
„Заветници“: Режимски медији, у већ познатом маниру Мила Ђукановића, оптужују Русију за организацију неких „рушилачких протеста“. Спремају се провокације да би за то оптужили све оне државотворне снаге које се противе предаји КиМ
среда, 01 фебруар 2023 18:48

Странка Заветници саопштила је данас да "режимски медији" оптужујући Русију
засипају јавност "бројним дезинформацијама" о наводној припреми нереда
поводом сутрашње посебне седнице Скупштине Србије о Косову.

  

  

Заветници су навели да одбацују "ову најновију беспризорну хајку прорежимских медија,
који им (Русији) приписују учешће у организацији насилних протеста, наводно
планираних за 2. фебруар".

  

"У познатом маниру, без било каквих доказа, патриотска опозиција данас је на мети
дезинформерских таблоида и дежурних политичких аналитичара, који нам на терет
стављају, ни мање ни више, него 'рушење државе' ", пише у сапштењу.
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  Заветници пишу да су, "у очигледној паници због пада рејтинга, режимски медији решилида прибегну опробаном рецепту из пропагандне кухиње (црногорске) Демократскепартије социјалиста" јер "сви се одлично сећамо како су се црногорским медијима, услужби одлазећег председника, Мила Ђукановића, свуда и на сваком месту привиђалиРуси. Одлично се сећамо и како су се те њихове делузије завршиле", наводи се усаопштењу.  Заветници пишу да "оправдано сумњају да је по среди опробани сценарио такозване'лажне заставе' по којем одређене структуре планирају немире, како би затим за њихоптужиле државотворне снаге и све политичке и друштвене актере који се противепредаји Косова и Метохије".  Видети још:  Драган Ј. Вучићевић: Француско-немачки план је нон-пејпер, његовидетаљи се не смеју износити. Ако неко не крије ништа од народа, то је Вучић. Некиљуди финансирани из Русије хоће овде да направе хаос  (Бета)  
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