОРИ УМАЈДАНПЕКУ ЈАСНА ПОРУКА ГРАЂАНА!  Лист Данас 5. септембра пише о проблему на Коридору 10: "Уклањање брда коштало бидесетине милиона евра", о томе да су стручњаци у неверици због председникове идејеза решавање проблема у Грделичкој клисури.  Данас 7. септембра на насловној страни доноси причу о наставнику из КосовскеКаменице који је одбио захтев директорке школе у којој ради да присуствује митингуподршке Вучићу 8. септембра у Косовској Митровици: "Неће на Вучићев митинг,директорка му тражи изјаву".  
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Истог 7. септембра остали медији дижу тензију поводом Вучићеве посете Косову. Поњима, Албанци су одлучили да Вучићу забране одлазак на Газиводе, због чега је могућеи отказивање посете. Ало пише: "Шиптари прете пушкама на Вучића". Политика:"Вучићева посета КиМ под знаком питања", док Дневник наводи: "Данас ћу рећи да лиидем на Космет." Новости дају јачи тон: "Неизвесна посета: Најавили Поточаре заВучића на Косову", док према Српском телеграфу: "Држава спремила одговор напретње, ако ухапсе Вучића - војска улази на Косово." Информер се такође придружује:"ШИПТАРИ ОТВОРЕНО ПРЕТЕ: Вучићу, проћи ћеш као Ђурић!".  Курир истог дана доноси "олакшавајућу вест": "Вучић преломио: Идем на Косово!"  Сутрадан, паника се наставља: Дневник 8. септембра пише да је Вучић у Бриселу одбиода се види са Тачијем: "Бриселски дијалог прекинут након разговора са Могеринијевом:Вучић отказао Тачију, после Газивода забрана и за Зубин поток." Према Политици,"Брисел је прокоцкао поверење Београда", а Марко Ђурић поручује: "Нема услова занаставак дијалога".  

Блиц тог 8. септембра има врућ наслов:  "КОСОВСКО УСИЈАЊЕ: Вучић до последњегтрена вага о посети", док Ало пише: "СРБИ НА КОСМЕТУ ЧЕКАЈУ ПРЕДСЕДНИКА:СТачијем нема приче!", и наводи да Приштина прети насиљем, а да је Вучић "синоћ докасно одлучивао о посети КиМ".  Вечерње новости ипак тог 8. септембра објављују одлуку: "Председник преломио: Идемна Косово да станем уз свој народ!"  Информер у издању за 8. и 9. септембар разглашава: "Стравичан притисак на Србију -ШИПТАРИ ХОЋЕ РАТ! Наредили хапшење Вучића на Косову!". По Информеру, "Весељи,Љимај, Пацоли, очигледно уз одобрење Запада, отворено прете Србији, а косовскаполиција добила наређење: Ако се Вучић појави на Газиводама, одмах га хапсите".  Данас ипак 8 септембра објаљује другу страну приче и пише о притисцима на грађане дадођу на митинг председника Србије у Косовској Митровици, док наставник ЖиворадЛазић каже: "Ако губим кућу и државу, чега онда треба да се плашим".  Сутрадан, 9. септембра, медији дају широк простор за Вучићеве поруке са Газивода.Вечерње новости наводе Вучићеве речи: "Борим се за мир и све Србе на Косову". Алопише: "Председник уз свој народ", док Блиц наводи: "Без Газивода за Србе немаопстанка". Политика пише: "Газиводе-контрола живота",а Курир изјаву председникаСрбије преноси у тексту "Сваки Србин на Косову имаће бољи и лакши живот".
