Поводом писма Вука Јеремића министру Николи Селаковићу
понедељак, 08. фебруар 2021.

Поштовани господине Јеремићу,
Као некадашњи министар спољних послова Србије, а данас лидер Народне странке,
поучавате нас како се ваља дипломатским средствима борити за Косово и Метохију, што
би било легитимно да се сви добро не сећамо како сте ви својевремено бранили јужну
српску покрајину.
У време када сте били у самом врху власти Србије, самопроглашено Косово признало је
више од 80 држава, а у време оних које критикујете повучено је 18 признања. Кумовали
сте и постављању питања Међународном суду правде, и добијен је одговор на који се
Приштина и дан-данас позива као на свој најчвршћи међународно-правни аргумент. Због
тога сте, као што знате, слављени међу албанским сепаратистима у Приштини као херој
њихове борбе за самосталност.
У Уједињеним нацијама били сте спроводилац за Србију погубне операције измештања
дијалога о Косову и Метохији из светске организације, где у Савету безбедности имамо
пријатеље са правом вета, на терен Европске уније, где велика већина чланица признаје
самопроглашено Косово као независну државу. Штетне споразуме који су уз ваше знање и
сагласност потписани са Приштином Србија и Срби на Косову и Метохији до данас не
могу да преболе.
Ваша опсесивна тема ових дана је и одлука Израела да призна једнострано проглашену
независност Косова, а побуде вам, како се да наслутити из ваше дипломатске биографије,
нису искрене и подстакнуте бригом за Србију и нашу јужну покрајину. Да будем сасвим
директан, не говорите истину када одлуку Израела везујете за оно што је председник
Србије потписао у Вашингтону. У споразуму који је наша страна потписла у Белој кући, а
он је јавно доступан документ, нема ни речи која се бави том темом. Уосталом и
председник Вучић је и експлицитно из Вашингтона поручио да ће наш однос према
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Израелу зависити од односа Израела према Србији.
Живимо у времену суноврата српске опозиције, јер њен део предвођен појединцима из
бившег режима, годинама тавори у јаловим настојањима да поверење грађана
разочараних у њихов лик и дело поврати лажима и демагогијом. Опозиција која се не
радује успесима своје државе а весели се сваком проблему и препреци која се нађе пред
Србијом и не заслужује да постоји, а такву одлуку нису донеле снаге које су данас за
кормилом Србије, већ грађани.
Ви господине Јеремићу управо јесте главни креатор таквог државно и друштвено
неодговорног деловања дела наше опозиције, и сваким својим иступом на тему "што
лошије за Србију, то боље за мене" закопавате читав један политички блок у блато из којег
нема излаза. У дипломатији се речи често прећуткују, али се не ћути онда када се нешто
мора рећи. У име колега у Министарству спољних послова дужан сам да будем директан,
јер ово је време у којем и наша држава и наша дипломатија враћају у ваше време
изгубљено самопоштовање, и нећемо се стидети својих успеха зато што они вама нису по
вољи.
За нашу јужну покрајину настављамо да се боримо у складу са јасном политиком наше
државе да је заштита српских интереса на Косову и Метохији приоритет, а у ваше време
ни Косово и Метохија нити Србија нису били приоритет, већ је приоритет био у ком ће се
луксузном хотелу одседати и у ком ексклузивном ресторану вечерати. За вас је признање
самопроглашеног Косова од стране Србије било само питање времена и форме, и тако га
доживљавате и данас, јер несхватљиво вам је да неко може имати смелост да се за своју
земљу бори несебично и искрено.
Као бивши колега, препоручујем вам да не говорите, управо онако како сте ћутали када је
2008. једнострано проглашена независност Косова, јер свака реч и несувисли покушај да
оперете биографију нападајући оне који се за Србију боре онако како се ви никада нисте
борили само ће вас додатно учинити негативним јунаком српске политичке и дипломатске
историје.
Амбасадор Владимир Марић,
в.д. помоћника министра спољних послова

Извор: Политика

2/2

