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ОТВОРЕНО ПИСМО

  Демократска странка Србије   

Драган Маршићанин

  

в.д.председника

  

 Не ради се овде о „аутономији“ локалних одбора да самостално одлучују о
коалицијама, већ о томе да ли треба имати било каквог посла са онима који већ
четири године издају Косово и Метохију, упропашћују државу и уништавају нам
странку. 

  

Не могу рећи да сам изненађен срамном одлуком лажног председништва ДСС о
искључењу шефа посланичког клуба и дојучерашње председнице странке Санде
Рашковић Ивић, која је у тешким околностима успела да странку подигне из мртвих и
врати у парламент. Свако ко је присуствовао последњој седници Главног одбора и видео
на шта је све разуларена руља СНС послушника спремна ради преузимања власти у
ономе што је некада била Демократска странка Србије, није могао имати много илузија и
дилеме у ком се правцу ствари крећу.    
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  Али признајем да нисам очекивао да ће покушати да свој срамни чин прикрију увлачењеммог имена у прљаву работу нелегитимног органа који себе лажно назива„Председништво ДСС“. Као што су испрва покушали да своје легање на Вучићеву рудуприкрију прављењем проблема од Ђорђа Вукадиновића, којег су по сваку цену покушалида искључе из посланичког клуба, тако и сада, тобожњом „поштедом“ мене, хоће даоставе утисак да нису издајници, да брину о Косову и Метохији и да не раде поВучићевом налогу и задатку.  Одмах да кажем да разлог моје оставке на место потпредседника странке и чланаГлавног одбора ДСС-а није био мој лични однос са Сандом Рашковић Ивић и ЂорђемВукадиновићем, већ дубоко неслагање са политиком коју је најавио нови потпредседники кандидат за лидера Милош Јовановић у низу својих наступа. То је политикаминималног замерања режиму, тихе колаборације и глумљења „конструктивне“опозиције. Другим речима, схватио сам да је у деловању групе која је после оставкепредседнице преузела власт у ДСС-у слоган „Косово је срце Србије“ промењен тако штосу уместо Косова и Метохије у центар стављени Вождовац, Врачар и подела плена унеколицини општина. Не ради се овде о „аутономији“ локалних одбора да самосталноодлучују о коалицијама, већ о томе да ли треба имати било каквог посла са онима којивећ четири године издају Косово и Метохију, упропашћују државу и уништавају намстранку. Такође, и чије страначке колеге и саборци овде на Космету, др. Марку Јакшићуи мени пале аутомобил, пуцају рафалом по кући и убацују бомбу у двориште.      Због тога, са огорчењем и гађањем неопозивo иступам из чланства у Демократскојстранци Србије. Али, не из оне Демократске странке Србије са којом сам двадесетчетири године делио добро и зло, већ из онога у шта се ова, некада угледна идостојанствена странка у међувремену претворила.  Славиша Ристић,  Зубин Поток, 22. 10. 2016.      (НСПМ)  
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