
Реџеп Тајип Ердоган: Не изручујемо више никога, док нам САД не дају Гулена; до сада смо им дали 12 терориста, а они смишљају изговоре
четвртак, 11 јануар 2018 20:46

Турска неће Американцима изручити ниједног осумњиченог за тероризам ако јој
Вашингтон не буде предао имама Фетулаха Гулена, кога Анкара оптужује да стоји иза
неуспелог војног пуча 2016. године, изјавио је данас турски председник Реџеп Тајип
Ердоган.

  

  

"До сада смо изручили САД 12 терориста, али они нама нису вратили оног којег ми
желимо. Они су измишљали изговоре", рекао је Ердоган на конференцији за штампу.

  

Анкара оптужује Гулена, који живи у САД од 1999. године, за организацију неуспелог
пуча у Турској и у неколико наврата је тражила од Вашингтона да га изручи, наводи
Ројтерс.

  

Амерички званичници су рекли да је њиховим судовима неопходно да имају довољно
доказа да би изручили Гулена, који негира умешаност у организацију пуча.
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"Ако нам га не изручите, онда извините, али од сада кад год будете тражили новог
терористу, све док сам ја у (председничком) кабинету, нећете их добити", поручио је
турски председник.

  

Турска је највећа муслиманска земља у НАТО-у и важан савезник САД на Блиском
истоку, али су ове две земље у претходним месецима имале размимоилажења по многим
питањима.

  

У среду је министар спољних послова Турске Мевлут Чавушоглу истакао да су односи
између две земље нарушени зато што САД неће да изврше екстрадицију Гулена Турској
и зато што пружају подршку милицији сиријских Курда - "Јединицама за заштиту народа"
(YПГ), и њиховом политичком крилу - Партији демократског јединства (ПYД).

  

Он је нагласио да би односи Анкаре и Вашингтона могли да се додатно погоршају.

  

"САД нас не слушају, али слушају ПYД/YПГ. Да ли ту може да буде стратешког
партнерства? ... Турска није држава коју ће САД саплитати својом неконзистентном
политиком у региону", нагласио је Ердоган.

  

(Танјуг)
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