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“Ndërkohë që nga njëra anë luftonim
me terrorit, nga ana tjetër ne arritëm të
shpartallojmë tentativën për grusht shteti të
Organizatës Terroriste Fetullah (FETO), partneren
e të gjitha organizatave terroriste. Këtë ne e
realizuam së bashku me popullin, i cili iu përgjigj
thirrjes tonë atë mbrëmje. Ky popull është për
t’u puthur në ballë. Ashtu siç thotë edhe poeti
pra: “Do të ecësh ti njëherë, që populli të ecë
pas teje”. Falë Zotit populli marshoi pas nesh
dhe nuk na la vetëm. Menjëherë ata mbushën
plot e përplot sheshet dhe aeroportet. Vetëm
se kishte diçka ndryshe këtë herë. Çfarë kishte
ndryshe? Ajo që ishte ndryshe, ishte fakti se
populli ynë u shtri përpara tankeve, nuk u
step nga avionët luftarakë F-16, F-4, por e bëri
gjoksin e tij mburojë përballë plumbave që
shtinin helikopterët. Ashtu siç thotë edhe poeti
Mehmet Akif Ersoy “Bëje trupin mburojë, që të
ndalet ky pushtim i paturpshëm”, ashtu edhe
populli im e bëri gjoksin e tij mburojë dhe e
sprapsi atë dyndje të paturpshme. E bëri këtë
sepse siguria e tij si për pavarësinë, ashtu edhe
për të ardhmen ishte besimi.”
4 GUSHT 2016

NUMRI I DËSHMORËVE

250
4

15 Korrik, E premte

16 Korrik, E shtunë

22:00

23:05

Në selinë e Shtabit të
Përgjithshëm (Ankara)
dëgjohen të shtëna armësh
dhe një helikopter hap zjarr
mbi njerëzit që gjendeshin
jashtë godinës. Një grup
ushtarësh bllokojnë me
tanke kalimin tek “Ura e
Bosforit” dhe Ura e “Fatih
Sulltan Mehmetit” në
Stamboll.

Kryeministri Binali
Jëlldërëm (Binali
Yıldırım) lidhet në
transmetim direkt me
një kanal televiziv, ku atë
që po ndodhte e cilësoi
si një tentativë për
grusht shteti dhe tha:
“Kjo nuk do të lejohet”.

24:00
Burime nga Siguria e Shtetit
bënë të ditur për Agjencinë e
Lajmeve “Anadolli” se:
“Tentativa për grusht shteti
ishte iniciuar nga ana e një
grupi oficerësh brenda
ushtrisë, të cilët ishin anëtarë të
Organizatës Terroriste Fetullah
dhe Strukturës Paralele në
Shtet (FETO/PDY)”.

00:11

02:30

02:20

02:00

01:01

Arrestohen 13 ushtarë,
përfshirë edhe tre
oficerë me grada,
anëtarë të organizatës
terroriste FETO, të cilët
tentuan të hyjnë në
Kompleksin Presidencial
në Ankara.

Puçistët sulmojnë nga
ajri Departamentin e
Forcave Speciale të
Policisë në Gëlbashë
duke vrarë 17 policë si
dhe sulmojnë nga ajri
operatorin satelitor
TURKSAT, ku mbetën
të vrarë 2 punonjës.

Fillojnë arrestimet e
para të ushtarakëve,
anëtarë të
organizatës
terroriste FETO, të
cilët morën pjesë në
tentativën për
grusht shteti.

Drejtoria
Rajonale e
Policisë në
Ankara sulmohet
nga helikopterët
dhe avionët
luftarakë.

02:42
Bombardohet
Kuvendi i Madh
Popullor i Turqisë
(TBMM) dhe si
pasojë plagosen
disa oficerë policie
dhe punonjës të
parlamentit si dhe
thyhen xhamat e
ndërtesës.

03:00

08:36
Komanda e Përgjithshme e
Xhandarmërisë kalon në
duart e njësive të
Operacioneve Speciale të
Policisë.

09:40
Rreth 200 ushtarë dhe
komandantë të
çarmatosur dalin nga
Selia e Shtabit të
Përgjithshëm dhe
dorëzohen tek policia.

Presidenti
Erdoan
mbërrin në
Stamboll.

06:30

06:52

Në Gëlbashë të
Ankarasë rrëzohet
helikopteri ushtarak,
i cili nën komandën
e anëtarëve të
organizatës
terroriste FETO,
kishte bombarduar
operatorin satelitor
TURKSAT.

Pas rrëmbimit të Shefit të
Shtabit të Përgjithshëm
Gjeneralarmate Hulusi Akar,
në vend të tij emërohet
përkohësisht si Shef i
Shtabit të Përgjithshëm
Komandanti i Armatës së
Parë Gjeneralarmate Ymit
Dyndar (Ümit Dündar).

08:32

09:40

00:26
Presidenti Erdoan lidhet
në transmetim direkt me
kanalin televiziv CNN
Turk, ku reagon ndaj
tentativës ushtarake për
grusht shteti dhe i bën
thirrje popullit që të dalë
në rrugë dhe të mbrojë
demokracinë.

04:00

Ushtria organizon një
operacion në Bazën
Ushtarake Ajrore Akënxhë
në Ankara, dhe liron Shefin e
Shtabit të Përgjithshëm
Hulusi Akar duke e çuar atë
në një zonë të sigurt.

Me akuzën për tradhti ndaj
atdheut nisin procedurat për
hetimin penal kundër
Gjeneralarmate Akën Oztyrk
(Akın Öztürk)
ish-Komandant i Forcave
Ajrore Gjenerallejtnant Metin
Ijidil (Metin İyidil) Komandant
i Stërvitjes së Forcave
Tokësore të Ndërlidhjes dhe
Mbështetjes në Komandën e
Stërvitjes dhe Doktrinës.

Ushtarët puçistë hyjnë
forcërisht në TRT dhe
detyrojnë spikeren e
lajmeve të lexojë
deklaratën e grushtit të
shtetit, ku thuhej se kishin
marrë kontrollin e shtetit
në emër të “Komitetit të
Paqes në Vend”.

Prokuroria e Ankarasë lëshon
urdhrin për arrestimin e
nëpunësve të gjyqësorit që
kishin lidhje me organizatorët
e tentativës për grusht shteti,
organizatën terroriste
FETO/PDY, si dhe ushtarakët,
anëtarë këta të të
ashtuquajturit “Komiteti për
Paqen në Vend”.

03:20

TRT-ja u kthehet
transmetimeve
normale dhe
arrestohen ushtarët
anëtarë të FETO-s,
të cilët u përpoqën
të marrin kontrollin
e ndërtesës së
Drejtorisë së
Përgjithshme të
TRT-së.

00:13

Presidenti i Turqisë
Rexhep Tajip Erdoan që
gjendej në Marmaris,
niset për në Aeroportin
Ataturk të Stambollit.

08:17

07:50

Në Izmir arrestohet
Gjeneralmajor
Memduh Hakbilen,
Shef i Shtabit në
Komandën e Armatës
së Egjeut.

29 kolonelë dhe 5
gjeneralë, anëtarë të
organizatës terroriste
Fetullah, largohen nga
detyra me urdhër të
ministrit të Punëve të
Brendshme Efkan Ala.

07:28
Në Erzinxhan arrestohet
Gjeneralbrigade Ekrem
Çallar, Shef Operacional i
Armatës së 3-të.

10:07

10:15

10:59

Rreth 700 ushtarë
dhe komandantë turq
të çarmatosur dalin
nga Selia e Shtabit të
Përgjithshëm dhe
dorëzohen tek policia.

Arrestohen
Gjeneralbrigade Junus
Kotaman (Yunus Kotaman)
Komandant i Brigadës së
49-të në Bingol dhe
Gjeneralbrigade Ismail
Gynesher (İsmail Güneşer)
Komandant i Brigadës së
2-të në Bollu.

Ministri i Punëve të
Brendshme, Efkan Ala
largon nga detyra
Nënadmiral Hakan
Ystem (Hakan Üstem),
Komandant i Rojës
Bregdetare.

21:57

20:50

20:02

12:57

12:04

Prokuroria e Ankarasë u
dërgon një shkresë të gjitha
prokurorive të krimeve të
rënda dhe u kërkon që të
arrestojnë dhe të nisin
hetimin penal ndaj gjithsej 2
mijë e 745 prokurorëve dhe
gjyqtarëve, për të cilët
vlerësohet se janë anëtarë të
organizatës terroriste.

Si rezultat i operacionit të
kryer kundër tentativës për
grusht shteti të FETO-s në
Bazën Ajrore Ushtarake
Akënxhë në Ankara lirohet
Gjeneralarmate Galip
Mendi, Komandant i
Përgjithshëm i Forcave të
Xhandarmërisë.

Përfundon
operacioni kundër
tentativës për grusht
shteti të FETO-s në
Bazën Ajrore
Ushtarake Akënxhë
në Ankara.

Arrestohet Gjeneralmajor
Suat Murat Semiz,
Gjeneralbrigade Dursun
Pak, Komandant i Bazës së
Parë Ajrore dhe
Gjeneralbrigade Rexhep
Ynal (Recep Ünal),
Komandant i Njësisë
Ajrore të Forcave të
Përbashkëta (JFAC).

Arrestohen rreth 200
ushtarë gjatë
operacionit të njësive të
Operacioneve Speciale
të Policisë, organizuar
në ndërtesën e
Komandës së
Përgjithshme të
Xhandarmërisë.

5

U arrit që brenda 22 orëve të shtypet në të gjithë vendin tentativa për grusht shteti, që nisi më 15
Korrik në Selinë e Shtabit të Përgjithshëm të Turqisë nga ana e një grupi oficerësh brenda Forcave
të Armatosura Turke, të cilët ishin anëtarë të organizatës terroriste FETO. Sipas informacioneve të
përzgjedhura nga gazetarët dhe fotoreporterët e Agjencisë së Lajmeve Anadolli (AA), tentativa për
grusht shteti e organizatës terroriste FETO filloi rreth orës 22:00, mbrëmjen e datës 15 Korrik, ditë e
premte, dhe u neutralizua në orën 20:02 të datës 16 korrik, ditë e shtunë.
Më poshtë jepet një pasqyrë kronologjike e ngjarjeve gjatë dhe pas tentativës për grusht shteti të
organizatës terroriste FETO (sipas orës lokale të Turqisë).

15 KORRIK

6

22:00

Në Selinë e Shtabit të Përgjithshëm dëgjohen të shtëna armësh dhe një
helikopter hap zjarr mbi civilët që gjendeshin jashtë godinës.

15 KORRIK

22:00

Një grup ushtarakësh
marrin nën kontroll Selinë e
Shtabit të Përgjithshëm dhe
Drejtorinë e Përgjithshme
të TRT-së në Ankara, ndërsa
në Stamboll në të njëjtën
orë një grup ushtarësh
bllokojnë kalimin në “Urën
e Bosforit” dhe “Urën e Fatih
Sulltan Mehmetit”.
15 KORRIK

22:10

Nën drejtimin e Nënsekretarit
të Kryeministrisë në Selinë
e Kryeministrisë në Pallatin
Çankaya në Ankara krijohet
qendra e koordinimit
në lidhje me situatën e
jashtëzakonshme. Këtu së
pari vendoset që sheshet të
merren nën kontroll nga ana
e popullit.

7

8

15 KORRIK

23:05

Kryeministri Binali Jëlldërëm lidhet në transmetim direkt me kanalin
televiziv NTV dhe më pas me kanalin A Haber, ku deklaron se bëhet fjalë
për një tentativë për grusht shteti. “Ky grusht shteti nuk do të lejohet dhe
se ata që janë përfshirë në të do të marrin dënimin më të rëndë”, - tha
Kryeministri Jëlldërëm duke shtuar se bëhej fjalë për një tentativë për
grusht shteti nga ana e një grupi brenda forcave të armatosura.

15 KORRIK

23:24

Ndodh një shpërthim në Shtabin e Operacioneve Speciale të
Policisë në nënprefekturën Gëlbashë të Ankarasë.

15 KORRIK

23:30

U bë e ditur se Shefi i Shtabit të Përgjithshëm Gjeneralarmate Hulusi
Akar ishte marrë peng nga ana e një grupi ushtarakësh që tentonin të
bënin grushtin e shtetit.

