Seznam groze
Pod tem naslovom je Demokracija objavila srhljiv seznam zločinov, ki so v zvezi z
migranti, ki so nič hudega sluteče potnike, ki so čakali na vlak, porinili na tirnice
prihajajočega vlaka, ki se ni mogel več ustaviti. Ta seznam je objavila Demokracija
in po njej tudiNova24tv, boste ga pa zastonj iskali v medijih, v katerih delujejo
“novinarji”, ki so se prodali globoki državi in njenim javnim izpostavam, med
katerimi je tudi Šarčeva vlada. Seznam si lahko ogledate TUKAJ.
Obešenjaški humor bi bil, če bi zapisal, da se v Sloveniji kaj podobnega ne more
zgoditi, saj so vlaki tako zastareli in tako počasi vozijo, da bi se brez težave
zaustavili. V resnici mi je pa žal, da se “neznanci” (ha, ha), ki vladajo v globoki
državi, kot tisti, ki so njihova izpostava, na primer sedanja vlada in še nekaj
samozvanih “politikov”, ki seveda o kaki politični časti nimajo pojma, ne vozijo z
vlaki. Korist bi bila dvojna: zadnji hip, preden bi zahreščalo, bi spoznali, koga so
privlekli v Slovenijo, pa še Slovenija bi poslej imela mir pred njimi.

Brez terorizma!
Ste opazilli, da med poročili o muslimanskem terorizmu in terorističnih dejanjih ni
nobenih poročil iz Japonske? Zakaj je tako, se lahko poučite TUKAJ.
Brez komentarja!

Dve migrantski zgodbi
Pred nekaj leti človek niti pomislil ne bi na kaj takega, danes pa se take in
podobne zgodbe vedno pogosteje pojavljajo na spletu. Lahko si jih preberete
TUKAJ in TUKAJ.

Glede na to, kako Šarčeva vlada mirno dopušča množično vdiranje migrantov v
Slovenijo, se človek vpraša, kdaj se bodo tudi pri nas začele dogajati podobne
zgodbe. Najbrž ta čas ni več daleč.

Nevarna manipulacija Dnevnika s
slovenskimi bralci
Ob potopitvi dveh čolnov z migranti ob obalah Libije v preteklih dneh je slovenski
levičarski časopis dnevnik objavil članek, s katerim Evropejce dela krive za to
tragedijo in kriči po odrptju meja za migrante kot edini rešitvi te svetovne krize.
Resnica je seveda vse drugačna. Oboje si lahko preberete TUKAJ
Tako vpitje o odprtih mejah kot tudi alternativa, ki je pomoč migrantom pomagati
v njihovih izvornih državah, pa pozabljata na neko važno dejstvo: do zdaj smo pri
vseh migrantih imeli opravka z ljudmi, ki nočejo delati in hočejo živeti na tuj
račun. Bedasto je misliti, da bodo evrospki narodi dolgo časa podpirali migrantsko
politiko svojih vlad, ki jih obremenjuje z davki zato, da meče denar v migrantsko
vrečo brez dna. Bo s pomočjo migrantom v njihovih izvornih državah kaj bolje?
Bojim se, da ne. Ob tem je pa še vprašanje korupcije, ki pobaše vsako tujo pomoč.
Zdi se, da nobena varianta v tem času ne prinaša rešitve iz krize. Gotovo pa je, da
Evropa ne more ostati odprta vsakomur, ki se bo tu hotel naseliti in živeti brez
dela, da o nasilnežih niti ne govorimo.

Kultura migrantov v Sloveniji
Vedno znova se vprašujem, dali ob islamu lahko govorimo o neki kulturi. Dvomim,
vsaj ne v tistem pomenu, kot ga tej besedi dajemo na Zahodu. Očitno je ena izmed
načilnosti islamske “kulture” nasilje, za katero so migranti, ki so navalili v Evropo,

res uspešni ambasadorji. Tudi slovenske izkušnje so bogatejše iz dneva v dan.
Nova24tv je objavila članek pod naslovom “Nasilje migrantov v Sloveniji”, ki ga
lahko preberete TUKAJ.

