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Пуну деценију се Србија суочава са све већом пошасти која захтева хитну операцију и
излечење. Напредњачка рука је зашла у сваку пору нашег друштва и бескруполозно вуче
наше друштво уназад.  

  

Почеци СНС, које су многи заборавили, се огледају у неправичној жељи да се поруши
свака идеолошка вредност како би се дошло на власт. Ако су тадашњи радикали били
спремни да се одрекну своје „светиње“ како би дошли на власт – српског национализма -
шта мислите да су све спремни данас и сутра да ураде како би на власти остали? Напад
у Крушевцу је, нажалост, само увертира у оно што ће Зеља и криминална дружина
чинити како би напредначка класа остала на власти доживотно.

  

Да је Србија друштво у којем криминал јача је било познато још од распада Југославије.
У општем распаду државе, ратова и могућности да у „малој бари пуној крокодила“
неколицина људи стекне славу, моћ и новац за кратко време док су обични људи – људи
који живе од сопственог рада - одлазили на ратишта, напуштали огњишта, добијали
отказе итд., постало је јасно да Србија више није држава у којој је могуће да радни човек
– иначе симбол социјализма који је до тада постојао – има елементарна права која је до
тада имао и могућност да свој живот заиста проживи, а не само да преживи. Као у
филму „Ране“, отац који је пензионисани официр не успева да омогући егзистенцију
својој породици у периоду санкција и хиперинфлације, док његов син постаје малолетни
криминалац који брзо долази до новца и славе.
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  Прослава десет година постојања СНС у Краљеву (21.10.2018)    То су људи које занима само новац, слава и моћ. Ништа више. И ништа за њих нијенедозвољено средство да у својим намерама успеју. СНС је машина за репродукцијуопстанка на власти    Ти малолетни криминалци су вредносни систем који је дубоко урезан у главе свихруководилаца СНС. То су људи које занима само новац, слава и моћ. Ништа више. Иништа за њих није недозвољено средство да у својим намерама успеју. СНС је машина зарепродукцију опстанка на власти. То је једини разлог њиховог постојања и нико више неби смео да има илузије да постоји било која друга сврха. Нико не би смео да има илузиједа ће моћи „слободно и демократски“ да се супротстави овој машини, а да га машинанеће напасти и покушати да га заустави. Ми из Левице смо то видели и прошле године уКосовској Митровици и ове године у Крушевцу и на још многим случајевима притисака,претњи и напада широм наше земље. Машина је направљена тако да не сме нико да јојсе успротиви. Но, да ли је она заиста тако непобедива каквом се представља?  Кључна фалинка напредњачке машине је што ништа људско она не може даприхвати. Како би наставила да буде на власти она ће пребијати своје политичкепротивнике, националне противнике попут Харадинаја и Тачија ће поставити каосвоје коалиционе партнере и међународне сараднике, званичнике НАТО ћепредставити као своје пријатеље, а „Блерове“, „Шредере“ и сличне као државнесаветнике. Не постоји ствар коју они неће издати.  

