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 Бивши председник Грузије Михаил Сакашвили изјавио је да новоизабрани председник
Украјине Владимир Зеленски треба да заборави на билатералне преговоре са Русијом,
као и да се концентрише на борбу са Порошенком.

  

  Сакашвили је за украјинску телевизију „Наш“ навео да сматра да се у Украјини све ради
из сенке, све одлуке се доносе иза кулиса. Он је истакао да се актуелни председник
Украјине Петро Порошенко нада да ће се реванширати Зеленском због пораза на
изборима за неколико месеци.   

„Зеленском говоре: ’Добродошли у клуб, дођите код нас иза кулиса, тамо ћемо све
решити‘. Порошенко је свуда довео своје људе. На пример, уклонили су председника
Уставног суда“ да би довели човека лојалног Порошенку – све то је урађено како би се
добила прилика за реванш за неколико месеци“, рекао је Сакашвили.

  

Осим тога, бивши председник Грузије навео је да ако Зеленског „увуку иза кулиса“,
чекаће га судбина „гора од Јушченкове“.

  

Сакашвили је такође упозорио Зеленског да може да заборави на преговоре са Русијом,
јер са Москвом наводно не може да се преговара.

  

Сакашвили је напустио Грузију 2013. године, где је против њега покренут низ кривичних
поступака, а по некима је у одсуству осуђен на затворске казне. У пролеће 2015.
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Сакашвили је ушао у украјинску политику, када га је председник Украјине Порошенко
именовао за губернатора Одеске области, након што је добио држављанство. Међутим,
већ у новембру 2016. године Порошенко је Сакашвилија отпустио, рекавши да он не само
да није испунио своја обећања о развоју региона, већ је и значајно погоршао економске
показатеље ове области.

  

Крајем јула 2017. Порошенко је Сакашвилију одузео украјинско држављанство, јер је,
како је саопштено, он приликом примања дао нетачне податке — конкретно у вези са
суђењем у Грузији. Касније је Сакашвили поднео жалбу на ову одлуку украјинском суду,
која још увек није разматрана. Украјинске власти су у фебруару 2018. године
Сакашвилија протерале у Пољску, са чије територије је он у јесен 2017. илегално ушао у
Украјину, пробивши кордон граничара и полицајаца. Гранична служба Украјине
забранила је Сакашвилију улазак у земљу до 2021. године.

  

После априлских избора у Украјини, на којима је победио Зеленски, Сакашвили је
објавио да намерава да се врати у земљу. Гранична служба Украјине је сопштила да он
нема законског основа за улазак.

  

(Спутњик)
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