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Турция преструктурира въоръжените си сили след преврата

Дата на публикуване:
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Секция: Новини [1]
Тема: Турция [2]
Бързо преструктуриране на въоръжените сили обеща турският президент Реджеп Тайип Ердоган в
първото си интервю след обявяването на извънредно положение в страната. За агенция Ройтерс
Ердоган каза, че е имало значителни пропуски в работата на разузнаването преди опита за военен
преврат миналия петък, съобщи БНР.
Той предположи, че е възможно да бъде направен нов опит за преврат, но, по думите му, това ще
бъде много трудно, защото в момента властите са много бдителни.
Предстоящата среща на Върховния военен съвет на 1 август, извършващ надзор на въоръжените
сили, може да бъде изтеглена с една седмица, за да бъде обсъдено тяхното преструктуриране.
Съветът включва министър-председателя, министъра на отбраната и началника на генералния щаб.

Те работят заедно по въпроса и много скоро ще се появи нова структура, в която ще бъде влята свежа
1

кръв , каза Ердоган.
Ердоган коментира, че движението на ислямския проповедник Фетхуллах Гюлен, когото смята за
мозък на опита за превземане на властта, ще бъде третирано като поредната сепаратистка
терористична организация, каквито са и кюрдските въоръжени групировки, с които държавата се
бори от три десетилетия.
Ройтерс отбелязва, че президентът е изглеждал спокоен и сдържан по време на цялото интервю, но
охраната вътре и около просторния дворцов комплекс е била засилена. В градините били
разположени специални полицейски части, а на пътищата, водещи до двореца, са били направени
импровизирани контролно-пропускателни пунктове, включително с боклукчийски камиони, блокиращи
достъпа до комплекса.
Сирийският президент Башар Асад обвини турския си колега Ердоган, че се възползва от неуспелия
преврат, за да наложи строги ислямистки порядки, които застрашават както Турция, така и съседите
ѝ, предаде Ройтерс.

Ердоган използва преврата, за да осъществи един екстремистки план, плана на "Мюсюлмански братя"
в Турция. Това е опасно за Турция и за съседните ѝ страни, включително за Сирия, каза Асад пред
кубинска информационна агенция, цитиран и в профил на президентството в социална медия.
Целият материал на БНР може да видите тук [3].
Oще по темата в други медии:
Арестуваха военно аташе на Турското посолство в Атина [4]
Специално интервю за БНТ с депутат от опозицията [5]
Георги Димов: Забравете за провеждане на български избори в Турция [6]

Тагове: Реджеп Тайип Ердоган [7]
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