00:00

Burime të sigurisë së shtetit bënë këtë deklaratë: “Tentativa për grusht
shteti po përpiqet të bëhet nga ana e një grupi oficerësh brenda
ushtrisë, të cilët janë anëtarë të Organizatës Terroriste Fetullah dhe
Strukturës Paralele në Shtet (FETO/PDY)”.

16 KORRIK

00:09

Helikopterët ushtarakë hapin zjarr mbi godinat qendrore të
Shërbimit Informativ Kombëtar Turk (MIT). Forcat e sigurisë së MIT-it i
kundërpërgjigjen zjarrit të puçistëve.

16 KORRIK

00:01

Presidenti Rexhep Tajip Erdoan që ndodhej në Marmaris, niset për në
aeroportin Ataturk të Stambollit.

15 KORRIK

9

16 KORRIK

16 KORRIK
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00:13

00:26

Ushtarët puçistë hyjnë me forcë në ambientet e Radiotelevizonit
Publik (TRT) dhe detyrojnë spikeren e lajmeve të lexojë deklaratën e
paligjshme, ku thuhet se ata kanë marrë nën kontroll shtetin në emër të
“Komitetit të Paqes në Vend”. Burime nga Presidenca qartësuan se deklarata
ishte false dhe nuk ishte lëshuar nga ana e Forcave të Armatosura Turke,
prandaj bëhej thirrje që të tregohej kujdesi i nevojshëm. Pak më vonë
pas leximit të deklaratës së paligjshme, agjencia e komunikimit satelitor
TURKSAT ndërpret sinjalin e transmetimeve të TRT-së.

Pas këtyre deklaratave, Presidenti Erdoan lidhet në transmetim direkt
me televizionin CNN Turk dhe disa kanale të tjera televizive, në të cilat
reagon ndaj tentativës ushtarake për grusht shteti dhe i bën thirrje
popullit që të tubohet nëpër sheshe për të bërë rezistencë dhe për ti
dalë në mbrojtje demokracisë. Erdoan u shpreh kështu: “Përgjegjësit e
kësaj tentative për grusht shteti të ndërmarrë ndaj vullnetit të popullit
do të marrin përgjigjen e merituar ashtu siç parashikohet në ligjet dhe
kushtetutën tonë, pavarësisht nëse ata janë një grup i vogël brenda Forcave
të Armatosura Turke apo brenda institucioneve të tjera shtetërore”.

16 KORRIK

16 KORRIK

00:30
00:35

Pas apelit të Presidentit Erdogan dhe thirrjeve për bashkim, të cilat në
bazë të udhëzimeve të Departamentit të Çështjeve Fetare u përcollën nga
minaret e të gjitha xhamive në 81 provincat e Turqisë, qytetarët turq dolën
nëpër rrugë për të protestuar ndaj tentativës për grusht shteti.
Hetimi i parë në lidhje me tentativën për grusht shteti u hap nga Drejtuesi i
Prokurorisë në Kyçykçekmexhe (Stamboll) Ali Doan (Ali Doğan), i cili deklaroi
se kanë nisur hetimet ndaj ushtarakëve të përfshirë në tentativën për grusht
shteti dhe se ata do të arrestohen menjëherë kudo që të shikohen.

16 KORRIK

00:57

Helikopterët ushtarakë
sulmojnë objektet e
operatorit satelitor
TURKSAT në Gëlbashë,
i cili kishte ndërprerë
transmetimin e televizionit
shtetëror TRT.
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01:01

Drejtoria Rajonale e Policisë së Ankarasë sulmohet nga helikopterët dhe
avionët luftarakë. Ministri i Mbrojtjes Kombëtare Fikri Ëshëk (Fikri Işık) tha
se kjo tentativë për grusht shteti ishte iniciuar nga një juntë ushtarake e
maskuar brenda Forcave të Armatosura Turke (FAT).

16 KORRIK

01:30

Forcat e sigurisë u përgjigjen me zjarr 5 automjeteve të blinduara që
hapën zjarr ndaj Pallatit Çankaja në Ankara (Selia e Kryeministrisë Turke).
Këtu ushtarët puçistë u sprapsën me mbështetjen e popullit. Ndërkohë
Kryetari i Kuvendit të Madh Popullor të Turqisë, Ismail Kahraman vjen
në Qendrën e Koordinimit, që ishte ngritur në Kryeministri, dhe merret
vendimi që Kuvendi të qëndrojë i hapur.

16 KORRIK

01:39

Hapet Salla e Seancave Plenare të Kuvendit (TBMM). Kryeparlamentari
Ismail Kahraman dhe deputetët e tjerë zënë vendin e tyre në sallë.

16 KORRIK

02:00

Pas tentativës për grusht shteti, fillon arrestimi i disa ushtarakëve.

16 KORRIK
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16 KORRIK

02:30

Ushtarët puçistë bombardojnë
nga ajri Shtabin e
Operacioneve Speciale të
Policisë në Gëlbashë, Ankara.
Si pasojë e këtij sulmi bien
dëshmorë 17 oficerë policie.
Avioni luftarak F-16 i Forcave
Ajrore Turke rrëzon helikopterin
Sikorsky, i cili ishte në duart e
tentatorëve për grusht shteti.

16 KORRIK

02:35

Qytetarët dhe policia
neutralizojnë 5 ushtarë,
përfshirë një ushtarak me
gradë, të cilët tentuan të marrin
në dorë kontrollin e TRT-së.
Arrestohen 13 ushtarë,
përfshirë 3 me grada, anëtarë
të organizatës terroriste
separatiste FETO, të cilët
u përpoqën të hyjnë në
Kompleksin Presidencial në
Ankara.

16
TEMMUZ

16 KORRIK

02:42

Si pasojë e shpërthimit të
bombës së hedhur mbi
Kuvendin e Madh Popullor të
Turqisë (TBMM) plagosen disa
punonjës policie dhe nëpunës
të Kuvendit, si dhe thyhen
xhamat e ndërtesës.

16 KORRIK

02:49

Një tjetër bombë hidhet mbi
Kuvend. Kryetari i Kuvendit,
Ismail Kahraman dhe disa
deputetë që gjendeshin në
seancën plenare zbresin në
strehimin e nëndheshëm të
Kuvendit.

13

16 KORRIK

16 KORRIK
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02:55

Kryeministri Binali Jëlldërëm lidhet sërish me telefon në transmetim
direkt me kanalin televiziv privat NTV dhe ata, që nga avionët hedhin
bomba dhe plumba mbi institucionet shtetërore, i cilëson si anëtarë të
kësaj organizate terroriste, madje si vazhdimësi të saj. “Një gjë e tillë nuk
mund të bëhej kurrsesi nga oficerët tanë që shërbejnë nën flamurin e
lavdishëm të Forcave të Armatosura, një gjë e tillë nuk mund t’i shkojë
për shtat asnjërit prej ushtarakëve tanë”, tha Jëlldërëm.

03:00

TRT-ja rinis transmetimin e saj normal. Arrestohen ushtarët anëtarë
të organizatës terroriste FETO, të cilët tentuan të marrin nën kontroll
ndërtesën e Drejtorisë së Përgjithshme të TRT-së.

Kryeministri Jëlldërëm paralajmëron se do të rrëzohet me raketë çdo lloj
helikopteri apo avioni ushtarak që fluturon mbi qiellin e Ankarasë apo në
zonat kritike siç janë: Shërbimi Informativ Kombëtar, Kuvendi, Presidenca
dhe Kryeministria.

16 KORRIK

03:10

16 KORRIK

03:15

Nga Selia e Shtabit të Përgjithshëm dëgjohen sërish të shtëna armësh.

16 KORRIK

03:20

Presidenti Erdoan mbërrin në Stamboll.

16 KORRIK

04:00

Prokuroria e Ankarasë urdhëron arrestimin e nëpunësve të gjyqësorit që
kishin lidhje me organizatën terroriste FETO/PDY, e cila organizoi tentativën
për grusht shteti si dhe gjeneralët, admiralët, oficerët, nënoficerët, ushtarët
dhe tetarët që merrnin pjesë në të ashtuquajturin “Komiteti i Paqes në Vend”.

15

U zbulua se oficerët e ushtrisë, që ishin pjesëtarë të Organizatës Terroriste Fetullah (FETO) në 15 Korrik,
kishin krijuar një grup komunikimi në aplikacionin WhatsApp të telefonave celularë, nëpërmjet të cilit ata
koordinonin tentativën për grusht shteti, urdhëronin sulmet ndaj civilëve me mesazhe të formës “shtypini,
digjini, nuk ka kompromis” dhe pas dështimit të tentativës për grusht shteti bënin planet e arratisjes.
DESHIFROHEN MESAZHET NË WHATSAPP
TË ANËTARËVE TË FETO-s.
Mësohet se anëtarët e organizatës terroriste FETO, në komunikimin midis tyre natën e tentativës për grusht shteti,
kanë dhënë në mënyrë të qartë direktivën për të hapur zjarr mbi grupet e njerëzve që përpiqeshin të parandalonin
tentativën për grusht shteti, me qëllim shpërndarjen e tyre. Ja disa nga mesazhet e deshifruara:

Direktiva për të shpërndarë grupet
e njerëzve duke hapur zjarr
Nënkolonel Myzafer Dyzenli
(Müzzafer Düzenli): Po ju përcjell
përsëri urdhrin. Njerëzit e
mbledhur në grupe do të
shpërndahen duke hapur zjarr.
Kolonel Myslym Kaja (Müslüm
Kaya): Tek AKOM-i (Qendra për
Koordinimin e Fatkeqësive pranë
Bashkisë së Metropolit të Stambollit)
po sjellin automjete të rënda
ndërtimi. Shokët tanë po hapin zjarr.
Major Mehmet Karabekir: Si një nga
ushtarakët në front jam duke hapur
zjarr mbi grupimet e njerëzve. Po
pres. Përdorni armët në mënyrë të
përsëritur e të kontrolluar sepse
ashtu shpërndahen (njerëzit). Rreth
10-15 vetë janë shtrirë në tokë. Mos
e humbni iniciativën.
Major Muamer Ajgar (Muammer
Aygar): Në Kuleli (Stamboll) ka
shkëmbim intensiv zjarri. Jemi duke
hapur zjarr mbi grupin (e njerëzve).
Kolonel Ahmet Bajkal (Ahmet
Baykal): Tashmë nuk po ndihen
më as policët. Municione kemi,
moralin e kemi të lartë.
“A mund të merret në konsideratë
një ofensivë në Urën e Dytë”?
Major Muamer Ajgar: A mund të
merret në konsideratë një sulm nga
ajri me avion mbi Urën e Dytë?
Kolonel Uzaj Shahin (Uzay
Şahin): (Sulmojmë) Me aq sa të
kemi fuqi shokë.
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Kolonel Myslym Kaja: Ka një
problem baterie në komunikimin
me Taksimin (Stamboll). Avionët
kanë hapur zjarr tre herë. Por nuk e
dimë se ku.
Kolonel Myslym Kaja: Avionët ia
dolën mbanë në Taksim. Për
momentin sheshi është i qetë.
Major Muamer Ajgar: A mund të
bëjmë të njëjtën gjë për Urën e Dytë?
Kolonel Myslym Kaja: Avionët janë të
rëndësishëm për të mbajtur moralin
lartë. A mund ta shtojmë mbështetjen
nga ajri në të zbardhur të ditës.
Nënkolonel Uur Xhoshkun (Uğur
Coşkun): Populli kërkon nga policia
që të më dorëzojnë. A të hapim
zjarr? Janë të shumtë në numër.
Direktiva “Shtypini, digjini,
nuk ka kompromis”
Nënkolonel Uur Xhoshkun: Populli i
ka shtypur dhe i ka dorëzuar tek
policia të gjithë njerëzit tanë tek
Prefektura. Policia po përpiqet të
mbajë popullin, por është shumë e
vështirë.
Major Mehmet Karabekir: Shtypini,
digjini, nuk ka kompromis.
Kolonel Zeki Atmaxha (Zeki
Atmaca): Duhet ndërhyrë menjëherë
tek antenat e transmetimit në
Çamllëxha (Stamboll).
Kolonel Uzaj Shahin: Mos e lëshoni
veten, mos i ulni armët.
Kolonel Sadëk Xhebexhi (Sadık
Cebeci): Duhen mbyllur stacionet
televizive private.

