
Реџеп Ердоган: Емануел Макрон је непоштен. САД ће платити цену ако не испуне свој део договора, обећали су Ф-35, али нису одржали реч - иако смо платили око 1,4 милијарде долара
понедељак, 30 јануар 2023 18:45

Председник Турске Реџеп Тајип Ердоган изјавио је да Анкара верује да "међународна
политика треба да се гради на поштењу", те да председник Фрацуске Емануел Макрон
"није поштен".

  

  

"Тамо где нема поштења, нема ни достојанства", поручио је Ердоган у обраћању младима
на скупу у покрајни Билечик и додао да Француска брзо губи своју репутацију у Африци,
укључујући Мали и Буркину Фасо, али и у широј међународној заједници.

  

Он је навео да је "жалосно то што се позиција Турске у сукобу са Грчком игнорише".

  

Осврћући се на односе са Русијом, Ердоган је истакао да постоји узајамно поштовање у
односима две земље и предложио трилатерални састанак Анкаре, Москве и Дамаска у
вези са ситуацијом у Сирији.
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"Тренутно не можемо да добијемо резултат који желимо у развоју догађаја у северној
Сирији, али хајде да се сада састанемо и удружимо као трио, Русија, Турска и Сирија",
рекао је турски председник.

  

Мир у региону ће бити постигнут ако се на тај начин буде преговарало, навео је он.

  

"Можемо чак додати и Иран овоме. Нека дође и Иран", додао је Ердоган.

  

Иако још није објављен датум или локација, очекује се састанак министара спољних
послова Турске, Русије и Сирије, што би били још једни преговори на високом нивоу од
почетка грађанског рата у Сирији 2011. године.

  

Руски, турски и сиријски министри одбране састали су се 28. децембра у Москви да би
разговарали о борби против тероризма у Сирији и договорили наставак трилатералне
сарадње како би се осигурала стабилност у земљи и ширем региону.

  

Коментаришући борбене авионе Ф-35, Ердоган је позвао САД да испуне свој део
договора.

  

"Обећали сте Ф-35, али нисте одржали реч. Иако смо платили око 1,4 милијарде долара,
не дајете ништа заузврат", рекао је Ердоган и упозорио да би САД могле да плате цену
уколико не испоштују уговор.

  

Турско-амерички односи су последњих година затегнути због америчке подршке
Радничкој партији Курдистана у северној Сирији, као и због тога што САД нису
одобравале то што је Турска 2017. године купила руски систем противваздушне одбране
С-400.
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Након турске куповине руског оружја, САД су 2019. године суспендовале ту државу из
програма куповине борбених авиона Ф-35.

  

Турска је више пута нагласила да је испунила своје обавезе у вези са куповином Ф-35 и
да је суспензија била против правила, те је предложила комисију која би истражила
спорну куповину. 

  

(РТ)
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