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  Следећег дана, 10. септембра, уследио је "Вучићев Газиместан" у Косовској Митровици,односно митинг и говор кога се већ данас више нико и не сећа.  Дневник пише: "Вучић завршио посету КиМ и у Косовкој Митровици и поручио: Србија удобру и злу за свој народ!" Политика: "ДРУГИ ДАН ПОСЕТЕ ПРЕДСЕДНИКА ВУЧИЋАКОСМЕТУ: Барикадама на поруке мира", а лист истиче Вучићеву изјаву: "Србија ће и удобру и у злу увек бити уз свој народ на Косову и Метохији. Још немамо никакав нацртрешења, нисмо ни близу њега, али имамо обавезу да разговарамо".  Блиц 10. Септембра помпезно пише: "ВУЧИЋЕВ ГАЗИМЕСТАН: Хоћемо мир а не оружје,митове и небеску Србију". По листу, идеја говора је да се сачува народ и мир на Косову,док је Вучић у Косовској Митровици одржао "несвакидашњи говор у којем је позвао Србеи Србију на одрицање од бројних националних митова", који су, иначе, како је рекао,деценијама били основа српске политике према Косову.  Ало истог дана пише: "Историјски председников говору Митровици: Одавде нема назад",а лист истиче Вучићеву поруку да "неће борбене песме, неће да хушка народ, нећеобећавати оружје и муницију."  Вечерње новости такође прате линију о порукама Вучића из Митровице: "Време је запобеде без крви и гробова", а такође на насловној лист пише: "Весељи спремао удар наколону", о томе да је председник Скупштине Косова Кадри Весељи организоваоветеране ОВК да "пресеку" пут Вучићу у близини Дренице.  Информер наводи: "Неће нам отети наше на Косову, нико не може оружјем на Србе", аКурир каже: "Победићемо без крви оружја и мртвих".  

  Српски телеграф, 10 септембра пише: "КОСОВО 30 ГОДИНА КАСНИЈЕ: Хоће ли Вучићпроћи исто као Милошевић?" Лист затим наводи: "Политички успон, али и стрмоглав пад,Слободан Милошевић започео је 28. јуна 1989. чувеним говором на Газиместану поводом600-годишњице Косовског боја. По историјском значају посета председника СрбијеАлександра Вучића и његово обраћање јуче у северном делу Косовске Митровице могусе упоредити само са Видовданом од пре 29 година. А сва питања и дилеме своде се наједно: Хоће ли и Вучић због свог Газиместана, односно покушаја да реши проблемКосова, изгубити главу, као што ју је на крају изгубио и Слоба?"  Данас 10. Септембра поново приказује другу страну приче: "Народ на Косову ћутао итрпео Вучићев терор", о реаговању саговорника листа из Приштине и Београда напосету председника Србије Косову.  Следећег дана, 11 септембра Политика пише о састанку Вучића са америчким сенаторомРоном Џонсоном, под насловом: "Сенатор Џонсон: САД ће дати Вучићу простор зарешавање питања КиМ". О састанку пишу и Вечерње новости: "Сенатор САД РонЏонсон: Нећемо наметати решење за Косово", док Блиц наводи: "Иза кулиса посетесенатора Џонсона: Како је Трамп смекшао став према Србији".  
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Курир истог дана има "језовит" текст: "ОТКРИВАМО! СПРЕЧЕН ЗЛОЧИН ТЕРОРИСТИОВК ДРЖАЛИ ВУЧИЋА НА НИШАНУ: Председнику Србије био угрожен живот, ВојскаСрбије подигла борбене авионе!". Према писању Курира, наводно су "терористи ОВКбили су спремни да пуцају на председника Србије Александра Вучића да је наставио путка Бањама", сазнао је лист од извора из Војнобезбедносне агенције (ВБА)."  Блиц 11. септембра сумира председников пут на Косово: "Пет кључних порука саВучићевог газиместана." Према листу, говор председника Вучића на Косову био је"емотиван, охрабрујућ и, што је важно, без ратничког наратива".  Српски телеграф 11. септембра на насловној страни доноси изводе из интервјуа који јеМилена Ивановић, супруга убијеног Оливера Ивановића дала листу Ало: "МиленаИвановић: Стојим уз Вучића па нек ме нападају".  Данас од 11. 9. на насловној страни пише:  "Рада Трајковић: Српска православна црквабојкотовала посету Вучића", о реакцијама после одласка Вучића са Косова. "Председникотворио правно непостојећи центар", је текст у којем лист пише о томе како је Владапроследила новац за институцију на Газиводама. "Представа у којој су новинари биликолатерална штета", каже репортерка Дојче велеа Сања Кљајић која је нападнута наКосову током извештавања о блокадама на путу.  После напетости око Косова, следећих дана на насловим странама главних медија немачланака који се тичу директно председника Вучића, а 13. септембра лист данас доносиинтервју са градоначелником Приштине који говори о бриселским разговорима српског икосовског председника: "Шпенд Ахмети: Ни Вучић ни Тачи нису искрени".  Српски телеграф у петак 14. Септембра пише: "Вучић од ЕУ тражи гаранције: Србија уЕУ до 2025. ако се договоримо са Приштином".  "Уколико икада постигнемо споразум (Београда и Приштине), Србија би морала дадобије јасне гаранције да ће постати чланица ЕУ 2025. године", рекао је Вучић уинтервјуу агенцији Ројтерс, што је пренео Српски телеграф.  Вечерње новости истог дана пишу да је председник Србије обишао радове на обновиКлиничко-болничког центра Земун.  15. септембра новине се баве указима председника о новим постављењима у ВојсциСрбије, о одласку генерала Диковића и именовању генерала Милана Мојсиловића зановог начелника генералштаба.