“Në TRT u lexua deklarata,
vazhdoni kështu”
Major Mustafa Dyzenli (Mustafa
Düzenli): Shokë, shumë prej
objektivave në Ankara dhe
Stamboll janë marrë nën kontroll.
Në TRT (kanalin televiziv shtetëror)
u lexua deklarata (e grushtit të
shtetit). Vazhdoni kështu. Ata që
përpiqen të na pengojnë do të
marrin një përgjigje të ashpër. Ky
është urdhri. Vëllezër, njësitë për të
cilat nuk është më e nevojshme të
qëndrojnë në pikat e përcaktuara,
të kalojnë në pikat e tjera.
Nënkolonel Uur Xhoshkun: Kemi
nevojë urgjente për përforcime në
Sakarja (pranë Stambollit). Populli
po përpiqet të ndërhyjë tek tanket.
Major Mehmet Karabekir: Në
Aeroportin Sabiha Gokçen
(Stamboll) hapni zjarr nga të gjitha
anët, kemi vështirësi atje. Mos e kini
problem se po përdoret populli.
Major Muamer Ajgar: Në
Çengelkoy (Stamboll) qëlluam 4
persona që rezistonin. Nuk ka
probleme.
Kolonel Sadëk Xhebexhi: Në Selinë
rajonale të Partisë AK (Partia për
Drejtësi dhe Zhvillim) në Stamboll
janë mbledhur 3-4 mijë vetë. Kemi
nevojë për mbështetje.
Major Myzafer Dyzenli: Do të
ndërhyjmë në mënyrë të ashpër
me armë e me tanke ndaj grupeve
të mbledhura dhe ndaj policisë që
u bëjnë rezistencë forcave
ushtarake. Kolonel Sadëk, ku
është ky vend.

04:42

Helikopterët hapin zjarr mbi një hotel në Marmaris, në të cilin
Presidenti Erdoan ishte akomoduar dhe më pas ishte larguar rreth mesit
të natës. Ushtarë të maskuar dhe të armatosur me armë të rënda, zbresin
nga helikopterët dhe rrethojnë hotelin. Nga shkëmbimi i zjarrit midis
ushtarëve dhe policisë plagosen 5 policë.

05:20

Kryeministri Jëlldërëm, në profilin e tij në Twitter bën të ditur se
kanë marrë informacion se është vrarë një gjeneral pjesëmarrës në
tentativën për grusht shteti dhe janë arrestuar 130 ushtarakë, midis të
cilëve ka edhe disa kolonelë.

06:00

Bëhet e ditur se nga ana e Prokurorisë së Gëlbashë (Ankara), kanë
nisur hetimet në lidhje me tentativën për grusht shteti, dhe se 42 vetë
kanë humbur jetën në Shtabin e Operacioneve Speciale të Policisë në
Gëlbashë, por situata në zonë është marrë nën kontroll.

16 KORRIK

06:30

Mbyllen të gjitha rrugët që të çojnë për në rezidencën e Kryeministrit dhe
Selinë e Kryeministrisë në Pallatin Çankaja, vende këto që janë përfshirë
në rrethin e sigurisë. Në Gëlbashë rrëzohet helikopteri, i cili gjatë tentativës
për grusht shteti ishte përdorur nga anëtarët e organizatës terroriste FETO
për të bombarduar operatorin satelitor TURKSAT.

16 KORRIK

06:30

Dorëzohen ushtarët që gjatë tentativës për grusht shteti kishin bllokuar
me tanke “Urën e Bosforit” në Stamboll.

16 KORRIK

16 KORRIK

16 KORRIK
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16 KORRIK
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06:43

Anëtarët e organizatës terroriste FETO hedhin 2 bomba në afërsi të
Kompleksit Presidencial. Bombat bien mbi makinat që ishin parkuar
përpara Xhamisë së Popullit në lagjen Beshtepe në Ankara.

16 KORRIK

06:52

Kryeministri Jëlldërëm deklaroi se, në mungesë të Gjeneralarmate
Hulusi Akar, i cili mbahej peng nga puçistët, si Shef i Shtabit të
Përgjithshëm emërohej përkohësisht Komandanti i Armatës së Parë,
Gjeneralarmate Ymit Dyndar (Ümit Dündar).

16 KORRIK

07:00

Avionët ushtarakë hedhin bomba mbi kryqëzimin, ku ndodhej Komanda
e Përgjithshme e Xhandarmërisë, në afërsi të Kompleksit Presidencial.

16 KORRIK

07:10

Sipas informacioneve të marra nga Ministria e Punëve të Brendshme,
arrestohen 336 anëtarë të organizatës terroriste FETO.

16 KORRIK

07:41

Nga Selia e Shtabit të Përgjithshëm del një tank dhe hap zjarr në zonën
ku ndodheshin kamionët e vendosur si barrikadë.

16 KORRIK

07:50

Ministri i Punëve të Brendshme Efkan Ala largon nga detyra 29 kolonelë
dhe 5 gjeneralë, anëtarë të organizatës terroriste Fetullah.

16 KORRIK

08:32

Shefi i Shtabit të Përgjithshëm Gjeneralarmate Hulusi Akar, i liruar,
mbërrin me helikopter në Pallatin Çankaja, Selia e Kryeministrisë.

08:36

Njësitë e Operacioneve Speciale të policisë marrin nën kontroll Komandën
e Përgjithshme të Xhandarmërisë. Neutralizohen ushtarakët anëtarë të
Organizatës Terroriste Fetullah që gjendeshin brenda në shtabin e komandës.

16 KORRIK

19

09:10

Këshilli i Lartë i Gjyqtarëve dhe Prokurorëve të Turqisë (HSYK) mblidhet
për të marrë masat më të rënda ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve që
ishin anëtarë të organizatës së armatosur terroriste FETO.

16 KORRIK

09:32

Në kuadër të hetimeve të nisura në lidhje me tentativën për
grusht shteti, në të gjithë Turqinë arrestohen 1 mijë e 374 vetë,
të gjithë personel i Forcave të Armatosura Turke, të cilët ishin
anëtarë të organizatës së armatosur terroriste FETO. Mësohet
se midis të arrestuarve bën pjesë edhe Gjeneralbrigade Murat
Ajgyn (Murat Aygün), Komandant i Brigadës së 58-të të Artilerisë.

16 KORRIK

09:40

Dorëzohen tek policia rreth 200 ushtarë dhe tetarë të
çarmatosur që dolën nga Shtabi i Përgjithshëm.

16 KORRIK
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09:44

Bëhet e ditur se si pasojë e tentativës për grusht shteti të
organizatës terroriste FETO, në të gjithë Turqinë kanë rënë
dëshmorë 90 vetë dhe janë plagosur 1 mijë e 154 të tjerë.

16 KORRIK

09:46

Nisin procedurat penale për hetim, me akuzën e tradhtisë ndaj
atdheut, kundrejt Gjeneralarmate Akën Oztyrk (Akın Öztürk) ishKomandant i Forcave Ajrore dhe Gjenerallejtnant Metin Ijidil (Metin
İyidil) Komandant i Stërvitjes së Forcave Tokësore (të Ndërlidhjes
dhe Mbështetjes) në Komandën e Stërvitjes dhe Doktrinës (EDOK).

16 KORRIK

09:56

Në kuadër të hetimeve, në të gjithë Turqinë arrestohen 1 mijë
563 persona, anëtarë të organizatës të armatosur FETO.

09:58

Merret vendimi për anulimin e pushimeve vjetore për gjyqësorin, për
ndërprerjen e lejes për të gjithë gjyqtarët e prokurorët që ishin me leje në
të gjithë Turqinë dhe kthimin urgjentisht në krye të detyrës.

16 KORRIK

16 KORRIK
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16 KORRIK

16 KORRIK

16 KORRIK

16 KORRIK
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10:07

Dorëzohen tek policia rreth 700 ushtarë dhe tetarë të
çarmatosur, të cilët dolën nga Shtabi i Përgjithshëm.

10:15

Arrestohet Gjeneralbrigade Junus Kotaman (Yunus Kotaman)
Komandant i Brigadës së 49-të të Trupave Komando në
Bingol dhe Gjeneralbrigade Ismail Gynesher (İsmail Güneşer)
Komandant Brigadës së 2-të të Trupave Komando në Bollu.

10:22

Pas dështimit të grushtit të shtetit, arratisen ushtarët që
kishin hapur zjarr me armatime të rënda nga toka dhe nga ajri
me helikopter ndaj hotelit në Marmaris, ku ishte akomoduar
për një kohë dhe më pas ishte larguar Presidenti Erdoan.

10:34

Në orët e mëngjesit lirohen oficerët dhe nënoficerët, të cilët mbaheshin
me duar të lidhura dhe të mbyllur nëpër dhomat e Selisë së Shtabit
të Përgjithshëm, për shkak se nuk kishin pranuar të merrnin pjesë në
tentativën për grusht shteti. Ndërkohë dorëzohet një grup tetarësh dhe
ushtarakësh me grada, përfshirë oficerë dhe nënoficerë tankistë.

10:37

Kryeministri Jëlldërëm bëri këtë deklaratë: “Shefi i Shtabit të
Përgjithshëm Gjeneralarmate Hulusi Akar u lirua me sukses dhe tani
gjendet në krye të detyrës në Qendrën e Menaxhimit të Krizës që është
ngritur në Pallatin Çankaja (Selia e Kryeministrisë në Ankara).”

16 KORRIK

10:41

Pas dështimit të tentativës për grusht shteti, fillojnë të arratisen anëtarët e
FETO-s, të vendosur në Bazën Ushtarake Ajrore Akënxhë (Akıncı), të cilën
ata e kishin përdorur si bazë për drejtimin e operacioneve.

16 KORRIK

10:59

Ministri i Punëve të Brendshme, Efkan Ala largon nga detyra Komandantin
e Rojës Bregdetare Nënadmiralin Hakan Ystem (Hakan Üstem).

11:27

Ushtarakët anëtarë të organizatës terroriste FETO që gjendeshin ende
në Selinë e Shtabit të Përgjithshëm bëjnë kërkesë për negociata për t’u
dorëzuar tek forcat e rendit.

16 KORRIK

16 KORRIK

8 PUÇISTËT E ARRATISUR NË GREQI
Bëhet e ditur se mund të zgjasë nga 2 javë deri në 1 muaj procesi
i ekstradimit për në Turqi i 8 ushtarakëve që u arratisën në Greqi
pas pjesëmarrjes së tyre në tentativën për grusht shteti.
KY PROCES DO TË KETË TRE FAZA TË NDRYSHME

Helikopteri i ushtarakëve puçistë i tipit Sikorsky, në
16 Korrik, ora 11:51 u ul në Aeroportin e
Aleksandropojës në Greqi, që ndodhet pranë kufirit
turko-grek.

16 KORRIK

12:04

16 KORRIK

12:56

1

Në fazën e parë nga autoritetet greke do të hapet çështja gjyqësore
për shkeljen penale të hyrjes në mënyrë të paligjshme në Greqi.

2

Në fazën e dytë ushtarakët mund të plotësojnë një kërkesë për
strehim (azil) në kuadër të procedurave administrative. Në rast se
kjo kërkesë do të pranohet nga autoritetet greke, procesi i
ekstradimit do të lihet në pritje.

3

Hapi i fundit është procesi i ekstradimit. Procesi do të
shqyrtohet fillimisht nga një gjykatë rajonale dhe më pas mund
të dërgohet në Gjykatën e Lartë të Greqisë, e cila do të vendosë
në lidhje me kërkesën e Turqisë për ekstradim, bazuar në
Konventën Evropiane për Ekstradimin, në të cilën Turqia dhe
Greqia janë palë të dyja.

