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Васкрс је највећи и најрадоснији хришћански празник, који нас позива да се упркос свим
нашим разликама и сукобима измиримоипревазилазећи све што је лоше у нама и међу
нама кренемо путем добра.

  

Ви врло добро знате да Двери никада нису биле нити ће бити извор било какве
дестабилизације Србије. Управо оно што се у последњих седам дана дешава у
Републичкој изборној комисији изазива друштвени хаос и представља извор
дестабилизације државе. Ви то можете да спречите, ако желите!

  

Председник РИК-а је члан Ваше странке, док у саставу РИК-а имате већину под Вашом
контролом. Нико у Србији не верује да се у РИК-у доносе одлуке о којима Ви нисте
упознати и пре него што су званично донете. Ако Ви нисте наложили РИК-у овакво
срамно поступање у последњих седам дана – ко је? Ко стоји иза изборне крађе и
фалсификовања изборне воље грађана Србије, посебно на Косову и Метохији? Ако је то
страни фактор – реците то отворено: ко је тај ко утиче на рад РИК-а и намерно појачава
политичке сукобе у Србији? За кога онда раде Дејан Ђурђевић и Миладин Ковачевић?

  

Ових дана сте у више наврата јавно изјавили да бисте пре умрли или се убили него да
украдете и један једини глас. Није потребно ни једно ни друго: нека сте Ви нама живи и
здрави. Довољно је да дефинитивно признате изборну вољу грађана Србије, што сте на
једној конференцији за медије и учинили. Шта се у међувремену променило?

  

Позивам Вас да заједно одемо у Републичку изборну комисију и да прегледамо неколико
бирачких врећа са гласовима. Довољно је да Вам покажем доказе изборне крађе на
бирачком месту број 9 у Лепосавићу, где је опозицији украдено 115 гласова, од којих је
48 приписано Српској напредној странци. Неко је, дакле, директно крао у Ваше име и за
рачун Ваше странке. И, шта ћемо сад? Ко ће да одговара за ову крађу?
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Председнику РИК-а Дејану Ђурђевићу још у четвртак у 19 сати доставили смо писмени
захтев за ново бројање гласова на овом и још два бирачка места у Лепосавићу, и ево већ
четири дана тај захтев није стављен на дневни ред седнице Републичке изборне
комисије. Да ли се слажете са оваквим понашањем Дејана Ђурђевића? Да ли
оправдавате све што он ради, упркос директним доказима о изборној крађи које сам
изнео и документовао фотографијама и видео материјалом?

  

Ово је кључна провера колико вреди Ваша реч. Једном Вашом изјавом можете смирити
нарасле политичке тензије и непотребне друштвене немире изазване у ово време
највећих хришћанских празника управо оваквим доказаним примерима изборне крађе.
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Ви сте тренутно најодговорнији у овоме друштву и држави и од Вас се очекује да
повучете политички потез који ће зауставити непотребне даље изборне нерегуларности
и сукобе, који су далеко од онога што нам данашњи празник поручује и од нас тражи. Ја
Вам стојим на располагању да пружим свој допринос у смиривању страсти и мирном
превазилажењу политичке ситуације у којој смо се нашли. Србији нису потребни никакви
сукоби и дестабилизација, ма колико то желео (не)одређени страни фактор, и ту се
слажем са Вама. Али, морате разумети да су изборне крађе недопустиве и да Скупштина
Србије мора изгледати онако како су то желели грађани Србије, а не како то жели
власт.

  

  

  

Упркос бројним изборним нерегуларностима, Вама нико не спори победу на изборима и
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сви су Вам честитали на томе. Али, и Ви морате признати изборну вољу грађана Србије
када је опозиција у питању и честитати свима који су ушли у Скупштину Србије, без
обзира што су Ваши политички противници и неистомишљеници, и што бисте Ви можда
волели да ствари стоје другачије. Дакле, од Вас зависи да ли ћемо се вратити
нормалном политичком животу и текућем расправљању о нашим политичким разликама
на правом месту – у Скупштини Србије.

  

У духу Васкршњих празника желим свако добро Вама и Вашој породици.

  

Христос васкрсе!
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