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 Српска листа оценила је данас да је председник Народног покрета Срба са Косова и
Метохије „Отаџбина“ и народни посланик у парламенту Србије Славиша Ристић покушао
да разједини Србе и отупи њихову снагу и вољу да се боре за опстанак на Косову и
Метохији.

  

   „Славиша Ристић са перверзном радошћу пропратио је Тачијеву окупацију општине
Зубин Поток“, наводи се у саопштењу Српске листе које је објавила ТВ Мост.   

„И не само то“, навела је Српска листа „Ристић је још једном пљунуо у лице својим
комшијама у Зубином Потоку“, али, како се наводи, „они од њега ничему другом нису ни
надали, јер једино по чему се памти његова политичка каријера у тој општини јесте
лоповлук“.

  

Са „саучесницима у такозваном покрету Отаџбина“ показали су шта им је задатак и за
чију корист раде, оцењује Српска листа.

  

„Тај покрет је реакцијом на недавно застрашивање житеља севера Косова и Метохије
потврдио да је интересна подружница Хашима Тачија, а да је њихова отаџбина, не
Србија, већ велика Албанија“, поручује се даље.

  

Постоје напросто људи који се хране интригама и завадама, за које је јединство српског
народа на Косову и Метохији лична увреда, и Ристић је свакако један од њих, а то,
оцењује Српска листа, нема много везе са политиком.

  

Славиша Ристиц са групицом сарадника мисли другачије од огромне већине Срба на
Косову и Метохији. И управо то не значи да су Срби разједињени, већ да су они
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„отпадници“.

  

Срби на Косову и Метохији „готово једнодушно подржавају председника Александра
Вучића“, констатује Српска листа и додаје да за то време Ристић својим „штеточинством
и беспризорним, простачким нападима на председника, може само да учини да та
подршка буде још чвршћа“.

  

Видети још:

  

"Отаџбина": Тачи опет понизио Вучића - од његовог "подизања борбене готовости"
више се ни врапци не боје

  

(Фонет)
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