Gjatë operacionit të njësive të Operacioneve Speciale të Policisë, në
ndërtesën e Komandës së Përgjithshme të Xhandarmërisë, u arrestuan
rreth 200 ushtarakë.
3 prokurorë me detyrë në Zyrën e Hetimeve të Krimeve ndaj Rendit
Kushtetues pranë Prokurorisë së Ankarasë mbërrijnë në portën e Selisë
së Shtabit të Përgjithshëm për të marrë në dorëzim të akuzuarit.
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12:57

Kryeministri Jëlldërëm shkon në Pallatin Çankaja të Kryeministrisë
dhe del përpara kamerave për të mbajtur një konferencë shtypi.
“Tentativa për grusht shteti është shtypur. Si pasojë e kësaj tentative
kanë rënë 161 dëshmorë dhe deri tani njoftohen rreth 1 mijë e 440 të
plagosur. Ndërkohë që deri në këto momente janë arrestuar 2 mijë 839
ushtarakë të gradave të ndryshme, të cilët morën pjesë në këtë ngjarje
të turpshme. Midis tyre ka edhe ushtarakë me grada madhore”, - tha
Kryeministri Jëlldërëm.

16 KORRIK

14:37

Asambleja e Përgjithshme e Këshillit të Lartë të Gjyqtarëve dhe
Prokurorëve (HSYK), në kuadër të urdhrit për arrestim të lëshuar nga
Prokuroria e Ankarasë, vendos t’i japë fund anëtarësisë për 5 anëtarët e
Këshillit. Kolegji i 2-të i HSYK-së vendos të pezullojë nga detyra gjithsej
2 mijë e 745 gjyqtarë, nga të cilët 541 janë me detyrë në gjykatat
administrative të shkallës së parë dhe 2 mijë e 204 janë me detyrë në
gjykatat civile të shkallës së parë.

16 KORRIK

14:43

Një pjesë e anëtarëve të FETO-s, që kishin marrë pjesë në tentativën për
grusht shteti, u sollën në Drejtorinë Rajonale të Policisë në Ankara.

15:03

5 prej anëtarëve të FETO-s me detyrë në Kryesinë e Gjykatës së Lartë
Administrative u arrestuan ndërsa ndodheshin në Sallën e Kolegjit të
Përgjithshëm të kësaj gjykate.

15:26

Arrestohen 10 anëtarë të Gjykatës së Lartë Administrative, për të cilët
ishte lëshuar një urdhër arresti në kuadër të hetimeve për tentativën e
FETO-s për grusht shteti.

16 KORRIK

16 KORRIK

16 KORRIK
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16 KORRIK

16 KORRIK

16 KORRIK

16 KORRIK

16 KORRIK

16 KORRIK

16 KORRIK

16 KORRIK

16:08

Prokuroria e Ankarasë nxjerr urdhra arresti, me akuzën e kryerjes së
veprës penale “anëtarësim në organizata terroriste”, ndaj 140 anëtarëve
të Gjykatës së Lartë Civile dhe 48 anëtarëve të Gjykatës së Lartë
Administrative. Nga këta arrestohen 11 anëtarë të Gjykatës së Lartë Civile
dhe 4 anëtarë të Këshillit të Lartë të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve.

16:08

Kryeministri Jëlldërëm në seancën e jashtëzakonshme të Kuvendit të
Madh Popullor të Turqisë mban një fjalim drejtuar deputetëve. Fjalimin
e tij, Jëlldërëm e nis duke recituar vargje nga teksti i himnit kombëtar
turk, që mban titullin “Himni i Pavarësisë”.

18:46

Tanket që u përdorën nga ushtarakët që kishin lidhje me organizatën
terroriste FETO gjatë tentativës për grusht shteti, u morën nga oborri i
Drejtorisë së Policisë së Ankarasë ku ishin sjellë dhe u transportuan me
kamionë ushtarakë për në kazerma.

20:02

Në kuadër të hetimeve që nisën pas tentativës së FETO-s për grusht shteti,
anëtari i Gjykatës Kushtetuese, Arpaslan Altan u arrestua si dhe iu bënë
kontrolle në banesë.

20:50

Në operacionin e kryer ndaj FETO-s në Bazën Ushtarake Ajrore të Akënxhësë
në Ankara, u arrit të lirohet Komandanti i Përgjithshëm i Xhandarmërisë,
Gjeneralarmate Galip Mendi, i cili më pas u kthye në krye të detyrës.

21:09

Në kuadër të hetimeve që nisën pas tentativës për grusht shteti të
organizatës terroriste FETO, i bëhet kontroll në banesë dhe më pas
arrestohet anëtari i Gjykatës Kushtetuese Erdall Tezxhan (Erdal Tezcan).
Arrestimi i tij u krye nga ekipe të Departamentit të Antikontrabandës
dhe Krimit të Organizuar (KOM).

21:19

Bëhen publikë emrat e gjyqtarëve dhe prokurorëve të pezulluar nga
detyra me vendim të Kolegjit të 2-të të Këshillit të Lartë të Gjyqtarëve dhe
Prokurorëve (HSYK).

21:57

Prokuroria e Ankarasë, e cila kishte nisur hetimet në lidhje me tentativën
për grusht shteti të organizatës terroriste FETO, u dërgon një shkresë
të gjitha prokurorive të rretheve, me anë të së cilës u kërkon atyre
të arrestojnë dhe nisin hetimet ndaj 2 mijë e 745 gjyqtarëve dhe
prokurorëve me detyrë në gjyqësorin civil dhe administrativ, për të cilët
“vlerësohet se janë anëtarë të po të njëjtës organizatë terroriste”.
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TRADHTIA ERDHI NGA NJERËZIT MË TË AFËRT
U zbulua se pas marrjes peng të Shefit të Shtabit të
Përgjithshëm Gjeneralarmate Hulusi Akar dhe komandantëve të
tjerë të forcave gjatë tentativës për grusht shteti të FETO-s,
fshihej tradhtia e disa njerëzve shumë të afërt me komandantët.

Shefi i Shtabit të Përgjithshëm
Gjeneralarmate Hulusi Akar

FILLIMI I TENTATIVËS
PËR GRUSHT SHTETI
Tentativa për grusht shteti nis me tensionimin e
situatës në Selinë e Shtabit të Përgjithshëm. Së
pari mbyllen me çelës dyert e hekurta në katin, ku
ndodheshin truprojat e Gjeneralarmate Akar.
Gjatë përleshjeve me trup që nisën në atë
moment, qëllohen me armë disa prej truprojave të
komandantit.

U BËNË PËRPJEKJE PËR TA
DETYRUAR NËN KËRCËNIMIN E
ARMËVE GJENERALARMATE AKAR TË
NËNSHKRUAJË DEKLARATËN E
GRUSHTIT TË SHTETIT.
Ushtarakët që iniciuan tentativën për grusht shteti
u përpoqën të detyrojnë Gjeneralarmate Akar, që
të nënshkruajë deklaratën e puçit. Kur Akar e
kundërshtoi diçka të tillë, atë e kërcënuan duke i
vendosur pistoletën në kokë dhe duke i
shtrënguar grykën me rrip.

Shefi i Dytë i Shtabit
të Përgjithshëm
Gjeneralarmate
Jashar Gyler
(Yaşar Güler)

Komandanti i
Forcave Ajrore
Gjeneralarmate
Abidin Ynall
(Abidin Ünal)

Komandanti i
Përgjithshëm i
Xhandarmërisë
Gjeneralarmate
Galip Mendi

GJENERALËT E SIPËRPËRMENDUR U
DËRGUAN NË KOMANDËN E BAZËS
USHTARAKE AJRORE AKËNXHË.
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Shefi i Shtabit të Përgjithshëm Gjeneralarmate Akar
dhe Shefi i Dytë Gjeneralarmate Jashar Gyler,
nëpërmjet një helikopteri që u ul në Selinë e Shtabit
të Përgjithshëm, u dërguan në Komandën e Bazës
Ushtarake Ajrore Akëncë, e cila u përdor si bazë e
organizatorëve të tentativës për grusht shteti.

KOMANDANTI I FORCAVE
AJRORE GJENERALARMATE
YNALL MERRET NGA DASMA
Gjatë tentativës për grusht shteti, Komandanti i
Forcave Ajrore Gjeneralarmate Abidin Ynall, së
bashku me disa oficerë të tjerë me grada madhore
u morën peng në dasmën ku ishin të ftuar. U bë e
ditur se ndër personat që morën peng
komandantët gjendeshin edhe disa anëtarë të
ekipit të afërt të punës, si: shef kabineti,
adjutantë, ordinanca dhe oficerë e nënoficerë të
tjerë ndihmës të gjeneralëve.
Ndërsa Komandanti i Përgjithshëm i
Xhandarmërisë, Gjeneralarmate Galip Mendi u mor
peng nga ushtarët puçistë, në momentin kur po
hynte në shtëpinë e tij. Për marrjen peng të
Gjeneralarmate Mendi kishte ndihmuar një oficer,
pjesë e ekipit të punës që kishte lidhje të afërta
me gjeneralin.

KONFLIKTI I ARMATOSUR TEK
KOMANDA E FORCAVE SPECIALE
Një prej mbështetësve të grushtit të shtetit,
Gjeneralbrigade Semih Terzi u vra nga ana e
ordinancës së Komandantit të Forcave Speciale
në Shtabin e Përgjithshëm Gjeneralmajor Zekai
Aksakalli. Pas kësaj, ushtarët bashkëpunëtorë të
Terzi, vrasin ordinancën e Aksakalli.

SHEFI I DEPARTAMENTIT TË
ANTITERRORIZMIT, ARSLAN
Përpara se të niste tentativa për grusht shteti,
Shefi i Departamentit të Luftës Kundër
Terrorizmit në Drejtorinë e Përgjithshme të
Policisë, Turgut Arslan, u thirr në Selinë e
Komandës së Përgjithshme të Xhandarmërisë,
ku dhe u mor peng nga ushtarët puçistë. U
mësua se Arslanit i ishin lidhur duart nga pas
dhe ishte goditur me plumb pas koke. Po ashtu
ishte vrarë edhe truproja i tij.

REAGIME
NGA BOTA
Liderë të ndryshëm nga bota
reaguan ashpër ndaj tentativës për
grusht shteti në Turqi. Të gjithë u
shprehën në mbështetje të liderëve
të zgjedhur dhe demokracisë.
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Liderët e Bashkimit Evropian (BE)
nëpërmjet një deklarate të përbashkët
bënë thirrje për vendosjen sa më parë të
rendit kushtetues në Turqi.
Kryetari i Këshillit të BE-së Donald
Tusk, Kryetari i Komisionit të
BE-së Jean-Cloude Juncker dhe
Përfaqësuesja e Lartë e BE-së për
Politikën e Jashtme dhe Sigurinë
Federica Mogherini, nëpërmjet një
deklarate të përbashkët në emër
të vendeve anëtare të BE-së, u
shprehën kështu: “Turqia është një
partner i rëndësishëm për BE-në.
BE-ja mbështet plotësisht qeverinë
e zgjedhur në mënyrë demokratike,
institucionet e vendit dhe shtetin
e së drejtës. Bëjmë thirrje që në
Turqi të vendoset sa më parë rendi
kushtetues. Do të vazhdojmë t’i
ndjekim nga afër zhvillimet në vend.”

Presidenti i Iranit Ruhani tha:
“Ne gjendemi në kufi me vende, ku
disa njerëz mendojnë ende se mund
ta ndryshojnë pushtetin me grushte
shteti dhe se mund ta rrëzojnë
qeverinë e zgjedhur nga populli me
tanke, topa dhe avionë. Ata njerëz
nuk e kanë kuptuar ende se koha e
grushteve të shtetit ka kaluar. Sot
ka vetëm një rrugë për zgjidhjen e
problemeve në Iran, Turqi, Siri, Irak,
Liban, Bahrejn dhe Jemen, rruga e
kutisë së votimit.”

Presidenti i Azerbajxhanit,
Ilham Alijev tha:
“E dënoj me forcë tentativën e
armatosur, dhe e vlerësoj këtë si
një grusht shteti ndaj interesave të
popullit turk, strukturës demokratike
të vendit dhe sundimit të ligjit.

Kryeministri i Belgjikës Charles Michale tha:
“Ne jemi të kënaqur që tentativa për
grusht shteti në Turqi mori fund.”

