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Коштуница је на седници Главног одбора странке у Београду навео да је у последњих
месец дана напад на ДСС у "појединим медијима добио свој најогољенији,
најпримитивнији и најбескрупулознији израз неприкривене мржње".

  

- Као у мрачним временима у медијску харангу против нас укључио се и специјални
тужилац. Преко медија исписана је оптужница и пресуда целој једној политичкој
странци, њеној политици, њеним члановима и њеним присталицама. Овакав подухват
режимског насиља према једној парламентарној странци данас не постоји ни у једној
европској држави - навео је Коштуница.

  

Специјални тужилац за организовани криминал Миљко Радисављевић најавио је
недавно да ће Коштуница, у својству сведока, бити саслушан у истрази о политичкој
позадини убиства премијера Зорана Ђинђића.

  

- Прави и једини разлог зашто резжм без обзира напада ДСС јесте наша политика,
заправо национално одговорна политика уопште...Наша политика је да грађанима Србије
говоримо истину. Да им говоримо истину о Косову, да им говоримо истину о НАТО, да им
говоримо истину о Европској унији, о неизвесности, беди и сиромаштву у коју је режим
гурнуо земљу - навео је лидер ДСС.

  

Према његовим речима, на нападе ДСС и понижавање Србије реаговала је јавност, пре
свега национално одговорна интелигенција.

  

- Ово је тренутак када је сазрела одлука најодговорнијег дела јавности да више ниједна
ружна реч не сме да падне на Србију, а да не добије заслужени одговор. Не може више
било коме год падне на памет да вређа нашу историју, културу, Цркву, веру, традицију,
писмо, вредности, а да одмах не добије одговор - навео је председник ДСС.
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Додао је да власти покушавају да контролишу све медије, али да неће успети да угуше
јавну реч. Према његовим речима, власти под пропагандом о путу без алтернативе, који
треба да одведе Србију у ЕУ врши систематско поништавање и преиначавање свих
правих вредности на којима почива историја Србије.

  

- По овом моделу који се намеће Србији, наставак евроатлантских интеграција треба да
се плати не само одрицањем од Косова као дела територије, него одрицањем од Косова
као основне земље и родног места српске духовности, историје и традиције - оценио је
Коштуница.

  

Према његовим речима, ако Србија треба беспоговорно да слуша диктате из
иностранства, онда је то заправо пут нестанка Србије. Коштуница је оценио да је Србија
стара европска држава и да је зато "јефтина бесмислица" да Срби доказују да су
европски народ.

  

- Наше припадање Европи је дубље и суштинскије од признаница бриселске бирократије
да смо на путу да испунимо услове како би тобоже постали европски народ. Србији је
потребно да поврати своје самопоштовање и самосвест да смо увек били и да јесмо
народ који је у правом и суштинском смислу равноправан са свим осталим европским
народима - навео је он.

  

Председник ДСС је оценио да је пред Србијом време пуно искушења што захтева
неодложан и свеобухватан одговор националне интелектуалне јавности.

  

- Нема више друге него да се на сваком месту и у свакој прилици одмах одговори на све
увреде, сваку примитивну клевету, сваки напад на Србију. Одомаћио се обичај да је
онима који нападају Србију све дозвољено, а да је онима који је бране осим ћутања све
забрањено. Дара је превршила меру, време је за одговор национално самосвесне и
слободне Србије - навео је Коштуница.

  

(Данас)
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