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Министар иностраних послова Турске Ахмет Давутоглу изјавио је да је циљ турске
спољне политике успон отоманског Балкана, као центра светске политике, истичући да
је Турска одговорна за БиХ.

  

"Направићемо Балкан, Кавказ, Средњи исток, заједно са Турском, центром светске
политике у будућности. То је циљ турске спољне политике и ми ћемо то постићи",
изјавио је турски шеф дипломатије, а преноси сарајевски недељник "БХ дани".

  

Давутоглу је рекао да "у Турској има више Босанаца него у Босни, Албанаца више него у
Албанији, Чечена и Абхаза више него у Чеченији и Абхазији", зато, јер је то, како је
рекао, отоманско наслеђе.

  

"За све ове различите нације на Балкану, Средњем истоку и Кавказу, Турска је сигурно
уточиште, њихова домовина. Ви сте добро дошли. Анатолија припада вама. И ми смо
сигурни да је Сарајево наше... Али, ми желимо да будете сигурни овде као власници
Сарајева и БиХ. Оно што се дешава у БиХ је наша одговорност", рекао је Давутоглу
приликом недавног боравка у Сарајеву на отварању конференције под називом
"Османско наслеђе и муслиманске заједнице Балкана данас".

  

За Турску је, каже он, сигурност Сарајева једнако важна, као и сигурност и просперитет
Истанбула.

  

Он је рекао да је историја, судбина и будућност Турске и БиХ заједничка, као и да је
територијални интегритет БиХ за Турску једнако важан, као и територијални интегритет
Турске.

  

"То није само расположење државних званичника у Турској. То је осећање сваког
појединог Турчина без обзира где живи у Турској", рекао је Давутоглу.

  

Према његовом мишљењу, отоманска историја је историја балканског региона.
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"Ми желимо нови балкански регион утемељен на политичким вредностима, економској
међузависности и сарадњи и културној хармонији. То је био отомански Балкан. Ми ћемо
обновити овај Балкан...Отоманска столећа Балкана су успешна прича, а сада је треба
обновити", рекао је Давутоглу.

  

Турска је последњих неколико недеља значајно појачала своје дипломатске активности у
региону, па тако председник Турске Абдулах Гул у понедељак долази у дводневну
посету Србији.

  

(Мондо)

  

 2 / 2