Në deklaratën me shkrim të Ambasadës
së Spanjës në Ankara thuhej:

Kryeministri i Greqisë Aleksis Cipras tha:
“Qeveria dhe populli grek janë duke i
ndjekur nga afër zhvillimet në Turqi. Ne
mbështesim fuqimisht demokracinë
dhe rendin kushtetues.”

Presidenti i Gjeorgjisë Margvelashvili tha:
“Së pari dua të shpreh mbështetjen
tonë për qeverinë turke të zgjedhur
me rrugë demokratike. Dua të shpreh
gjithashtu mbështetjen time personale
për Presidentin Rexhep Tajip Erdoan.”
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“Spanja e dënon në mënyrë të
pakushtëzuar tentativën për grusht
shteti që u bë në Turqi, e cila është
një vend mik i mirë dhe partner kyç
për ne. Spanja shpreh mbështetjen
e saj për autoritetet legjitime dhe
institucionet e zgjedhura në mënyrë
demokratike dhe bën thirrje për
respektimin e rendit kushtetues dhe
shtetit të së drejtës.”

Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të
Jashtme të Kinës, Lu Kang u shpreh se:
“Ne jemi duke ndjekur nga afër
situatën në Turqi dhe shpresojmë
që rregulli dhe stabiliteti në vend do
të rivendosen sa më shpejt të jetë e
mundur.”

Presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani tha:
“Unë dënoj rëndë çdo lloj tentative
për të marrë pushtetin me dhunë.
Uroj që sa më shpejt të vendoset
rendi kushtetues në Turqi dhe
shpresoj që populli turk të kthehet në
jetën normale.”

Zëvendëspresidenti i Indonezisë
Jusuf Kalla:
Kalla shprehu mbështetjen e tij për
qeverinë turke dhe demokracinë dhe
e cilësoi grushtin e shtetit në Turqi si
“ngjarje shqetësuese”.

Presidenti i Shteteve të Bashkuara të
Amerikës (ShBA) Barack Obama:
“Presidenti amerikan (Barack Obama)
dhe Sekretari i Shtetit (John Kerry)
janë të mendimit se të gjitha palët në
Turqi duhet të mbështesin qeverinë
e zgjedhur në mënyrë demokratike,
duhet të tregohen të përmbajtura
dhe të shmangin dhunën dhe
gjakderdhjen”. Sekretari i Shtetit,
Kerry theksoi se ata do të vazhdojnë
të fokusohen tek siguria e qytetarëve
amerikanë në Turqi.

Presidenti i Federatë së Rusisë
Vladimir Putin tha:
Kancelarja gjermane Angela Merkel tha:
“Në emër të qeverisë gjermane unë
dënoj në mënyrën më të ashpër
tentativën për grusht shteti të disa
njësive ushtarake turke, me qëllim
rrëzimin me dhunë të qeverisë dhe
presidentit të zgjedhur të vendit.
Është tragjik fakti që shumë vetë
humbën jetën gjatë kësaj tentative
për grusht shteti.”

“Ne refuzojmë në mënyrë kategorike
përdorimin e dhunës dhe metodave
jo-kushtetuese ndaj shtetit. Shprehim
ngushëllimet tona për jetët e humbura
dhe urojmë që në Turqi të rivendoset
stabiliteti dhe rendi kushtetues sa më
shpejt të jetë e mundur.”

Kryeministri i Italisë Matteo Renzi:
Presidenti i Asamblesë Parlamentare të
Këshillit të Evropës, Pedro Agramunt tha:
“Turqia është anëtare e Këshillit
të Evropë dhe ne mbështesim
institucionet dhe autoritetet
demokratike të këtij vendi. Tashmë
është e rëndësishme të rivendoset
rendi, të ruhet qetësia dhe të
mbrohen parimet e demokracisë dhe
institucionet. Asambleja dhe të gjitha
institucionet e Këshillit të Evropës janë
në dispozicion të Turqisë”.

Kryeministri i Kanadasë
Justin Trudeau tha:
“Në emër të të gjithë kanadezëve dua
të shpreh shqetësimin tonë në lidhje
me ngjarjet e kësaj mbrëmjeje në
Turqi. U bëjmë thirrje të gjitha palëve
për përmbajtje. Kanadaja mbështet
ruajtjen e demokracisë në Turqi”.

Renzi deklaroi se me shpartallimin e
tentativës për grusht shteti të FETO-s,
në Turqi nisi të rivendoset stabiliteti
dhe funksionimi i institucioneve
demokratike dhe shtoi se ai i kishte
ndjekur nga afër gjatë gjithë natës
zhvillimet e fundit në këtë vend dhe
se ndihej i lehtësuar që tentativa për
grusht shteti dështoi.

Kryeministri i Malajzisë,
Nexhip Razak tha:
Ministria e Punëve të Jashtme
të Ukrainës deklaroi:

Kryetari i Këshillit Presidencial të BosnjëHercegovinës, Bakir Izetbegoviç tha:

“Ukraina shpreh mbështetjen e saj të
fuqishme për popullin dhe autoritetet
e zgjedhura në mënyrë demokratike
në Republikën e Turqisë.”

“Do ndodhë plotësisht e kundërta
e asaj që kishin për qëllim të bënin.
Tashmë duket hapur se kush është i
pabesueshëm.”

“Ne qëndrojmë të bashkuar përballë
tentativave jo-kushtetuese për të
shkelur vullnetin e popullit të shprehur
në kutitë e votimit. Nuk duhet toleruar
asnjë formë e grushteve të shtetit.
Procesi demokratik është themeli i
lirisë, sigurisë dhe mirëqenies tonë.”
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Sekretari i NATO-s Gjeneral
Jens Stoltenberg tha:
Kryeministrja e Mbretërisë së Bashkuar,
Therasa May
Kryeministrja e Mbretërisë së Bashkuar
Therasa May theksoi se Britania
mbështet institucionet e zgjedhura
në mënyrë demokratike në Turqi dhe
tha: “Ne dënojmë fuqimisht tentativën
për grusht shteti të disa anëtarëve
të Forcave të Armatosura Turke.
Duhet bërë ç’është e mundur që të
parandalohet më tepër dhunë”.

“Shpreh kënaqësinë time për
mbështetjen e fuqishme të popullit
dhe partive politike në Turqi ndaj
demokracisë dhe për qeverinë e
zgjedhur me rrugë demokratike. Bëj
thirrje për qetësi dhe përmbajtje
si dhe për respektimin e plotë të
institucioneve demokratike dhe
kushtetutës së Turqisë. Turqia është një
aleate e vyer e NATO-s.”

Përfaqësuesja e Lartë e BE-së për
Politikën e Jashtme dhe Sigurinë,
Federica Mogherini dhe Komisioneri për
Politikën Europiane të Fqinjësisë dhe
Negociatave për Zgjerim, Johannes Hahn:
“Ne dënojmë tentativën për grusht
shteti në Turqi dhe përsërisim
mbështetjen e plotë të BE-së për
institucionet demokratike të Turqisë.
BE-ja solidarizohet me Turqinë dhe
popullin turk.”

Ministri i Jashtëm i Francës
Jean-Marc Ayrault tha:
Presidenti i Irakut Fuad Masum tha:
Kryeministri i Rumanisë
Dacian Ciolos tha:
“E vetmja alternativë për Turqinë është
kthimi i rendit kushtetues dhe shtetit
të së drejtës.”

“Iraku ka shumë shpresa se populli
turk i ka të gjitha aftësitë për ta
kapërcyer këtë krizë dhe se në vend do
të rikthehen autoritetet në qeveri dhe
institucionet e zgjedhura në mënyrë
demokratike.”

“Franca uron që qetësia të kthehet
sa më shpejt, dhe shpreson se
demokracia turke do të rilindë edhe
më e fuqishme pas këtij testi dhe se
liritë themelore do të respektohen.”

Presidenti i Somalisë
Hassan Sheik Mohamud tha:
Kryetari i Parlamentit të Irakut
Salim al-Jabouri:
Jabouri dënoi sulmet ndaj Parlamentit
Turk dhe theksoi nevojën për
respektimin e proceseve politike dhe
rendit demokratik në Turqi.
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Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha:
“Stabiliteti i Turqisë është çështje kyçe
për të gjithë rajonin. Ne mbështesim
qeverinë turke të zgjedhur në mënyrë
demokratike si dhe ligjin dhe rendin
në vend.”

“Unë dënoj tentativën për grusht
shteti që nisi në Stamboll dhe Ankara.
Është e papranueshme përpjekja për
të ndryshuar rrugën demokratike
të popullit të Turqisë nëpërmjet
grushteve të shtetit. Somalia mbështet
plotësisht qeverinë e Presidenti
Rexhep Tajip Erdoan.”

Mbreti i Arabisë Saudite
Salman bin Abdulaziz al-Saud tha:

Emiri i Katarit Sheik
Tamim bin Hamad Al Thani:

“Arabia Saudite shpreh kënaqësinë
e saj për faktin që është kthyer
normaliteti në të gjithë Republikën
e Turqisë, e cila udhëhiqet nga
Shkëlqesia e tij Presidenti Rexhep Tajip
Erdoan dhe qeveria e zgjedhur në
përputhje me legjitimitetin kushtetues
dhe vullnetin e popullit turk.”

Emiri i telefoni Presidentit Rexhep Tajip
Erdoan dhe i tha atij se Katari dënon
tentativën e dështuar për grusht shteti,
solidarizohet me Republikën e Turqisë
dhe se mbështet çdo lloj mase që
do të merret për të ruajtur sigurinë,
legjitimitetin kushtetues dhe shtetin e
së drejtës.”

Ministri i Transportit dhe Logjistikës në
Marok Abdelaziz Rabbah tha:

Kryeministri i Pakistanit, Nawaz Sherif tha:

Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit
të Evropës, Thorbjorn Jagland tha:

“Ne admirojmë thellësisht solidaritetin
midis popullit turk dhe qeverisë së
tij. Mbështesim sistemin demokratik
të krijuar me vullnetin e popullit
si dhe liderin turk të zgjedhur me
rrugë demokratike. Pakistani dënon
tentativën për të rrëzuar demokracinë
dhe shtetin e së drejtës. Populli dhe
qeveria pakistaneze shpreson që në
Turqi të vendoset sa më parë qetësia.”

“Tentativa për grusht shteti ishte e
papranueshme nga të gjitha aspektet.
Puçistët sulmuan dhe bombarduan
institucionet dhe organet demokratike
të Turqisë siç ishte Kuvendi i Madh
Popullor (TBMM). Kjo tentativë duhet
dënuar në mënyrën më të ashpër. Unë
e deklarova hapur që para mesnatës
(së 15 Korrikut) se tentativa për grusht
shteti ishte e papranueshme.”

“Populli turk i doli për zot atdheut
duke mbështetur liderët e tij dhe
demokracinë. Puçistët pësuan një
zhgënjim të madh. Kur populli u del
për zot liderëve të tij, ai bën mrekulli
dhe bën të mundur vendosjen e
stabilitetit dhe sigurisë. I lutem
Zotit të ruajë popullin, atdheun dhe
vendet tona.”

AKTORËT NDËRKOMBËTARË
QË I DËRGUAN MESAZHE
MBËSHTETËSE TURQISË
PAS 15 KORRIKUT*:

Kryeministri i Australisë
Malcolm Turnbull tha:
“Australia mbështet qeverinë
civile turke të zgjedhur në mënyrë
demokratike dhe u bën thirrje të
gjithëve të tregojnë qetësi dhe
përmbajtje dhe të respektojnë
institucionet demokratike të Turqisë.”