  СНС је издала целу Србију, грађане свих националности који у њој живе, а понајвише јеиздала Србе на КИМ. Ниједна држава у Европи није свој народ препустила на милост инемилост криминалцима попут Звонка Веселиновића и Милана Радојичића и многихдругих који ведре и облаче на Косову и Метохији. Наш народ који је преживео пакаоратова и који је тугу навикао да гледа као свакодневицу, народ који је прожетсвакодневном борбом за егзистенцију морао би да буде најзаштићенији сегмент нашегстановништва!!! Супротно томе, СНС је тим људима решила додатно да отежа и стегнеокове, да им радојичићи и слична криминална олош са дна каце нашег друштва водиглавну реч и држи их у страху. Који круг пакла вас за то чека напредњаци?  Поврх свега, власт у Београду одређује Марка Ђурића „шмекера са Правног факултета“да преговара и учествује у стварању државне политике према Приштини. Тужна сиСрбијо када овакви људи који ни нацртану овцу не би умели да сачувају треба да се бавегорућим државним питањима. На нашу срећи или тугу, Ђурић се свакако ништа и непита. Све одлуке се доносе на релацији Вучић – Тачи/Харадинај у дослуху са водећимевропским политичарима. Ако смо били незадовољни што је Милошевић на Косовуратовао, треба ли да будемо задовољни оваквим миром браће Вучића и Тачија? Јамислим да треба да будемо и још незадовољнији јер је оваква врста мира само мазањеочију јавности док српска и албанска мафија на Косову сарађује и богати се, а великавећина и Срба и Албанаца једва живи на том простору и све више га напушта.    Помирење Срба и Албанаца, у овом тренутку, може доћи једино у заједничкој борбипротив српско-албанске мафије која влада Косовом и Метохијом. Док ова два народа нескину са власти Вучића и Тачија и њихове следбенике криминалце, шверцере дроге,бензина и „легалне“ власнике грађевинских фирми, нико не може очекивати бољи животна Косову     Помирење Срба и Албанаца, у овом тренутку, може доћи једино у заједничкој борбипротив српско-албанске мафије која влада Косовом и Метохијом. Ни једно јединопомирење на другим основама неће бити могуће. Док ова два народа не скину са властиВучића и Тачија и њихове следбенике криминалце, шверцере дроге, бензина и „легалне“власнике грађевинских фирми, нико не може очекивати бољи живот на Косову. Другимречима, ни Срби ни Албанци не треба да се баве „питањем статуса“, јер каква је тонезависност Косова за Албанце са америчком војном базом, нарко дилерима и највећомкриминалном организацијом на Балкану, најнижим платама и највећом незапосленошћу урегиону? Каква је то аутономија КИМ у оквиру Републике Србије са разнимрадојичићима, разграничењима, понижавањем цркве и сваког Србина који не размишљакао Српска листа? Чему и коме треба статус „банана републике“ или „бананааутономије“? Српском и албанском народу сигурно не, политичко-криминалној елитисвакако да.  Какав је статус наших грађана у остатку Србије? Не пуно виши од ропског. Актуелнирежим је одлучио да немилосрдно и бесконачно експлоатише сваког радног човека.Србија је у погледу радних права у последњих 20 година ближа средини 19-ог него 20-огвека. Само мањина запослених може да рачуна на стабилност и извесност. Сви осталиморају да стрепе да ли ће остати на послу, да ли ће морати да остају да раде неплаћенопрековремено, да ли ће поред свог посла морати да обављају и друге послове на радномместу за који нису плаћени. О синдикатима више људи и не знају и не размишљају дамогу да их имају. Воља послодавца, често страног и субвенционисаног, је божја воља.Међутим, наша власт нема ни толико образа да изађе и народу у лице каже да је нањега послала олују и огањ, већ тврди да га је увела у златно доба. И заиста, све је тонарод позлатио, све те стране инвеститоре који живе на државној сиси заједно сагомилом напредњака.  
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  Проживљавамо период масовне пљачке државног и друштвеног богатства. Све што нијеприватизовано у послењих 30 година СНС приватизује. Обећали су да ће испитатипретходне приватизације, изгледа да су их стварно дубински испитали и нашли решењеда их унапреде и да њихове приватизације буду још бруталније и штетније по државу инарод. Преко 80% извора пијаће воде у Србији контролишу стране компаније. Хранумасовно увозимо из читавог света док домаћег пољопривредника уништавамо и једва муомогућавамо производњу од које може сам живети, а камоли да вишак изнесе напродају. ПКБ, пољопривредно благо Београда и Србије поклањамо Арапима, РТБ БорКинезима. Србија је постала предмет черупања, нису је очерупали само они који то нисухтели! И немамо прилику нигде о томе да чујемо на националним фреквенцијама, јер су инационалне фреквенције украли. Последња у низу је свакако пљачка једне од реткихпреосталих државних фирми, Телекома, како би се купила приватна СНС телевизијаКоперникус, а тај новац даље искористио за куповину Прве и О2.  

  Економско пропадање је у блиској вези са општим друштвеним пропадањем које сепоново надовезује на економско. Ова спирала општег друштвеног пропадања јенајопаснија спирала у којој се једно друштво може наћи. На таквом путу долази до„крчкања лонца“ који може експлодирати у сваком тренутку. Читав свет се налази унестабилној ситуацији. Уместо да нашој држави то буде разлог да буде још опрезнија,она као да долива уље на ватру. Наши квази државници појма немају шта значи држава,шта значи државна власт, шта значе народ и идеологија. За њих су то све самоинструменти власти и манипулације. Такав однос према животу и политици на добро неможе да изађе.    Учинимо све од себе да се загрцну у својој халапљивости и бахатости! Не дозволимо данас историја запамти као генерацију кукавица и слабића који нису умели своју судбинуда узму у сопствене руке!    Како је рекао мексички револуционар Емилиано Запата: „Ако нема правде за народ,нека не буде ни мира за власт“, то је и дужност свих нас који хоћемо да се бавимополитиком зато што истински, и главом и срцем, верујемо да је могуће боље друштво ибољи систем. Ми не смемо дозволити да било ко може у миру да пљачка, да унесрећује,да понижава, да тргује сопственим народом! Ми не смемо бити ни саучесници, ни немипосматрачи, ни они који окрећу своју главу! Погледајте змију у очи и суочите се са њом! Уборби између добра и зла, опозиције и власти, тас на ваги је народ. Свако од насобичних људи, малих људи у великим свакодневним проблемима. Наша воља, нашаакција, наша вера. Све то је тас на ваги. То је једина нада да године које су појелинапредњаци не постану и године које ће напредњаци наставити да једу у даљојбудућности.  
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  Учинимо све од себе да се загрцну у својој халапљивости и бахатости! Не дозволимо данас историја запамти као генерацију кукавица и слабића који нису умели своју судбинуда узму у сопствене руке! Узмимо се у памет док још није прекасно.  (Аутор је члан Председништва Левице Србије)
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