
Михаил Сакашвили: Пољаци ми нису дали да возом уђем у Украјину, имамо посла с идиотима
недеља, 10 септембар 2017 19:53

Бивши председник Грузије Михаил Сакашвили напустио је, после више сати чекања,
путнички воз којим је желео да уђе из Пољске у Украјину, упркос томе што му је одузето
држављанство те земље и одлучио да покуша да пређе границу аутобусом.

  

  

Сакашвили, који је после мандата на месту председника Грузије постао гувернер
украјинског региона Одесе, сада води кампању за поновно добијање држављанства
Украјине, које му је летос одузето, наводи Асошиејтед прес.

  

Међународни воз за украјински град Љвов, у којем је међу путницима био Сакашвили,
данас је због њега сатима стајао на граничној станици у Пољској, у граду Пшемислу.

  

Пољска железница објавила је да ће воз остати у тој станици док "особа без права
уласка на територију Украјине" не напусти воз.
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Он је то напокон учинио и ушао у аутобус којим ће пробати да уђе у Украјину.

  

Сакашвили је новинарима у возу рекао да власти држе стотине путника као таоце,
преноси АП.

  

"Можете ли да замислите с каквим идиотима имамо посла!?", рекао је он.

  
  

Moment when train at Polish side of border with Ukraine announces it won't be crossing until 
@SaakashviliM
gets off 
pic.twitter.com/bXl4LxXe5K

  — Glenn Kates (@gkates) September 10, 2017    

Сакашвили је био председник Грузије од јануара 2008. до новембра 2013. године, а
гувернер Одесе од маја 2015. до новембра 2016. године.

  

Он се сукобио с државним врхом Украјине, поднео оставку на функцију гувернера и
основао политичку партију. Председника Украјине Петра Порошенка оптужио је да се не
бори против корупције, после чега му је Порошенко одузео држављанство Украјине.

  

За Сакашвилијем је расписана потерница у Грузији где му је држављанство одузето
2015. године када је постао гувернер Одесе.
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https://twitter.com/SaakashviliM
https://t.co/bXl4LxXe5K
https://twitter.com/gkates/status/906859128399822848

