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Чланови Покрајинског одбора Демократске странке Србије на Косову и Метохији
згрожени су искључењем из странке некадашње председнице ДСС др Санде
Рашковић-Ивић. Санда Рашковић-Ивић је странку подигла из мртвих вративши је у
Скупштину Србије. Необично је да је најгрлатији у захтеву за њено искључење нови
потпредседник ДСС Милош Јовановић, можда и због тога што га је она највише штитила
онда када је он био у сукобу са Војиславом Коштуницом.

  

  

Главни разлог за њено искључење је оштра критика на рачун издајничке политике
Александра Вучића према Косову и Метохији. Зато је и директива за њено искључење
стигла директно из кабинета премијера. Гола је лаж да је Санда Рашковић-Ивић, како
каже врх странке, дошла у сукоб са политиком ДСС због заједничког кандидата
опозиције за председника Републике. Никада до сада ниједан страначки орган није
расправљао о будућим председничким изборима, а најмање о заједничком кандидату
опозиције. Уосталом, Санда Рашковић-Ивић је децидирано изјавила да подноси оставку
на место председника странке због издајничких коалиција ДСС са Српском напредном
странком у Београду и осталим градовима Србије јер оне руше програм и политику
странке.
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Сходно изјдајничкој политици Демократске странке Србије коју она заједно са Српском
напредном странком води према јужној српској покрајини, Покрајински одбор
обавештава јавност Србије да Демократску странку Србије напуштају општински одбори 
Косовска Митровица, Звечан, Лепосавић, Зубин Поток, Вучитрн, Ново Брдо,
Косовска Витина, Косовска Каменица, Гњилане и Липљан.
Општински одбор 
у Штрпцу
дели исте ставове, али како председник општинског одбора Боривоје Марковић није
стигао да закаже седницу он ће то учинити наредних дана.

  

У преводу то значи да Демократска странка Србије на Косову и Метохији нема више
ниједан општински одбор.

  

Како су сви општински одбори напустили Демократску странку Србије тиме престаје и
рад Покрајинског одбора, имајући у виду да су његови чланови заједно са председником
делегирани из општинских одбора.

  

Када су у питању страначка архива и општински печати, врх страке документацију може
преузети на лицу места у наведеним градовима где су лоцирани општински одбори.
Трошкове путовања странка данас може да поднесе пошто је финансијски заимала
стварајући разноразне коалиције са Српском напредном странком.

  

Покрајински одбор Демократске странке Србије на крају подсећа Александра Поповића,
главног креатора колаборације са Српском напредном странком, што је довело до
масовног напуштања и разбијања странке, да је сада стварно заслужио министарску
функцију. Претпосатављамо да ће његове заслуге актуелни српски премијер знати да
цени.
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