  Истог 15. Септембра Орхан Драгаш у својој колумни у листу Ало убељује грађане да"Срби до Вучића нису имали искрног лидера".  Сутрадан 16. Септембра лист Ало пише о случају дечака Душана за кога је скупљанновац за лечење: "ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ ЗА АЛО: Већ у понедељак ће имати новац нарачуну. И више од тога што су тражили".  Сутрадан 17.9. међутим, у Српском телеграфу је уследио нападна Сергеја Труфуновићаповодом новца за лечење деце: "МАЈСТОРЕ ПРОМЕНИ ДИЛЕРА СЕРГЕЈ ОЛОШ ПЉУЈЕВУЧИЋА ЈЕР ЈЕ ПОМОГАО БОЛЕСНОЈ ДЕЦИ".  Председник је у међувремену отпутовао у Кину, о чему су медији 17.9. опширноизвештавали уз истицање са су Србији и Вучићу указане велике почасти:  Политика: "Председник Александар Вучић допутовао у Кину: Споразуми за будућност".Дневник: "Кинески пакет за Србију од три милијарде евра". Ало: "Председници Србије иКине верификују специјални пакет: Вучић доноси три милијарде евра инвестиција".  Српски телеграф најављује: "Кина и Србија праве пројектиле домета 300 километара".Наводно, две земље би заједно производиле ракете земља-земља, тачније моделWС-3А, које с прецизношћу погађају циљеве до 300 километара и у стању су да крстарекао амерички томахавк.  
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Вечерње новости наводе: "Из Кине нам стиже шест дронова", а поред војих тема, листистиче и друге области сарадње две земље.  Данас истог дана 17. 9. Доноси другачију причу. Некадашњи косовски политичарМомчило Трајковић за Данас говори односу Београда према Косову и политичкимпротивницима и наводи да је за председника Србије Александра Вучића Косово иМетохија давно изгубљено.  Политка сутрадан 18. 9. Наставља извештај из Кине: "ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕУЗВАНИЧНОЈ ПОСЕТИ КИНИ: Дан великих споразума", док Дневник наводи: "Првамилијарда стиже у Зрењанин." Вечере новости истог дана наводе: "У КИНИПОТПИСАНИ ВАЖНИ УГОВОРИ: Србија лука за кинеска улагања".  Српски телеграф наводи следеће: "ОТКРИВАМО: ОД КИНЕЗА ДОБИЈАМО СУПЕРТЕНКНА ИМЕ РАНИЈЕГ ДУГА!"  Према писању листа, део војног пакета који ће Кина испоручити Србији биће исупертенк МНТ-2000, као враћање дуга од НАТО агресије, када смо им уступили деловеамеричког невидљивог Ф-117.  Информер истог дана доноси епохалну вест: "СЈАЈНЕ ВЕСТИ ИЗ ПЕКИНГА: Кина намшаље дрон бомбардере!". Лист наводи да Вучић у Кини преговара и о испоруцинајмодернијих борбено-извиђачких беспилотних летелица "винг лунг", какве нема нико урегиону!  Сутрадан 19.9. Политка поводом посете Вучића кини пише: "Србији отворена кинескаврата". а Блиц и Вечерње новости пишу да је договорено да Си Ђинпинг посети Србију.  Информер истог 19. 9. наставља причу о кинеском оружју: "ЂИНПИНГ ОБЕЋАО ПВОСИСТЕМ ФК-3: Моћни ракетни систем уз наоружане дронове, УЧИНИЋЕ СРПСКУВОЈСКУ ЛИДЕРОМ НА БАЛКАНУ!" Лист наводи да је кинески лидер вољан је да понудинајповољније услове за набавку ракетног система ФК-3.  Среда 19. 9. Био је дан и за чувену хит-причу листа Ало о летећим аутомобилима исвињским папцима: "ПОСЛОВИ СА КИНЕЗИМА ДОНОСЕ ТЕХНОЛОШКИ БУМ: У Србијиће се правити летећи аутомобили!"