ORGANIZATAT NDËRKOMBËTARE
BASHKIMI EUROPIAN | OSBE
KËSHILLI I EVROPËS | KOMBET E BASHKUARA
ORGANIZATA E BASHKËPUNIMIT ISLAMIK | NATO

SHTETET

6 111

AFGHANISTANI | SHQIPËRIA | ALGJERIA | ARGJENTINA | AUSTRALIA | AUSTRIA | AZERBAIXHANI | BAHREINI | BANGLADESHI | BJELLRUSIA | BELGJIKA | BENINI
BOLIVIA | BOSNJE HERCEGOVINA | BULLGARIA | BURMA | KAMERUNI | KANADAJA | KILI | KOLUMBIA | KOMOROS | KONGO | KOSTA RIKA | BREGU i FILDISHIT
KROACIA | DANIMARKA | XHIBUTI | EKUADORI | ESTONIA | ETIOPIA | FINLANDA | FRANCA | GAMBIA | GJEORGJIA | GJERMANY | GANA | GREQIA | GUINEA
HUNGARIA | IZLANDA | INDIA | INDONEZIA | IRANI | IRAQU | IZRAELI | ITALIA | XHAMAIKA | JAPONIA | JORDANIA | KAZAKISTANI | KENJA | KOSOVA | KUVAITI
KIRGIZISTANI | LETONIA | LIBANI | LIBIA | LITUANIA | LUKSEMBURGU | MAQEDONIA | MALAJZIA | MALI | MALTA | MAURITANIA | MEKSIKA | MOLDAVIA | MAROKU
ZELANDA E RE | NIGER | NIGERIA | NORVEGJIA | OMANI | PAKISTANI | PALESTINA | PANAMAJA | REPUBLIKA POPULLORE E KINËS | PERUJA | FILIPINET
POLONIA | PORTUGALIA | KATARI | REPUBLIKA E IRLANDËS | REPUBLIKA E AFRIKËS SË JUGUT | RUMANIA | FEDERATA RUSE | RUANDA | ARABIA SAUDITE
SENEGALI | SERBIA | SLLOVAKIA | SLLOVENIA | SOMALIA | KOREA E JUGUT | SPANJA | SRI LANKA | SUDANI | SUEDIA | ZVICRA | SIRIA | TAILANDA | TUNIZIA
REPUBLIKA TURKE E QIPROS SË VERIUT | TURKMENIA | UGANDA | UKRAINA | EMIRATET E BASHKUARA ARABE | MBRETËRIA E BASHKUAR
SHTETET E BASHKUARA TË AMERIKËS | URUGUAI | VENEZUELA | JEMENI

* Deri më 27 shtator 2016
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SARAJEVË / BOSNJË-HERCEGOVINË

Qytetarët boshnjakë dhe turq që jetojnë në kryeqytetin e Bosnjë-Hercegovinës,
Sarajevë, protestuan ndaj tentativës për grusht shteti të organizatës terroriste FETO
në Stamboll dhe Ankara. Njerëzit me flamuj turq dhe boshnjakë në duar u mblodhën
në qendrën historike të qytetit dhe kënduan ezanin në një zë dhe me tekbir.

ZYRIH / ZVICËR

Përpara Konsullatës së Përgjithshme të Turqisë në Zyrih u protestua tentativa e
Organizatës Terroriste Fetullah (FETO) për grusht shteti në Turqi.

QYTETI I GAZËS / PALESTINË

Palestinezët u mblodhën përpara Kullës “Sheva dhe Husari” në qytetin e Gazës dhe
festuan dështimin e tentativës për grusht shteti të Organizatës Terroriste Fetullah
(FETO) në Turqi. Në aktivitetin e organizuar nga Hamasi pjesëmarrësit mbanin në duar
flamujt e Palestinës dhe Hamasit si dhe portretin e Presidentit Rexhep Tajip Erdoan.

MILANO / ITALI

Kundërshtarët e grushtit të shtetit u mblodhën përpara Katedrales në Sheshin Duomo
dhe marshuan në shenjë proteste ndaj tentativës për grusht shteti të organizatës
terroriste FETO.
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PENSILVANI / SHBA

Turqit me banim në ShBA u mblodhën përpara hyrjes së kompleksit, ku banon lideri i
organizatës terroriste FETO, Fetullah Gylen dhe rrethi i ngushtë i tij, për të protestuar
ndaj tentativës për grusht shteti në Turqi.

VENDET KU U PROTESTUA TENTATIVA PËR GRUSHT SHTETI NË TURQI

ShBA Boston, Pensilvani, Çikago | Gjermani Berlin,
Këln | Azerbajxhan Baku | Australi Melburn | Austri
Vjenë | Belgjikë Bruksel | Bosnjë-Hercegovinë
Sarajevë | Marok | Palestinë Gaza | Francë Strasburg
Itali Milano | Suedi Stokholm | Zvicër Selia e OKB-së
në Gjenevë, Zyrih | Kanada Toronto | Katar | Kosovë
Prizren | Libi Tripoli | Liban Beirut | Luksemburg
Hungari Budapest | Maqedoni Shkup | Pakistan
Somali | Siri Azaz | Tunizi | Jordani Aman
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PRESIDENTI TURK
FLET NË MEDIAT E HUAJA

Presidenti Rexhep Tajip Erdoan
në intervistën e dhënë në
datën 16 Korrik për gazetaren
Becky Anderson të kanalit
CNN International iu përgjigj
pyetjeve në lidhje me tentativën
për grusht shteti të Organizatës
Terroriste Fetullah (FETO).

Gjatë kësaj interviste Erdoan
tha: “Shikoni, për momentin
kemi disa të penduar, të cilët
po tregojnë se nga i kanë
marrë direktivat. Madje madje
ata arrijnë deri atje saqë një
prej pengmarrësve të Shefit të
Shtabit të Përgjithshëm i tha
këtij të fundit se nëse donte
mund ta lidhte në telefon
dhe ti realizonte një takim me
udhëheqësin e tyre shpirtëror
Fetullah Gylen.”
“FETO kishte organizuar një
strukturë paralele brenda
shtetit, por ata nuk arritën të
kenë sukses në këtë tentativë
për grusht shteti. Megjithatë
unë jam i sigurt se në ditët
apo javët e ardhshme ata do
të bëjnë disa plane në lidhje
me të ardhmen e tyre. Por sido
që të jetë, ne si shtet jemi krah
për krah me popullin kundër
këtyre lloj organizatash. Për sa
kohë që ne jemi të bashkuar
me popullin, as tanket nuk kanë
për t’ia arritur qëllimit, pasi as
që ia kanë arritur ndonjëherë”, tha gjithashtu Erdoan.
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PARTITË OPOZITARE TURKE MBAJNË QËNDRIM
KUNDËR TENTATIVËS PËR GRUSHT SHTETI

Kryetarët e partive opozitare turke qëndruan përkrah
popullit të tyre dhe qeverisë dhe deklaruan se janë
kundër tentativës për grusht shteti.

Kryeministri Binali Jëlldërëm dhe Kryetari i Përgjithshëm i Partisë Popullore Republikane (CHP) Kemal Këllëçdarollu (Kemal Kılıçdaroğlu)
dhanë një konferencë të përbashkët për shtyp në përfundim të takimit të zhvilluar pas shtypjes së tentativës për grusht shteti.

Kryeministri Binali Jëlldërëm dhe Kryetari i Përgjithshëm i Partisë Lëvizja Nacionaliste (MHP) Devlet
Bahçeli, në konferencën e përbashkët për shtyp që dhanë në përfundim të takimit në Kryeministri
theksuan vendosmërinë për të luftuar deri në fund kundër organizatës terroriste FETO/PDY.
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Pas dështimit të tentativës për grusht shteti, lideri e partisë në pushtet, Partia për Drejtësi dhe Zhvillim (AKP) dhe liderët e partive opozitare
(Partia Popullore Republikane - CHP dhe Partia e Lëvizjes Nacionaliste - MHP) zhvilluan një takim në Presidencë me ftesë të Presidentit Erodan.

Në takimin e liderëve politikë të Turqisë zhvilluar në Kompleksin Presidencial,
u mbajt një qëndrim i përbashkët kundër tentativës për grusht shteti.
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MITINGU I MADH I DEMOKRACISË
DHE MARTIRËVE NË YENIKAPI, STAMBOLL

Në Jenikapë të Stambollit, me ftesë të
Presidentit Rexhep Tajip Erdoan u organizua
Mitingu i Demokracisë dhe Martirëve, në të
cilin mori pjesë një shifër rekord njerëzish.

Liderët e partive politike në pushtet dhe në opozitë u mblodhën të gjithë bashkë në Mitingun e Demokracisë dhe Martirëve në
Jenikapë (Yenikapı) për të demonstruar qëndrimin e tyre kundër tentativës për grusht shteti të Organizatës Terroriste Guleniste.

Në mitingun kundër tentativës për grusht shteti morën pjesë edhe liderët fetarë hebre, të krishterë dhe mysliman.
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Në miting, krahas Presidentit Erdoan, Kryetarit të Kuvendit të Madh Popullor të Turqisë (TBMM) Ismail Kahraman, Kryeministrit dhe
Kryetarit të Përgjithshëm të Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim (AKP) Binali Jëlldërëm, Kryetarit të Përgjithshëm të Partisë Popullore
Republikane (CHP) Kemal Këllëçdarollu, Kryetarit të Përgjithshëm të Partisë së Lëvizjes Nacionaliste (MHP) Devlet Bahçeli, morën pjesë
edhe ushtarakë të lartë, artistë, përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile si dhe liderë të komuniteteve të ndryshme fetare.

Fjalimi i Presidentit Erdoan u prit me entuziazmin e miliona njerëzve me bindje të
ndryshme politike, por të bashkuar të gjithë kundër tentativës për grusht shteti.

Përpara fillimit të Mitingut për Demokracinë dhe Martirët, liderët u ulën së bashku nën një tendë duke
shfaqur frymën e unitetit dhe solidaritetit të bazuar në demokraci dhe kundër grushtit të shtetit.
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QËNDRIMI I MEDIAS TURKE KUNDËR
TENTATIVËS PËR GRUSHT SHTETI

40

Media kombëtare turke e shfaqi hapur qëndrimin e
saj kundër tentativës për grusht shteti duke treguar se
ishte pro demokracisë.

DEKLARATA E PËRBASHKËT E KUVENDIT TË
MADH POPULLOR TË TURQISË E HARTUAR
ME KONSENSUSIN E KATËR PARTIVE

Ne, Partia për Drejtësi dhe Zhvillim,
Partia Popullore Republikane, Partia
Demokratike e Popujve dhe Partia
e Lëvizjes Nacionaliste dënojmë në
mënyrën më të ashpër tentativën për
grusht shteti kundër kombit tonë të
shenjtë, vullnetit të popullit, shtetit
tonë (në veçanti kundër anëtarëve të
parlamentit që përfaqëson vullnetin e
popullit) dhe Kuvendit të Veteranëve.
Ne dënojmë sulmet ndaj Kuvendit, të
cilat filluan natën e 15 Korrikut dhe u
përsëritën mëngjesin e 16 Korrikut.
Populli ynë, në një mënyrë shembullore
për të gjithë botën, i bëri ballë
tentativës së përgjakshme për grusht
shteti dhe parandaloi realizimin e
saj. Ky popull i shenjtë mbrojti me
jetën e tij Republikën e Turqisë dhe
institucionet e saj, ndaj meriton çdo
lloj lavdërimi dhe vlerësimi. Të gjithë u
jemi mirënjohës dëshmorëve tanë që
dhanë jetën për atdheun. Ne nuk do t’i
harrojmë asnjëherë heronjtë tanë.
Kuvendi i Madh Popullor i Turqisë, si
përfaqësues i këtij populli të shenjtë
dhe hero, e kreu detyrën e tij me
kompetencën që na ka dhënë populli,
edhe nën sulmin me plumba dhe
bomba, duke treguar edhe njëherë se
është një Kuvend i denjë për popullin
e tij.
Nuk duhet harruar se Kuvendi Turqisë
është një Kuvend që ka udhëhequr
Luftën Çlirimtare, ka realizuar kalimin
e Turqisë në sistemin demokratik,
ka zhvilluar edhe më tej sistemin
demokratik parlamentar ndër vite, ka
bërë përpjekje për ta nxjerrë popullin
nga skamja dhe varfëria dhe për ta
ngritur atë në nivelin e qytetërimeve
moderne.
Kuvendi ynë, si një shpirt dhe një

trup i vetëm, me një guxim të madh
ka demonstruar një qëndrim dinjitoz
kundër tentativës për grusht shteti.
Vendosmëria që demonstroi Kuvendi
i Turqisë (TBMM) ndaj tentativës
ogurzezë për grusht shteti është
mjaft i çmuar në emër të lulëzimin
dhe zhvillimit edhe më shumë të
demokracisë në Turqi.
Të gjithë duhet ta dinë se çdo dorë që
do të zgjatet drejt popullit tonë, vullnetit
të tij dhe Kuvendit të Veteranëve,
ashtu si sot edhe në të ardhmen, do
të ndeshet me vullnetin e çeliktë të
Kuvendit të Madh Popullor të Turqisë.
Kuvendi do të vazhdojë të pasqyrojë
besimin e patundur të popullit ndaj
demokracisë.
Ky qëndrim i përbashkët dhe i
njëzëshëm, i të gjitha partive në
Kuvend, kundër tentativës për grusht
shteti, është shumë kuptimplotë dhe
ka për të hyrë në histori. Ky qëndrim i
bashkuar dhe kjo gjuhë e përbashkët
do ta përforcojë edhe më tepër
popullin tonë dhe vullnetin kombëtar.

