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Турска влада је у пријатељским односима са Ираном и у расколу са Израелом. Пре било
каквог напада на Иран, постоји 
ли 
м
огућност
војн
ог
пуча
у Турској?

  

1. августа 2010, Врховни војни савет Турске одржао је другог дана свог годишњег засед
ања
ра
справу о
унапређењима
и отпуштањ
има
официра у оружаним снагама. 

  

И, тај исти турски Војни савет захтева унапређење за официре осумњичене за
планирање пуча . Армија жели да промовише 11 генерала који се терете за з
аверу с циљем обарања
турске 
влад
е
. 

  

Према извештајима, турски премијер Реџеп Тајип Ердоган позвао је на опозив
унапређења  за
11 генерала. 
Међутим,
премијер
нема моћ да 
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поништи
постављења именованих
генерала. 

  

Председник Абдулах Гул има ту моћ, јер одлуке Војног савета постају правоснажне тек
након што 
буду потврђене
потпис
ом
од стране председника. 

  

У прошлости, ниједан председник није се усудио да стави вето на планове војске. 

  

Наводно је председник Гул затражио од војске да одложи планирана постављења,
наговештавајући да неће потписати документа ако 
и тих 
11 генерал
а
буду били на списку за унапређење
.

  

Турски суд је недавно издао налоге за хапшење 11 генерала и 91 других активних и
пензионисан
их
официр
а
, међу 
којима је и
знатан број
генерала. 

  

Њих у децембру 2010. очекује суђење за саучесништво у плану под називом „Чекић“ ( "O
peration 
Sledgehammer"
)
. Наводно, 
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план под називом 
Sledgehammer
је 
настао
2003
.
и поз
и
вао 
је на 
државни удар против владе 
премијера 
Ердогана. 

  

Према тужилаштву, завереници су планирали да бомбардују џамију у Истанбулу и да
изазову тензије са Грчком, у покушају да изазову немире и припрем
е
терен за војни 
пуч
. 

  

Само један од 102 осумњичених је ухапшен до сада. Други су уложили жалбе на налоге
за хапшење
. 

  

Неким официрима, укључујући и пензионисане високорангиране генерале, предстоје
суђења 
под оптужбом да су 
чланов
и
Ергенекона
(
Ergenekon
)
, фашистичке групе 
са тесним 
везама са ЦИА
(
CIA
)
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и Мосад
ом (
Мossad
)
. 

  

Уставни амандмани осмишљени да сузбију политички утицај генерала ће бити стављени
на референдум у септембру 2010. 
У међувремену 
Влада чини напоре да изађе на крај са новим таласом напада курдских побуњеника, за
које се каже да добијају подршку од Ергенекона, ЦИА-е и Мосада.

  

Извор: AANGIRFAN  (Индонезија)

  

Превод: НСПМ
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http://www.google.com/url?sa=t&amp;source=web&amp;cd=2&amp;ved=0CCUQFjAB&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.mossad.gov.il%2FEng%2FAboutUs.aspx&amp;ei=T7FiTIXeIojvOb3qgPkM&amp;usg=AFQjCNEeiwyno46S9PkX5dQQ_PYZzTjADg
http://aangirfan.blogspot.com/

