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Председник покрета Љубав, вера, нада Немања Шаровић оценио је данас да је
председник Србије Александар Вучић „кренуо у офанзиву против здравог разума“ у
покушају да убеди грађане како су Немачка и Турска „велики пријатељи Србије“.

  

  

Коментаришући Вучићеву посету Турској, Шаровић је подсетио да је председник те
земље Реџеп Тајип Ердоган најављивао дипломатску офанзиву у циљу повећања броја
земаља које признају независност Косова.

  

Он је рекао да „нескривена“ жеља Турске да доминира регионом одавно никога не
изненађује, као ни Ердоганов став о косовској независности, тим пре што је Турска 2008.
године била друга држава на свету која је званично признала независност Косова.

  

„Ако све то не изненађује, па политику Турске полазећи од њихових интереса можемо
назвати очекиваном и нормалном, то свакако не можемо рећи за оно што раде
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председник, Влада и министарство иностраних послова Србије“, навео је Шаровић.

  

Оценио је и да ће недавно отварање Генералног конзулата Турске у Новом Пазару
„несумњиво имати далекосежне штетне последице на стабилност Србије“.

  

„Међутим, све озбиљне теме пале су у заборав када је председник Александар Вучић из
Анкаре егзалтирано објавио да га је Ердоган не само извео на ручак, већ да је, ван
сваког протокола, почашћен филџаном чаја и правим турским баклавама што је
несумњиво потврда огромног српско-турског пријатељства и међународног угледа
српског диктатора“, навео је Шаровић.

  

Додао је да „онај ко помисли да Косово и Метохију, Рашку област или било који други
део Србије може продати и предати за ручак и тепсију баклаве, не може и неће проћи
боље“ од турског султана Мурата кога је Милош Обилић убио у Боју на Косову 1389.
године.

  

(Бета)
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