IN KAJ BOMO Z NJIMI?
Jih razkazovali tujim turistom kot posebnost slovenske sociale? Ki pušča kup
svojih ljudi v revščini, njim pa streže z zelenjavno juho, mesnimi polpeti z jajčkom
in solato, gratiniranimi plačinkami in alkoholom? Pravijo, da je Merklovo že
dvakrat med javnom nastopom pograbila tresavica. Mene bi tudi, če bi jaz povabil
to leno in požrešno bando v Evropo.

Kaj vdira v Evropo iz Somalije?
Da so horde migrantov, ki so navalile v Evropo, velik problem, je že dolgo jasno.
Zanimivi pa so ob tem nekateri podatki, ki so prišli v javnost, čeprav
“mainstream“ mediji o njih po zapovedi globoke države molčijo. Objavila jih je
Nova24tv pod naslovom “Rekorderji med brezdelneži”, stvar si lahko preberete
TUKAJ.

BREZDELNEŽEV IMAMO DOMA DOVOLJ
Ni nam jih treba še uvažati. Pomislimo na vse tiste “zveste” komuniste, ki
sorazmerno mladi vlečejo mastne pokojnine. Pa vse tiste, ki so nosili naprej
resnične ali celo izmišljene izjave, pač ljudje, ki so naprodaj Bogu in hudiču. Ki so
naprodaj tistemu, ki več plača. Na “novinarje”, ki razen slavospevov
funkcionarjem globoke države niso sposobni napisati ene pametne vrstice?

Islam ali migranti? Oboji!
Vedno znova opažam, da skušajo razni poročevalci (ali pa morda njihovi uredniški
šefi) ločevati problem islama od problema migrantov. Pa je vedno bolj jasno, da je
oboje nerazdružno povezano. Nisem še naletel na podatek, koliko je med migranti,
ki so dobesedno zalili Evropo, nemuslimanov, torej pripadnikov drugih ver, ne
islama. Tako so nam poročali, da so bili zadnje mesece lani “slovenski” muslimani
proti praznovanju novega leta, kar si lahko preberete TUKAJ.

IN KO BO ŠTEVILO NARASLO?
Težko si predstavljam, kako bo v Sloveniji, ko bo število muslimanov-migrantov
naraslo, kot je recimo na Švedskem, v Franciji ali v Nemčiji. Ni vprašanje samo,
če si bomo sploh lahko še privoščili svinjsko pečenko pa velikonočno šunko, da o
kranjskih klobasah niti ne govorimo. Si predstavljate, kako bo takrat izgledala
tako imenovana “parada ponosa”, ki se je že brez tega razvila v pravo maškarado?
Sodeč po izkušnjah, ki jih imajo drugod, se ne bodo prav nič obotavljali napasti s
fizično silo vse, kar jim ni po volji. Se zna zgoditi prav kmalu, če se bo Slovenija še
vedno sprenevedala glede schengenskih meja.

“PRAVI ISLAM”
Kako je Islamsko društvo v Ljubljani marca letos na Kongresnem trgu promoviralo
“pravi islam” je na spletni strani Nova24tv popisal Ivan Šokić pod naslovom “Se
hecajo?”. Preberite TUKAJ.

KAKO DOLGO?
Očitno velja “pravi islam” samo tam in samo toliko časa, kjer so muslimani v
manjšini. Pravo barvo pokažejo, ko jih je dovolj in ko se čutijo dovolj močne.
Takrat pa stopi v ospredje Koran z vsemi navodili o izkoriščanju drugovercev kot
drugorazrednih državljanov, ki jim je dovoljeno lagati in goljufati v interesu
širjenja islama. Takrat je dovoljeno tudi vse fizično nasilje, kot to kaže stoletna
zgodovina islamskega osvajanja.

