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(Печат-сајт ДСС)

  

  

За нас Демократска странка Србије није тек једна од многих политичких партија. ДСС
носи идеју, ДСС је вредност за коју смо својим животима везани. Ми који смо толике
године градили ДСС, који нисмо никада од њега одлазили, који нисмо мењали
политичке партије, желимо да по сваку цену сачувамо своју странку. Зато смо ми увек уз
ДСС, и када побеђујемо, и када губимо.

  

Добро знамо да само ДСС има политичку неутралност као руководеће начело. У
политичкој и војној неутралности су слобода и будућност Србије. ДСС је Србији подарио
војну неутралност, ДСС ће Србији обезбедити и политичку неутралност. Многи по
диктату Запада, Америке и Европске уније све чине да нестане политичка неутралност
са сцене Србије. Видимо и да се Санда Рашковић Ивић залаже да се политичка
неутралност замени политиком суверености. А политика суверености је празна фраза
јер је свака држава суверена ако је уопште држава. Не можемо дозволити да нам узму
политичку неутралност и замене је некаквом политиком суверености. Политичка
неутралност је сам живот ДСС, неутралност је живот Србије.
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  ДСС је на делу показао како се успешно води економија. Резултати које је ДССостварио када је био на челу владе Србије остају недостижни за садашњу власт. Кадаће Србија поново имати суфицит у буџету као у време Коштуничине владе? Данас севласт куне да нећемо банкротирати. Тако мора бити све док се не окренемо себи и свомнароду и почнемо да водимо рачуна пре свега о српској економији. Србија финансираЕвропску унију уместо да брине о својој пољопривреди и својој привреди. ДСС зна како,само морамо остати верни себи и својој политици.  Познато је свима да је ДСС увек била странка отворених и пристојних људи. И када смобили на врхунцу моћи, примали смо све људе добре воље који су били спремни даподрже нашу политику. Тако је и Санда Рашковић Ивић дошла из Демократског центраДрагољуба Мићуновића у нашу странку. Иако је Демократски центар био левичарскастранка, поверовали смо да се Санда Рашковић Ивић преобратила у правог члана ДСС.Нисмо јој превише замерили ни што је била Тадићев амбасадор у Риму, или што жели дабуде Николићев амбасадор у Аргентини. Дакле, немам ништа против Санде РашковићИвић, али сматрам да она не треба да буде председник ДСС, јер председник ДСС требада буде најдоследнији заступник наше политике. А посебно не треба то да буде СандаРашковић Ивић јер није за политичку неутралност ДСС, већ је за сасвим другачијуполитику.  

  ДСС је стара, добра, испробана партија, која је у најтежим искушењима за нашу земљупоказала да је достојна свог постојања. И када смо донели Устав, и када смо прогласиливојну неутралност, и када смо купили „Телеком“ Републике Српске, и када смо одбацилиАхтисаријев план и отворено се супротставили Америци и ЕУ у њиховим намерама дараспарчају Србију, и када смо спречили одвајање Војводине и њен накарадни Статут,када смо потписали „Јужни ток“ и када смо још много тога доброг урадили за нашуотаџбину, ми смо увек и једино имали само Србију на срцу и у својим мислима. Имали смодржавника Војислава Коштуницу и имали смо државотворне снаге да се боримо заСрбију.  Знамо и да Санда Рашковић Ивић није била члан Коштуничиних влада и да, самим тим,није непосредно учествовала ни у једној од ових великих државотворних битака заСрбију. Можда зато она мисли да је претходне борбе и не обавезују. Али нас, члановеДСС и те како обавезују. Поносни смо и следићемо праву политику ДСС. То је једини путопоравка и ДСС и Србије.  

  Сада пред нама стоји посао да изаберемо председника ДСС, који ће наследитиВојислава Коштуницу. Већ сам рекао зашто то не може да буде Санда Рашковић Ивић.Други кандидат је Милош Алигрудић. Милоша знам од првог дана настанка ДСС. Он уДСС није дошао скоро, нити је дошао из других странака, нити је ишао у друге странке.Био је увек веран свом ДСС. Милош Алигрудић треба да буде нови председник ДСС, јерје то гарант да ће опстати ДСС и да ће опстати наша политика. Сигуран сам и да ћеМилош водити ДСС у складу са начелима наше странке, а да ће на некој будућојскупштини предати странку неком новом председнику ДСС. Знам и да неће за маловласти распродати политику ДСС, и да неће укинути и заменити наше државотворноначело политичке неутралности. Милош треба да буде нови председник, јер је Милошправи ДСС.  Ми заиста волимо ДСС. Зашто волимо ДСС? Волимо га јер је то наша странка коју смосами изградили на добробит Србије. Волимо ДСС јер искрено служимо земљи. И волимоДСС јер је наша политика једини и прави пут којим Србија треба да иде, ако хоћемо дабудемо верни и достојни наследници својих великих предака. Ако изгубимо ДСС, онданема више поправног. Зато сада морамо гласати за ДСС, за Милоша Алигрудића, који ћесачувати нашу странку од свих знаних и незнаних насртаја да нестанемо као политичкифактор.  Рекао сам шта мислим и урадио сам онолико колико ми допуштају моје снаге. ЖивеоДСС! Живела Србија!
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