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  Према писању листа, Вучић је потврдио да је међу предлозима о пословима са Киномбило речи и о сарадњи на производњи „летећих аутомобила”.  Истог дана, и Српски телеграф такође пише о договору Вучића и Ђинпинга: "Летећиаутомобили правиће се у Србији".  Сутрадан, у четвртак 20. 9. Српски телеграф обзнањује нову заверу: "ПЛЕНКОВИЋУМЕСТО МОГЕРИНИЈЕВЕ: Вучићу ЕУ спрема страшну замку".  Лист преноси писањезагребачког недељника Глобус да Андреј Пленковић има намеру да постане високипредставник ЕУ за спољну политику и безбедност.  Информер истог дана 20. 9. поново пише војној сарадњи са Кином: "МИРОСЛАВЛАЗАНСКИ ОТКРИВА: Са Кином правимо крстареће ракете, имаће ДОМЕТ ОД 300КИЛОМЕТАРА!"  
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  Према тврдњама Лазанског, Србија и Кина могле би ускоро да започну заједничкупроизводњу крстарећих ракета домета од чак 300 километара, са којима би нашадржава несумњиво постала европска војна сила  Данас 22. септембра на насловној страни доноси текст: "Америка се од октобраактивније укључује у преговоре о Косову: САД започињу „шатл дипломатију“ измеђуБеограда и Приштине", у коме се наводи да ће се представници САД „усмеравати токпреговора“ Београда и Приштине.  После Американаца, Ало 22. 9. најављује: "Председник Србије ускоро у Русији: Путинпоново звао Вучића у Москву". Вечерње новости такође најављују: "Састанак 2. Октобра:Вучић са Путином и самит у Москви".  Српски телеграф истог дана бомбастично најављује: "Председник Србије у Москви:Вучић хитно код Путина да спречи отимање Косова", а лист наводи да Вучић иде уМоскву како би се хитно састао са Путином. Главна тема ће тобоже бити "покушај деламеђународне заједнице, пре свих Немачке, да стопира разграничење као трајно решењеза јужну покрајину."
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  Информер у издању за 22/23. септембар на насловној страни наводи Вучићеве речиповодом изјаве Жељка Веселиновића о Ани Брнабић и "обдареном Афроамериканцу":"Вучић Магараца има свуда а само у Србији они хоће власт".  Сутрадан 24. септембра, Данас под насловом "Вучић се повлачи?" пише да председникпомиње повлачење са места председника СНС да би са позиције којом не би формалноруководио странком позивао грађане на референдум о решењу за Косово као“надстраначки председник”.  Истог дана Вечерње новости пишу: "Вучић на оку запада због Путина и Сија", о сарадњиСрбије и Кине, на коју "Запад не гледа благонаклоно",  али лист у тексту демантује самсебе и наводи да "српски аналитичари сматрају да због тога неће бити притисака, нитиповлачења потеза који би натерали Србију да бира између две стране".  Политика 25. Септембра поводом обраћања Вучића на седници Главног одбора СНСпише: "АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ НА СЕДНИЦИ ГО СНС: Бојим се онога што се надвија надБалканом". Прседник је наиме на седници рекао да "има велику бојазан од свега што сенадвило над овај део Европе", и оценио да "треба да чувамо мир".  Затим истог 25. 9. Вечерње новости доносе преко скоро целе насловне стране: "Вучићна ГО СНС: Кукњава и плач добили прву рунду", поводом признања председника онеуспеху да убеди јавност Србије да је његов план о разграничењу исправан. "Плашимсе да нећемо имати нову шансу у Покрајини", истакао је Вучић.  