Kuvendi i Madh Popullor i Turqisë është
në krye të detyrës si një trup i vetëm.
Kuvendi Popullor do të ndëshkojë në
mënyrën më të ashpër të parashikuar
nga ligji të gjithë ata që u bënë pjesë
e këtij sulmi të kryer ndaj popullit dhe
sovranitetit.
Kjo deklaratë e përbashkët është
dëshmia më konkrete se në Turqi asgjë
nuk do të jetë më si më parë.
Ne katër partitë politike të Kuvendit,
edhe pse mund të kemi bindje të
ndryshme, së bashku me të gjithë
deputetët dhe organizatat tona jemi
përkrahë vullnetit të popullit, të cilit i
kemi dalë dhe do t’i dalim gjithmonë
për zot.
Populli ynë mund të rri i qetë për këtë.
Kuvendi Popullor nuk e ka lënë
amanetin e popullit të bjerë në tokë
dhe nuk ka për ta lënë atë asnjëherë.
Edhe një herë, e dënojmë ashpër
sulmin ndaj demokracisë, popullit
tonë dhe Kuvendit të Madh Popullor të
Turqisë që është shprehja e vullnetit të
lirë të popullit. I lutemi popullit tonë të
distancohet nga veprimet e dhunshme
që kapërcejnë kufijtë e reagimit
demokratik dhe nuk i shkojnë për shtat
vendit tonë.
Përkujtojmë me respekt, mirënjohje
dhe mirësi dëshmorët tanë që ranë
gjatë rezistencës ndaj grushtit të
shtetit. Urojmë shërim të shpejtë për të
plagosurit dhe të shkuara për vendin
tonë.
Përfitojmë nga rasti të përshëndesim të
gjithë vendet mik dhe vëlla që në këto
momente të vështira të Turqisë dhe
popullit tonë të shenjtë, na qëndruan
pranë dhe na dërguan mesazhe
mbështetjeje.
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RRËFIMI I ADJUTANTIT TË GJENERALARMATE
AKAR, NË LIDHJE ME FETO-n.
Nënkoloneli Tyrkan (Türkkan), i cili u arrestua në kuadër të hetimeve në lidhje me
tentativën për grusht shteti të Organizatës Terroriste Fetullah (FETO), në deklaratat
e bëra në prokurori pohoi se “ishte anëtar i Strukturës Paralele në Shtet ose FETO-s
dhe rrëfeu se i ka shërbyer vullnetarisht Fetullah Gylenit për vite me radhë, dhe se
deri më sot u është bindur vëllezërve të mëdhenj të tarikatit dhe se i ka zbatuar me
besnikëri dhe germë për germë urdhrat dhe direktivat e tyre”.

Nënkolonel Levent Tyrkkan, Adjutant i Shefit të Shtabit
të Përgjithshëm Gjeneralarmate Hulusi Akar

“MUA MË DHANË PYETJET E PROVIMIT”
Në vitin 1989 hyra në provimin e Liceut Ushtarak
Ëshëkllar (Işıklar). Unë isha i bindur se provimin do
ta merrja me forcat e mija, edhe ‘vëllezërit e
mëdhenj’ ishin të bindur për këtë. Megjithatë një
natë para provimit ata më sollën pyetjet që do të
dilnin në provim.

“GJATË STUDIMEVE NË LICEUN
USHTARAK VAZHDOJA TË TAKOHESHA
ME ‘VËLLEZËRIT E MËDHENJ’”
Gjatë studimeve në Liceun Ushtarak Ëshëkllar,
takohesha një herë në javë me ‘vëllezërit e
mëdhenj’. Në përgjithësi ata vinin fundjavave.
‘Vëllezërit e mëdhenj’ më kishin mësuar që në
liceun ushtarak të merrja avdesin në banjë dhe të
falja namazin në mënyrë imagjinare që të mos
zbulohesha. Namazin në mënyrë imagjinare e
falnim, ku të donim. Kjo bëhej duke e imagjinuar
namazin dhe duke i përsëritur lutjet me mendje
përbrenda vetes.

“ME TARIKATIN BËNIM TAKIME MUJORE”
Nënkoloneli i arrestuar rrëfeu se ka qenë me
detyrë në Stamboll, Trabzon, Dijarbakër,
Lefkosha, Këzëlltepe dhe së fundmi në Ankara; se
gjatë detyrës së tij ka vazhduar të mbajë
kontaktet me tarikatin dhe se ‘vëllezërit e
mëdhenj’ të tarikatit me të cilët komunikonte
ndryshonin vazhdimisht.

“DETYRA IME ISHTE TË
PËRGJOJA GJENERALËT”

Brenda ushtrisë nuk ngarkonin me detyrën e
‘vëllait të madh’ një ushtarak ndaj një ushtaraku
tjetër. Për ne ‘vëllai i madh’ nuk ishte një detyrë
brenda tarikatit, ishte thjesht një person më i ditur,
që lexonte libra dhe kishte shumë njohuri fetare.
Nuk duhet harruar se në të njëjtën kohë ata na
jepnin edhe detyra. Për shembull mua më kishin
dhënë detyrën e përgjimit të pashallarëve
(gjeneralëve), detyrë të cilën e zbatova.

“SHEFIN E SHTABIT TË PËRGJITHSHËM
NEXHDET ËZEL PASHAIN (NECDET
ÖZEL), E KAM PËRGJUAR
VAZHDIMISHT ME APARAT DËGJIMI”
Pasi mora detyrën e ordinancës në Shtabin e
Përgjithshëm, nisa të zbatoj detyrat organizative,
detyra që më jepeshin në emër të reformimit të
tarikatit. Shefin e Shtabit të Përgjithshëm Nexhdat Ëzel
Pashain e kam përgjuar vazhdimisht me aparat dëgjimi.
Çdo ditë vendosja në një vend të çfarëdoshëm në zyrën
e gjeneralit aparatin e dëgjimit me përmasa sa dy maja
gishti, që ne i thoshnim radio, dhe e merrja në mbrëmje
para se të dilja nga puna. Aparati kishte memorien e
vet. Kishte kapacitet të bënte regjistrim zanor deri në
10-15 orë. Unë kisha 2-3 aparate të tilla. Një herë në javë
i jepja ‘vëllait të madh’ në tarikat aparatet e mbushura
me regjistrime dhe merrja ato që ishin bosh.

“UNË BESOJ SE QË NGA VITET ‘90 E DERI MË SOT, RRETH 60-70% E OFICERËVE
TË PRANUAR NË USHTRI JANË ANËTARË TË TARIKATIT”
Në përgjithësi oficerët e tarikatit ishin oficerë shtabi (të diplomuar nga akademia e luftës). Kështu hamendësoj unë si anëtar i
tarikatit. Nuk kam ndonjë provë konkrete për këtë. Ka disa persona për të cilët jam 99% i sigurt se janë anëtarë të tarikatit. Ata janë:
Kryeordinanca e Presidentit Kolonel Ali Jazëxhë (Ali Yazıcı), Komandanti i Gardës Presidenciale Muhsin Kutsi Barësh (Muhsin Kutsi Barış),
Kryekëshilltari i Shefit të Shtabit të Përgjithshëm Kolonel Shtabi Orhan Jëkëllkan (Orhan Yıkılkan), Drejtori i Kabinetit të Shefit të Shtabit të
Përgjithshëm Ramazan Gëzel (Ramazan Gözel), adjutanti tjetër Hysejin Hakan Ëxhall (Hüseyin Hakan Öcal), ish-truproja i Shefit të 2-të të
Shtabit të Përgjithshëm Kapiten Abdurrahim Aksoj (Abdurrahim Aksoy), Drejtori i Kabinetit të Shefit të 2-të të Shtabit të Përgjithshëm
Nënkolonel Bynjamin Tuner (Bünyamin Tuner), Drejtor Drejtorie në Departamentin e Personelit Kolonel Xhemili (Albay Cemil), Gjenerallejtnant
Salih Ullusoj (Salih Ulusoy), Gjenerallejtnant Mustafa Ëzsoj (Mustafa Özsoy), Gjeneralbrigade Mehmet Partigëç (Mehmet Partıgöç).
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ADJUTANTI I SHEFIT TË SHTABIT RRËFEN
BESNIKËRINË NDAJ FETO-s (1)
Nënkolonel Tyrkan, ish-ndihmësi
(adjutanti) i Shefit të Shtabit të
Përgjithshëm Hulusi Akar, në deklaratat që
bëri në prokurori në kuadër të hetimeve
në lidhje me tentativën për grusht shteti
të FETO-s, rrëfeu se edhe vet kishte qenë
anëtar i FETO-s.
- Tyrkan tha:
“Unë jam anëtar i strukturës paralele
brenda shtetit. I kam shërbyer vullnetarisht
tarikatit për vite të tëra. Deri më sot u jam
bindur ‘vëllezërve të mëdhenj’ brenda
tarikatit dhe i kam zbatuar me përpikëri
urdhrat që më kanë dhënë ata.”
“Shefin e Shtabit të Përgjithshëm Nexhdet
Ëzel Pashain e kam përgjuar vazhdimisht
me aparat dëgjimi. Çdo ditë vendosja në
zyrën e gjeneralit aparatin e dëgjimit me
përmasa sa dy maja gishti dhe e merrja
në mbrëmje para se të dilja. Aparati
kishte memorien e vet. Kishte kapacitet të
regjistronte zëra deri në 10-15 orë.”
“Në vitin 1989 hyra në provimin e Liceut
Ushtarak Ëshëkllar. Unë isha i bindur se
provimin do ta merrja me forcat e mija,
edhe ‘vëllezërit e mëdhenj’ ishin të bindur
për këtë. Megjithatë një natë para provimit
ata më sollën në mesnatë pyetjet që do të
jepeshin në provim.”
“Gjatë studimeve në Liceun Ushtarak
Ëshëkllar, takohesha një herë në javë me
‘vëllezërit e mëdhenj’. ‘Vëllezërit e mëdhenj’
më kishin mësuar që në liceun ushtarak
si të merrja avdesin në banjë dhe të falja
namazin në mënyrë imagjinare që të mos
zbulohesha e deshifrohesha. Namazin në
mënyrë imagjinare e falnim ku të donim.”
Agjencia e Lajmeve Anadolli (AA) – Ankara,
njoftoi si vijon: Nënkolonel Tyrkan, ishadjutanti i Shefit të Shtabit të Përgjithshëm
Hulusi Akar, tha: “Unë jam anëtar i
strukturës paralele brenda shtetit. I kam
shërbyer vullnetarisht tarikatit për vite të
tëra. Deri më sot u jam bindur ‘vëllezërve
të mëdhenj’ brenda tarikatit dhe i kam
zbatuar me përpikëri urdhrat që ata më
kanë dhënë.”
Tyrkan pasi u arrestua në kuadër të
hetimeve në lidhje me tentativën për
grusht shteti të FETO-s, në prokurori rrëfeu
se edhe vet kishte qenë anëtar i strukturës

