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 Турски председник Реџеп Тајип Ердоган поручио је данас поводом треће годишњице
неуспелог покушаја војног удара, да турски народ нико не може да пороби.

  

  Он је уједно поручио да ће систем С-400, који је Турска набавила од Русије, бити
потпуно функционалан до априла 2020. године.   

Годишњица покушаја пуча обележена је широм земље, а главни скуп симболично је
уприличен на аеродрому "Ататурк", на који је турски председник Реждеп Тајип Ердоган
слетео у ноћи 15. јула 2016.

  

- Све док будемо чували нашу веру, нашу историју и нашу културу, наше потомке, нико не
може окупирати ову земљу и нико не може поробити овај народ - поручио је Ердоган у
обраћању на истанбулском аеродрому пред више десетина хиљада људи, преноси
Анадолија.

  

Он је рекао да се нада да после 15. јула нико неће ни помислити да покуша да угрози
народну вољу. Подсетио је да током ранијих државних удара у Турској никада није
нападнута зграда парламента, те да је на данашњи дан пре три године чак и то
учињено.

  

- У ноћи 15. јула желели су Турску завити у црно, али нису успели. Бог је тако хтео да
сами упадну у замке које су поставили. Турску никада неће преузети ниткови који су
продали душу ђаволу - рекао је он.
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Ердоган се дотакао и теме одбрамбеног противваздушног ракетног система С-400, који
Турска набавља од Русије додавши да су многи говорили да Турска није у стању да
набави тај систем те нагласио како је његова испорука у току.

  

- Систем С-400 ће у потпуности бити распоређен и функционалан до априла 2020. -
поручио је он.

  

Ердоган је на аеродром стигао са супругом, а у његовој пратњи били су и
председавајући Дома народа Парламентарне скупштине БиХ и председник Странке
демократске акције Бакир Изетбеговић и премијер Федерације БиХ Фадил Новалић.

  

(Танјуг)

  

 2 / 2


