Селаковић: Дужност Србије да брине о Српској
субота, 09. јануар 2021.

Србија воли, поштује и подржава РС, на то је обавезује не само убедљива већина
мишљења грађана, већ и међународно право и Дејтонски мировни споразум и из тога
проистиче и дужност Србије да брине о Републици Српској, изјавио је вечерас министар
спољних послова Србије Никола Селаковић.
„Српски народ у Републици Српској треба да буде поносан на оно што је створио.
Републику Српску може да разграђује и разводњава само онај који ју је стварао, јер она је
историјски и политички чинилац и непромењива чињеница", рекао је Селаковић у видео
обраћању на свечаној академији у Бањалуци поводом Дана РС.
Шеф српске дипломатије истакао је да Србија и данас, као што је чинила у прошлости,
поштује територијални интегритет БиХ, „љубоморно чувајући своје специјалне и паралелне
везе са РС и са својим српским народом" и нагласио да управо заједно са тим, Србија се
труди и трудиће се да гради добре и квалитетне односе са Федерацијом БиХ и са друга
два конститутивна народа.
„Србија жели да помогне читавом нашем региону, да постане замајац економског развоја,
који ће етикету сукоба и тешке прошлости заменити атрибутима заједничког и успешног
напретка и будућности за који вреди марљиво и посвећено радити", рекао је Селаковић.
Навео је да би заједнички циљ морао да буде и хватање корака са развијеним делом
човечанства, са онима који су напредовали на свим пољима, док су се народи овога
региона бавили тешким и крвавим сукобима, суочени са ратним страхотама и свим
искушењима која су из тога проистекла.
Тежња ка друштву европских вредности, између осталог, каже министар Селаковић, јесте
жеља да се надокнади све оно што су та тешка времена оставила као последице и да су
потребне развојне идеје и прилике, „које нећемо чекати, већ које ћемо сами стварати", те
енергични и предузимљиви, способни пословни људи, инвестиције - потребан је
технолошки прикључак са остатком света.
Према његовим речима, Србија показује да је то могуће и да је сигуран да то жели и да се
за то бори и Република Српска, али да је такође сигуран да ће у тој борби у будућности,
свима бити значајно лакше ако буду свесни да се боре заједно.
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„Ниједног тренутка на свом развојном путу, Србија није одустала од својих вредности и
својих посебности. И то не треба да чини ни Република Српска. А економски развој није
сам себи сврха и врховно добро. Он је јасан пут да друштва у којима живимо учинимо
бољим и напреднијим, како нам деца не би одлазила у свет у потрази за срећом, већ
остала међу својима, у средини која подстиче вредности, као што су таленат,
иновативност и памет", рекао је Селаковић.
Врховни интерес српског народа у времену које је пред нама, наглашава шеф српске
дипломатије, јесте борба за очување мира и стабилности и да то, како напомиње, мора да
буде наш национални пројекат и наша национална грађевина, а Србија и Република
Српска у том настојању морају да буду јединствене, чак и онда када се у тој борби
суочавају са онима којима ти циљеви нису приоритетни.
„Српски народ је један и у вредносном смислу недељив, везује нас наш језик, култура,
историја и традиција, светосавље, херојска прошлост, заједничка етика, љубав према
слободи и нашој црвено- плаво- белој застави и управо на пољу вредности треба да
сагледамо шта је интерес српског народа у годинама које су пред нама", рекао је
министар Селаковић.
Запитао је треба ли се ујединити у свађи са другима као што су то неретко неки други
чинили, или показати да је могуће чинити добро када га чините не само себи већ и свима
око себе.
Управо то друго, истиче Селаковић, била је идеја водиља генерацијама наших предака
који су борбу за добро увек видели у борби за добро свих око себе, а не само себе, и да
смо тиме као народ сведочили колико нам је важно да се штитећи достојанство предака
боримо за будућност у којој ће живети наши потомци.
„Ми нисмо по свом броју и у светским оквирима велики народ, али баш као што је Никола
Пашић једном приликом приметио - На путу од Беча до Цариграда нема или тешко да има
већег и значајнијег. И управо зато што смо у регионалном смислу значајан чинилац, и
наша одговорност за будућност је веома важна и значајна", истакао је Селаковић.
Осврћући се на годину „великих искушења и проблема", која је за нама, Селаковић је
нагласио да је она показала је да смо и са пандемијом могли да се боримо само једни
друге подржавајући и борећи се заједно, а да при томе никога нисмо повредили,
понизили и никоме ништа лоше нисмо учинили.
Селаковић је грађанима РС пожелео да године пред нама буду године напретка и успеха,
године победа, чији ће се значај „мерити километрима аутопутева, новим школама,
болницама, фабрикама".
Нека Србија и Република Српска, истакао је, наставе да живе у слози и љубави и нека се
између нас нико више не дрзне да поставља баријере и препреке, тамо где треба да стоје
мостови и испружене братске руке.
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„Драга браћо и сестре, уважени грађани Републике Српске, честитајући вам Дан
републике, желим да и сваке наредне године овај дан, 9. јануар, буде дан у коме ћемо
доносити закључке о томе колико смо помогли Српску, све њене грађане и читав наш
народ. И да сваке године тај закључак буде бољи и на понос свима нама. Срећан вам Дан
републике! Живела Србија! Живела Српска", казао је Селаковић.

Извор: Танјуг

3/3