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Информер 25. 9. има нову сензацију: "ВУЧИЋ И ПУТИН СПАСАВАЈУ РЕПУБЛИКУСРПСКУ: Спрема се договор у Кремљу, двојица лидера ТРАЖЕ НАЈБОЉЕ РЕШЕЊЕ ЗАКОСОВО!", а према листу, "Вучић и руски лидер Владимир Владимирович Путинудружиће снаге да спасу Републику Српску од опасног плана Запада да јој укине сваовлашћења".  Сутрадан, 26. септембра, Вечерње новости се питају: "Резови и пре страначкескупштине: Кога ће све да помете Вучићева метла?", а у тексту се најављују "крупникадровски резови у СНС и пре најављене ванредне изборне скупштине".  Данас 26. септембра на насловној страни доноси занимљив текст поводом седницеГлавног одбора СНС: "Шта се говорило прексиноћ на седници Главног одбора СНС уделу затвореном за јавност: Бивши Милошевићев министар величао Вучића", где сеистиче да је Алекса Јокић, човек са „огромним утицајем“ унутар СНС, који је био деорежима Слободана Милошевића критиковао напредњаке што у јавности више не помињуи не хвале Вучића.  Такође, Данас у издању за 28. 9. пише о ставовима дипломата о предстојећим посетимапредседника Републике Српске и Србије Русији:"Кремљ више верује Додику негоВучићу", и наводи да је председник Републике Српске Милорад Додик човек комезванична Москва највише верује на Западном Балкану. .  Политка и Вечерње новости у броју од 29. 9. Извештавају о отварању фабрике Цумтобелу Нишу, а Ало истог дана на насловној страни доноси причу: "Хиљаде Нишлијаодушевљено дочекале председника: Вучић ради да нико не остане без посла".  Затим Српски телеграф 29/30. септембра објављује велику тајну коју дели са својимчитаоцима:"СТРОГО ПОВЕРЉИВО: ПУТИНОВЕ ТРИ ПОРУКЕ ВУЧИЋУ!" Лист пише дапредседник Србије 2. октобра путује у Москву како би се очи у очи састао са Путином", инаводи да ће се разговор "двојице државника обавити у строго поверљивимоколностима, јер, како је већ најављено из Кремља, после разговора ниједан од челникадвеју земаља неће се обраћати новинарима". А Српском телеграфу "три главне теме окојима ће се разговарати су на папиру: Косово, наоружање и инвестиције".  
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  Информер у двоброју од 29/30. септембра најављује: "Две нове фабрике у Нишу, посаоза 2 350 радника", и такође објављује вест: "Столтенберг стиже у Београд: НАТО стискаСрбију због Путина".  Данас у броју од 29. 9. пише да је више десетина аутобуса из централне и јужне Србије"дочекало" Александра Вучића испред нове фабрике Цумтобела у Нишу: "Ко дође давиди Вучића „добија“ слободан дан".  Сутрадан следи нова представа, односно вожња Хашима Тачија по језеру Газиводе иВучићева "храбра реакција".  Курир 30. Септембра драматично описује: "ТАЧИ КАО ТАЈФУН ПОБЕГАО САГАЗИВОДА: Албанци хтели да изазову хаос и немир!". Према Куриру, специјалне снагекосовске полиције РОСУ упале су на језеро Газиводе да би обезбедили боравак ХашимаТачија, али, после интервенције Србије и позива Вучића генералном секретару НАТОЈенсу Столтенбергу, и Тачи и његови „преторијанци“ су покупили  пинкле и збрисалипрема јужној Митровици".
