Črni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?
Nedelja, 30 Avgust 2020 15:04

NEKAJ LOGIČNIH VPRAŠANJ:
1. So zato 30 let uničevali naše lokalno in uvajali svoje? Uničene tovarne, pokupljene tovarne,
uničene trgovine, uvedene nemške, avstrijske, hrvaške in druge trgovine, kjer je na policah v
večini tuje blago. Za bagatelo pokupljene sanirane slovenske banke.
2. Zato pajdaš Orban kupuje kmetijska in druga zemljišča za bagatelo od naših obubožanih ljudi
v Prekmurju?
3. Zato Avstrijci gradijo svoje tovarne tukaj in vehementno vabijo naše ljudi delat v Avstrijo, da
se naučijo jezika in običajev Avstrijcev?
4. Je zato dejal italijanski notranji minister Salvini par mesecev nazaj, da se ve, do kam bo v
prihodnje segala Italija v jugovzhodno smer?
5. Ali je zato Hrvaški nemška tajna BND s prisluhi pomagala, da se je zrušil arbitražni sporazum
in Hrvaška noče podpisati, in izvedbo zakoličenja meje, ker ve, da se bo lahko širila?
6. Je zato nedavno obiskal svoje hlapce ameriški zunanji minister, ker bo treba morebiti tudi
vojaško pomagati?
7. Je zato hlapec domačih in svetovnih masonov Ivan Janez Janša izjavil, da so na naših tleh
ameriški vojaki oz. vojaki zveze NATO vedno dobrodošli?
8. So zato ves čas sesuvali organiziranje in slabili dobro organizacijo Slovenske vojske?
9. So zato pred enim mesecem zamenjali nemškega veleposlanika s kar dvema uigranima
veleposlanikoma?
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10. Se zato v slovenskih šolah ne spodbuja mladih ljudi k domovinski zavesti in ljubezni do
Slovenije in tudi starejših ne, ki bi se celo razveselili, da bodo pripadniki "urejenih" držav, v
katerih je boljši standard?

11. Ali se zato v Slovenijo vsako leto stihijsko, brez strategije o migrantski politiki, priseli do
12.000 tujcev, naših ljudi pa do 10.000 pobegne v tujino?
Zagotovo si boste še ostali zastavili kakšno vprašanje, pošljite nam ga, če tukaj manjka. Saj
imate lastne možgane, pamet in ušesa ter oči, da vidite in slišite, kaj se dogaja, če niste v coni
lažnega udobja in vas zanima samo vaša kabina na slovenskem TITANIKU, ki drvi v ledeno
goro.

NAROD SLOVENSKI, ZDAJ TVOJA SODBA SE PIŠE,
ZAPIŠI JO SAM!

SLOVENIJA ŽIVELA BO, DOKLER BO SONCE VZHAJALO!
SKUPAJ ZMAGAMO, SLOVENCI!
KDOR NI Z NAMI, JE ZA NAMI!
Ekipa OPS
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