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Као грађанина који активно и предано учествује у јавном животу, ништа ме толико не
иритира као настојање да ме неко претвори у "сигуран глас".

  

Дакле, организујте свој бојкот, или немојте. На дан избора, имаћу слику ко је од вас био
у праву, и покушаћу да направим најбољи избор.

  

Морате схватити да грађани НИСУ стока, и да свако од њих у складу са својим најбољим
могућностима на дан избора настоји на направи рационалан избор. Да мало побољша
своју ситуацију. Ако прода глас за хиљаду динара, значи да мисли да од смене режима
не би имао ни толико користи.

  

Вучић ово разочарање грађана политиком брутално експлоатише, разарајући само
политичко ткиво државе, и претварајући Србију у једнопартијску тиранију. Алтернатива
која нам се већ 30 (!) година нуди је вишепартијска тиранија.

  

 1 / 2



Бојкот или смрт

Пише: Никола Танасић
субота, 03 август 2019 13:40

    Морате схватити да грађани НИСУ стока, и да свако од њих у складу са својим најбољиммогућностима на дан избора настоји на направи рационалан избор    И зато се сада од мене као грађанина очекује да слепо и предано свом душом и срцемунапред подржим бојкот избора који још нису ни расписани. Ако се премудре партијскевође у међувремену предомисле, и њихов најновији план ће очекивати да подржимбеспоговорно.    Једина политичка опција која ме занима је политичка опција у којој нема "партијскевојске", и која не очекује од целог народа да "скрене кад Партија скреће"    Не пада ми на памет.  Једина политичка опција која ме занима је политичка опција у којој нема "партијскевојске", и која не очекује од целог народа да "скрене кад Партија скреће".  Нисам једини. Народу је пуна капа тога. Зато гласа за Вучића - јер не очекује одполитике више од отпадака са стола Вође.  Стога, господо професионални политичари, мали савет од нас који се политиком бавимо"аматерски": грађани нису ваш ресурс, и сигурно нису ваша "војска". "Војску" нема ниВучић - нико од његових бирача не би скочио у Дунав да га извади кад би се давио, акамоли да гине за њега.  

  Водите своје политичке кампање како најбоље умете. Ако будете паметни, поштени (пресвега интелектуално поштени, у морални интегритет нико више не верује), и убедљиви,подржаћемо вас - јер ионако немамо превише избора.  Али ако нам не дозвољавате да вас критикујемо, и тражите од вас да будемо вашиботови, ваше бесловесно стадо, које скаче када кажете "хоп", ако нам не дозвољаватеда се са вама не слажемо - нећете урадити ништа.  И ово је главни разлог што ништа досад нисте урадили.  (НСПМ)
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