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  Ало истог дана пише: "ТАЧИЈЕВИ БОЈОВНИЦИ СЕ УПЛАШИЛИ ВУЧИЋЕВЕ РЕАКЦИЈЕ:Шиптари упали, па утекли са Газивода!" Према писању Ало, више десетина специјалацаРОСУ упало на север Косова; репетирали пушке и претили радницима на брани да ће ихпобити; Хашим Тачи се потом чамцем демонстративно провозао по језеру; након што јепредседник Вучић наложио подизање борбене готовости српске војске и полиције, Тачиподвио реп и са екипом побегао пут Приштине".  Ало истог дана на насловној страни доноси најаву: "ВУЧИЋ И ДОДИК КОД ПУТИНА:Русија чврсто уз Србе!"  Вечерње новости 30. 9. пишу: "ДЕСАНТ НА ГАЗИВОДЕ: Претили су да ће пуцати на свенас; Вучић подигао војску на ноге!". Према писању листа, тек после директног протестаупућеног НАТО и отвореног става председника Александра Вучића да Војска Србијенеће немо гледати насиље над Србима и грубо гажење свих споразума, Хашим Тачи испецијалци РОСУ повукли су се са Газивода".  Политика поводом тог догађаја наводи: "ПРОТЕСТИ У ПРИШТИНИ, ПРЕДСТАВАЗАМЕДИЈЕ НА ГАЗИВОДАМА: Тачи само на силу може на север КиМ", нехотицеотркивајући позадину самог догађаја.          [41] https://bit.ly/2rEXELh  [42] https://bit.ly/2rGSiPw      [43] https://bit.ly/2PHzWYb  [44] https://bit.ly/2CgJeXZ      [45] https://bit.ly/2LlSVY3      [46] https://www.republika.rs/vesti/srbija/80371/predsednik-srbije-doneo-sokantnu-odluku-vucic-napusta-sns-politiku      [47] https://www.republika.rs/vesti/tema-dana/80900/sns-prodao-vucica-predsednik-razocaran-stranacke-saborce  [48] https://www.republika.rs/vesti/srbija/81013/vucic-srpski-telegraf-sve-bio-pravu      [49] http://informer.rs/vesti/srbija/393309/samo-informeru-predsednik-srbije-odustaje-vucic-borim-srbiju-kosovu-damo-sve-nista      [50] https://www.danas.rs/drustvo/oliver-nije-slucajna-zrtva-rec-je-o-politickom-ubistvu/      [51] https://www.republika.rs/vesti/tema-dana/81321/sok-intervju-lidera-sps-dacic-deo-sns-rusi-vucica  [52] https://www.blic.rs/vesti/politika/utrkivanje-u-izjavama-podrske-ima-li-u-vrhu-sns-onih-koji-nisu-za-vucica/sdklbxc      [53] http://informer.rs/vesti/politika/393690/vucic-9-septembra-kosovskoj-mitrovici-nema-povlacenja-nema-predaje-sef-drzave-odustaje-borbe      [54] http://informer.rs/vesti/srbija/394269/samo-informeru-dusmani-crknite-muke-lete-novi-migovi      [55] http://informer.rs/vesti/srbija/394509/samo-informeru-predsednik-ofanzivi-vucic-idem-kosovo-srbima-kazem-istinu      [56] https://www.alo.rs/vesti/politika/vucic-je-dindicev-pravi-naslednik/183083/vest  [57] https://www.republika.rs/vesti/tema-dana/83463/hilari-rusimo-podelu-kosova-cim-svrgnemo-trampa      [58] https://www.blic.rs/vesti/politika/blizi-se-resenje-kosovskog-problema-sta-ce-nam-doneti-vucicev-gazimestan/hf04wr4      [59] https://www.republika.rs/vesti/tema-dana/83875/tramp-slomio-angelu-samo-meseci-srbima-sever-kosova  Видети још:  Силовање Србије - Александар Вучић на насловним странама дневнихлистова (I)  Наставиће се    
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