
Информер - Ристић прети председнику: Вучић ће завршити као Ђинђић уколико буде покушао да направи мир!; Марко Ђурић: Ристићева претња Вучићу је злочин мржње!; Вукадиновић: Класична СНС-таблоидна подметачина
четвртак, 28 јун 2018 15:29

Народни посланик Славиша Ристић упутио је председнику Русије Владимиру Путину
писмо, у којем председнику Србије Александру Вучићу прети да ће, уколико покуша да
постигне мир и потпише споразум са Приштином, завршити као убијени премијер Зоран
Ђинђић

  

  

Ристић у писму подсећа да су се Срби "у историји руско-српских односа, руским
владарима жалили на бројне српске непријатеље", и додаје да они то први пут сада
морају да чине због српских власти.
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  Он указује да се председник Републике Србије спрема да потпише свеобухватнимировни споразум са Приштином и упозорава Вучића, позивајући се на "трагичнусудбину покојног премијера Србије Зорана Ђинђића", шта може да му се деси.  „Скоро сви прорежимски медији у Србији истичу русофилство Александра Вучића“, кажеРистић у писму Путину, које су пренели поједини портали, и наводи да се Вучић дичитиме што се до сада тринаест пута састао са њим.  Ристић признаје да би "мисија Путина код актуелних власти у Београду била деликатна",али га ипак позива да им објасни да никакве евро-интеграције не могу да компензујугубитак територије, као што је Косово и Метохија, те да, ако и буде постигнут споразум онормализацији односа, Путин не подржи такво решење.  Ђурић: Ристићева претња Вучићу је злочин мржње!  Напад на председника Александра Вучића на Видовдан, кроз претње писмом народногпосланика Славише Ристића, је ништа мање него злочин мржње, изјавио је данасдиректор Канцеларије за Косово и Метохију Марко Ђурић  Народни посланик Славиша Ристић упутио је председнику Русије Владимиру Путинуписмо, у којем председнику Србије Александру Вучићу прети да ће, уколико покуша дапостигне мир и потпише споразум са Приштином, завршити као убијени премијер ЗоранЂинђић.  

Ђурић је у изјави новинарима у Косовској Митровици, где је поводом обележавања ДанаУниверзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, казао даРистићу не само да није свет Видовдан, као празник који треба да уједињује Србе, већ једобио налог да се тако понаша.  - То је срамотан злочин мржње који говори сам за себе и колико је некоме стало да,користећи људе који су по имену и презимену Срби, покуша да у тешком тренуткуразједини наш народ и додатно ослаби наше позиције у веома тешким околностимакада се боримо да очувамо оно што се након владавине таквих као што су СлавишаРистић и слични може очувати - казао је Ђурић.  Подсетио је да је Славиша Ристић, како каже, човек који је у своју срединудоводио албанске институције, а сада не преза да на најсветији српски празникпрети смрћу председнику српске државе.  - Српска држава његова очигледно није пошто да јесте не би се на тај начин на овајдан који треба да окупља и обједињује све у Србији понашао - казао је Ђурић идодао да му је жао што се на овај начин, по нечијем налогу Ристић понаша.  
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  - Могу само да поручим, одавде из Косовске Митровице, да нас никакве претње безобзира кроз чија су уста пласирана неће ни поколебати, ни одвратити од наше борбе,јединства, поверења у Вучића који се бори за све људе на КиМ, у Косовској Митровици,али и у Звечану, Лепосавићу, Зубином потоку и свим српским срединама јужно од Ибра -казао је Ђурић.  
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  Директор владине Кацеларије за КиМ је истакао да овакве претње неће поколебатиповерење у Вучића, човека који се бори за српске интересе на КиМ, те да Србију нећепоколебати претње убиством од човека који се већ доказао деловањем против интересаСрбије и Срба на најсветији празник.  Ђорђе Вукадиновић: У питању је класична СНС-таблоидна подметачина  Ристићев скупштински колега из посланичког клуба НС - Покрет за спас Србије ЂорђеВукадиновић осудио је начин извештавања медија блиских власти о писму Народногпокрета "Отаџбина" Владимиру Путину, оценивши да је у питању класичнаСНС-таблоидна подметачина.  "Било је само питање дана када ће ударити. Док се припрема за потписивање"правно-обавезујућег" споразума са Тачијем и Харадинајем, режиму сметају аутентичнипредставници српског народа са КиМ. Пуна подршка Славиши!" поручио је ЂорђеВукадиновић на Твитеру.    Оптужба је класична снс-таблоидна подметачина. Било је само питање дана када ћеударити. Док се припрема за потписивање "правно-обавезујућег" споразума са Тачијем иХарадинајем, режиму сметају аутентични представници српског народа са КиМ. Пунаподршка Славиши! https://t.co/bEwvRY21k9  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) June 28, 2018    Нападе на Ристића осудио је на друштвеним мрежама и лидер Двери Бошко Обрадовић.    Сад ће смешни Марко Ђурић и трагикомични Александар Мартиновић да нешто замерајуСлавиши Ристићу, Србину који живи на КиМ, који је држао барикаде и борио се заСрпство у најтежим данима, коме су пуцали на кућу у којој живи са породицом, док суони мењали политику од СРС до СНС.  — Бошко Обрадовић (@BoskoObradovic) June 28, 2018    (Информер - Ало - НСПМ)  Видети још:  "Отаџбина": Отворено писмо Владимиру Путину - пријатељством Русије исусретима са Вама режим Александра Вучића пред домаћом јавношћу прикривасвоју косовску издају  Александар Мартиновић: Држава хитно да реагује на отворене претње смрћуАлександру Вучићу; посебно је страшно што се то дешава на Видовдан  
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