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Прошло је годину дана откако смо осујетили најкрвавији терористички напад у историји
Републике Турске. Турска је током прошле године доказала своју отпорност, способност
да се опорави и своју снагу.

  

  

Сада је изузетно важно направити анализу прошлогодишњих догађаја, а затим се
окренути будућности.

  

Прво се морамо сетити кроз шта смо прошли. Оно што се десило те ноћи је био напад на
турску државу од стране издајника убачених у оружане снаге, оданих поремећеном
човеку који себе сматра "имамом универзума". Суочили смо се са убицама које су
бомбардовале своју Скупштину, уништиле штаб специјалних полицијских снага које се
боре у првим редовима против терористичких организација, газиле ненаоружане цивиле
тенковима, пуцале из борбених авиона и нападале хеликоптере. У целој нашој историји
се нисмо суочили са таквом бруталношћу. Ова терористичка мрежа је убила 250 и
ранила више од 2.000 наших држављана.

  

Док се сећамо тих догађаја, ово горко искуство нас чини двоструко поносним. Као прво,
поносни смо на храброст и одлучност турског народа. Без обзира на своје порекло и
политичке ставове, наши грађани су масовно изашли на улице да се супротставе
пучистима. Наши телевизијски канали су наставили да преносе догађаје упркос
претњама и нападима организатора покушаја државног удара. Турски народ је показао
јединство.
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  Друго, турски народ је показао целом свету да брани демократију и да ће то наставитида чини. Мој народ је доказао да ће Турском владати само владе изабране надемократски начин и вољом народа, а не наоружане групе. Демократија има најјачилегитимитет. Као земља, положили смо овај тежак испит из демократије.  Међутим, никада нећу заборавити питање које ми је, дечији наивно, поставила унука теноћи. "Деда, зар ово нису наши војници?" Заиста, какви су то људи који могу да нападнусопствени народ, институције, симболе и вође на тако бруталан начин?  Одговор на то питање открива природу издајничке мреже са којом имамо посла. Те ноћисмо се суочили са криминалном мрежом која је слепо пратила инструкције свог вођеФетулаха Гулена. У питању је издајничка банда која није могла да разуме славнухиљадугодишњу историју турских војника и која је салутирала менаџеру компанијетерористичке организације ФЕТ и наводном власнику школе којом управља истаорганизација у војној бази коју су користили као свој штаб.  

  Моја влада је у ствари скинула маску Фетулаха Гулена и предузела одговарајуће мере.Још тада смо чинили напоре да разоткријемо постојање ове структуре унутар државе иучинили значајан напредак у том правцу. Међутим, покушај државног удара 15. јула јеоткрио горку истину да нисмо могли ни да претпоставимо колико је озбиљна претња скојом се суочавамо и да је она много дубља и живља него што смо мислили.Разоткривене су димензије завере коју је Фетулах Гулен ковао 40 година са циљем дапреузме власт над Турском. Извршавајући наређења Фетулаха Гулена, чланови ФЕТ-асу непримећено деловали у порама система и проширили се на скоро све центре моћипопут инфекције проузроковане вирусом који постепено захвата све виталне органетела. После 15. јула, предузели смо свеобухватне административне, кривичне и правнеистраге. Утврдили смо многобројне доказе о овој мрежи која је испланирала и спровелапокушај државног удара.  Ти докази су показали да се суочавамо са јеретичким, езотеричним системом веровањакоји је изградио Фетулах Гулен. Школе и студентски домови ове организације деловалису као центри за "испирање мозгова" и регрутовање. Индоктринираним члановима овеорганизације оданим свом вођи, за кога верују да је "Месија", је омогућено да сеинфилтрирају у државни апарат. Следбеници који су били спремни да без поговораприбегну разним илегалним и неморалним радњама су на овај начин унапређивани ипостављани на кључне позиције.  

  Ови људи су смишљали завере као што су преваре на конкурсима за запошљавање удржавним службама, илегална прислушкивања, уцене и лажна суђења. Организацију суфинансирале такозване добротворне организације и фондације. Прање милијардидолара се вршило преко великих компанија и банака. Медијска мрежа ове организацијеје била у служби пропаганде.  Можете ли да замислите да један "образовни покрет" делује у ћелијским структурама, дапрепознаје чланове по кодираним именима, да развија шифроване апликације замеђусобну комуникацију, да учи своје чланове контраобавештајним техникама итактикама скривања припадности организацији? Та нова генерација терористичкеорганизације прибегава свим могућим методама елиминисања оних који нису са њима ипокушава да контролише не само политичку моћ већ и државу Републике Турске ускладу са својим јеретичким амбицијама. Управо је ту јеретичку и опасну амбицијуосујетио турски народ 15. јула.  Могу да кажем да су мере које смо предузели уништиле осовину ове организације уТурској. Међутим, ова претња није ограничена само на Турску. Организација има сличнеструктуре у многим земљама. Оне у овом тренутку настављају да сеју издајничко семе удругим земљама. Овог пута, оне су још активније у потрази за глобалним економским иполитичким утицајем који би им омогућио опстанак. Искористио бих прилику да јошједном упозорим наше пријатеље на ову опасност.  
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  Турски народ је доказао свету да демократија није јефтина победа већ да је толикодрагоцена да за њу вреди умрети. Предузимање потребних мера представља нашуглавну дужност како би спречили да се овако нешто поново деси. Улажемо напоре даодржимо овај процес пун изазова у оквирима уставног поретка. Напослетку, турскадемократија је била на мети и она је победила. Због тога ћемо настојати да предузмемосве неопходне кораке чији ће резултат представљати круну наше демократије.  Турска амбасада путем огласа у "Политици" захвалила Србији што није подржалапуч против Ердогана  БЕОГРАД - У београдској "Политици" изашао је оглас у којем се турска Амбасада уБеограду захваљује Србији јер је одмах након покушаја државног удара у Турској сталауз турски народ и демократију.  

  У огласу, објављеном на читавој страници, напомиње се да је прије тачно годину дана,15. јула 2016. године, турски народ осујетио покушај државног удара који суорганизовали чланови терористичке организације Фетулаха Гулана, инфилтрирани уоружане снаге и друге јавне установе.   У тексту са насловом "Док славимо побједу демократије, с поштовањем се сјећаможртава, које су пале 15. јула", наводи се да је "оно што се десило био најстрашнијитерористички напад у историји Турске, какав до сада није виђен".  Подсјећа се да је погинуло 250 држављана Турске, а више од 2.000 рањено, али да јетурски народ био јединствен и храбро се супротставио пучистима, стао испред тенковакао живи штит, да би спријечио заузимање јавних установа.  "Турски народ је ставио до знања да неће дозволити недемократске интервенције, данеће допустити да наоружане групе креирају будућност Турске, већ воља нрода",наводи се у огласу.   (Срна)  
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