paralele në shtet, se deri më sot i ka
shërbyer Fetullah Gylenit vullnetarisht, se
u është bindur ‘vëllezërve të mëdhenj’ të
tarikatit dhe se deri më sot ka zbatuar me
përpikëri të gjitha urdhrat e tyre.
Tyrkan tha se personat me të cilët ishte
në kontakt brenda tarikatit përdornin
pseudonimet Murat, Selahattin dhe Adil
dhe rrëfeu si vijon:
“Nga këta unë di vetëm shtëpinë e Muratit.
Është diku tek rruga për në Konya (Ankara),
mund tua tregoj. Ndërsa për të tjerët nuk e
di fare se çfarë pune bëjnë dhe ku banojnë.
Me këta ‘vëllezër të mëdhenj’ takoheshim
rregullisht një herë në muaj apo një herë
në dy muaj në shtëpinë e Muratit. Unë
deri më sot nuk e kam besuar asnjëherë
se tarikati i Fetullah Gylenit ishte tradhtar
i atdheut. Gjithmonë kam menduar se
ata punonin për hir të Allahut. Vetëm pas
tentativës për grusht shteti dhe atyre
që ndodhën më pas, e kuptova se çfarë
ishin në të vërtetë. Për atë strukturë dhe
anëtarët e saj është madje pak të thuash se
janë tradhtarë të atdheut. Tani e kuptoj që
anëtarët e kësaj strukture janë njerëz me
shpirt përbindëshi. Unë nuk e kam parë
kurrë Fetullah Gylenin, por fjalët e mia janë
të vlefshme edhe për të.”
Tyrkan tregoi se vinte nga një familje
bujqish të varfër, se i ati punonte me
mëditje dhe se vet ishte më i vogli i 5
fëmijëve të shtëpisë. Ai tha se me tarikatin
e Fetullah Gylenit është njohur për herë të
parë kur ishte në shkollën 8-vjeçare dhe
shtoi si vijon:
“Në atë kohë isha nxënës i shkollës
8-vjeçare në Liceun “Cumhuriyet”
(Republika) të qytetit të Bursës. Isha
një nxënës i mirë dhe me të ardhme të
ndritur. Në shkollë u njoha me ‘vëllezërit
e mëdhenj’ të tarikatit. Në atë periudhë
‘vëllezër të mëdhenj’ ishin studentët e
universitetit të njohur me pseudonimet
Serdar, Musa. Unë rrija në konviktin
shtetëror të liceut. ‘Vëllezërit e mëdhenj’
vinin e iknin shpesh herë në konvikt. Mua
dhe shokëve të mi na mësonin si të falnim
namazin. Më pas ata filluan të më çojnë
në shtëpitë e tyre, që i përkisnin tarikatit.
Unë që 5 vjeç ëndërroja të bëhesha

oficer. Edhe familja më orientonte në këtë
drejtim. Ky ideal i imi u përdor nga ana e
tarikatit. Ata ishin shumë të kënaqur që
unë dëshiroja të bëhesha oficer. Në vitin
1989 hyra në provimin e Liceut Ushtarak
Ëshëkllar. Isha i bindur se provimin mund
ta merrja me forcat e mia. Edhe ‘vëllezërit
e mëdhenj’ të tarikatit ishin të bindur
për këtë. Por megjithatë një natë para
provimit ata më sollën aty nga mesnata
pyetjet që do të dilnin në provim. Pyetjet
i solli ‘vëlla’ Serdari. Pyetjet që ai mbante
në duar dukej se ishin të printuara nga
kompjuteri. Mbi përgjigjet alternative ishin
shënuar përgjigjet e sakta. Në fakt ishin
gjëra që i dija të gjitha, por megjithatë unë
i mësova përmendësh. Pyetjet m’u dhanë
në një shtëpi të tarikatit në qendër të
Bursës. Mendoj se ato pyetje, përveç meje,
duhet t’ua kenë dhënë edhe personave
të tjerë. Por nuk mund ta di me emër se
kujt mund t’ia kenë dhënë tjetër pyetjet.
Me kalimin e viteve i humba kontaktet
me ‘vëllezërit e mëdhenj’ Serdar dhe
Musa. Ngaqë ka kaluar shumë kohë nuk
mund të jap edhe ndonjë të dhënë për
të përcaktuar identitetin e tyre. Por po t’i
shoh në fotografi, mund t’i njoh. Në këtë
mënyrë kalova provimin për t’u pranuar
në liceun ushtarak. Me sa mbaj mend
kisha dalë i njëqind e sajti në provim, nuk
arrita të marrë rezultate të larta. Sepse me
aq sa mbaj mend nuk mi kishin treguar
qëllimisht të gjitha pyetjet.
Gjatë kohës që isha në Liceun Ushtarak
Ëshëkllar, vazhdoja të takohesha me
‘vëllezërit’ Serdar dhe Musa. Takoheshim
një herë në muaj. Në përgjithësi ata vinin
fundjavave, falnim namazin bashkë dhe
bisedonim. Lexonim librat e Fetullah
Gylenit. ‘Vëllezërit e mëdhenj’ më kishin
mësuar që në liceun ushtarak si të merrja
avdesin në banjë dhe si të falja namazin në
mënyrë imagjinare që të mos zbulohesha.
Namazin në mënyrë imagjinare e falnim
ku të donim. Kjo bëhej duke e imagjinuar
namazin dhe duke përsëritur lutjet
përbrenda vetes.”
Tyrkan u shpreh se nuk e kishin orientuar
drejt asnjë kanali politik dhe se deri më
sot nuk ka pasur asnjë bindje bazë politike
dhe tha: “Në përgjithësi kam votuar për
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Partinë AKP. Sa herë që shkoja përpara
kutisë së votimit, votoja duke u bazuar tek
kushtet e kohës. Gjatë kohës që isha në
Liceun Ushtarak, dy vitet e para me mua u
interesua ‘vëllai i madh’ Serdari dhe pastaj
‘vëllai i madh’ Musai.
Gjatë periudhës që ndiqja Liceun Ushtarak
‘vëllezërit e mëdhenj’ të tarikatit nuk
më kanë dhënë ndonjë detyrë. As unë
nuk kam bërë ndonjë veprim në emër
të tarikatit. Ata na thoshin vazhdimisht
se detyra jonë e vetme ishte të mos
zbuloheshim.”

“Me tarikatin kam pasur takime mujore”
Tyrkan tregoi se pasi mbaroi liceun
ushtarak në vitin 1993, u regjistrua pa
provim në mënyrë direkte në Akademinë
Ushtarake të Forcave Tokësore në Ankara.
Në vitin e parë të akademisë ai pati një
shkëputje nga tarikati pasi në atë periudhë
filloi të krijonte shoqëri me vajza, gjë për të
cilën ‘vëllezërit e mëdhenj’ të tarikatit nuk
ishin dakord ndaj dhe nevrikoseshin me të.
Ai tha se gjatë periudhës që studionte në
Akademinë Ushtarake nuk ka bërë ndonjë
aktivitet në lidhje me tarikatin. Nënkoloneli
i arrestuar rrëfehu se ka qenë me detyrë
në rrethet Stamboll, Trabzon, Dijarbakër,
Lefkosha, Këzëlltepe dhe së fundmi në
Ankara, se gjatë detyrës së tij me trupat ka
vazhduar të mbajë kontaktet me tarikatin
dhe se ‘vëllezërit e mëdhenj’ të tarikatit
me të cilët komunikonte ndryshonin
vazhdimisht.
Tyrkan tregoi se vëllezërit e mëdhenj me
të cilët kishte lidhje nuk ishin ushtarakë, të
gjithë kishin përfunduar universitetin, por
ai nuk i kishte pyetur asnjëherë ata se çfarë
profesioni kishin, pasi ‘vëllezërit e mëdhenj’
ua kishin bërë të qartë duke u thënë: “Mos
na pyesni neve, shikoni punën tuaj, mësoni
mirë në shkollë.”
Ai tha gjithashtu se në vendet ku kishte
punuar pas Liceut dhe Akademisë
Ushtarake, kishte pasur kontakte me
‘vëllezër të tjerë të mëdhenj’, por atyre nuk
ua mbante mend pseudonimet, emrat e
koduar që përdornin, por po t’i shihte si
fytyrë mund t’i njihte. Ai u shpreh se deri
në momentin kur u bë tentativa për grusht
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shteti, e shikonte tarikatin si “një strukturë
që përmbushte vullnetin e Allahut”,
megjithëse ai personalisht nuk besonte se
Fetullah Gyleni ishte një njeri hyjnor.

“Përgjoja vazhdimisht Shefin e Shtabit të
Përgjithshëm Nexhdet Ëzelin me aparat
dëgjimi”
Tyrkan rrëfeu se në vitin 2011, një kolonel,
që tashmë ka dalë në pension, e propozoi
emrin e tij për t’u bërë ordinancë i
Gjeneralarmate Nexhdet Ëzelit, Shefi i
Shtabit të Përgjithshëm në atë kohë. Në
vitet 2011-2015 ai ka punuar si ndihmës
i ordinancës së Gjeneralarmate Nexhdet
Ëzelit, ish-Shefi i Shtabit të Përgjithshëm
dhe kur doli në pension ordinanca e
gjeneralit, ai kaloi në vend të tij.
Nënkoloneli i arrestuar tha: “Pasi mora
detyrën e ordinancës në Shtabin e
Përgjithshëm, nisa të zbatoj detyrat e
organizatës që më jepeshin në emër të
reformimit të tarikatit. Shefin e Shtabit
të Përgjithshëm Nexhdet Ëzelin e kam
përgjuar vazhdimisht me aparat dëgjimi.
Çdo ditë vendosja në ndonjë vend të
zyrës së pashait aparatin e dëgjimit me
përmasa sa dy maja gishti dhe e merrja
në mbrëmje para se të dilja. Aparati kishte
memorien e vet. Kishte kapacitet të bënte
regjistrim zanor deri në 10-15 orë. Aparatin
ma kishte dhënë një ‘vëlla i madh’ që më
kontaktonte në periudhën para ‘vëllait’
Murat. Ai punonte në Telekomin Turk. Ma
pati dhënë aparatin kur ishim në shtëpinë
e tij. Shtëpinë e kishte në lagjen Inxhek,
nga ana e Alaxhaatlë (Ankara). Po të shkoj
tani mund t’ia gjej shtëpinë. Ai vëlla më
dha aparatin e dëgjimit dhe më ngarkoi
me detyrën e përgjimit të gjeneralit. Më
tha: “Do dëgjojmë thjesht për të marrë
informacion, nuk ka për të ndodhur gjë.”
Kështu që unë e mora aparatin pa bërë
më pyetje. Regjistroja çdo ditë bisedat e
pashait. Kisha 2-3 aparate të tilla. Një herë
në javë i jepja ‘vëllait të madh’ në tarikat
aparatet e mbushura me regjistrime
dhe merrja ato që ishin bosh. Unë vetë
asnjëherë nuk i dëgjova regjistrimet
që kisha bërë. Tek e fundit nuk i kisha
as aparaturat e nevojshme me të cilat
lidheshin aparatet për t’u dëgjuar. Natyrisht

që herë pas here në zyrën e Shefit të
Shtabit të Përgjithshëm bëheshin kontrolle
për aparate dëgjimi, dhe unë ngaqë e
dija se kur do të bëheshin kontrollet, nuk
e vendosja aparatin ato ditë. Nuk më
ka lindur ndonjë problem në lidhje me
aparatet e dëgjimit. E kam zbatuar me
përpikëri detyrën që më ishte dhënë.”
Tyrkan tregoi si vijon: “Gjatë periudhës së
Nexhdet Ëzel Pashait, si Shef i 2-të i Shtabit
të Përgjithshëm dy vjet ka punuar Hulusi
Akar dhe dy vjet të tjera Jashar Gyler.
Oficeri ordinancë i të dy këtyre gjeneralëve
ka qenë shoku im Majori Mehmet Akkurt.
Edhe Mehmet Akkurt ishte anëtar i
tarikatit të Fetullah Gylenit. Regjistrimet
e bisedave i kemi bërë së bashku me të.
Edhe ai vendoste aparate dëgjimi në
zyrat e gjeneralëve që përmenda më
lartë. Por unë nuk e di se kush ishte ‘vëllai
i madh’ i tij nga tarikati. Për momentin
unë nuk e di se ku është Mehmet Akkurt,
nuk di nëse është arrestuar apo jo. Ditën
e tentativës për grusht shteti detyra e
tij ishte të neutralizonte Shefin e 2-të të
Shtabit të Përgjithshëm. Besoj se tarikati
përgjonte bisedat e gjeneralëve për të
mësuar se çfarë ndodhte brenda forcave të
armatosura turke.”

“Rreth 60-70% e oficerëve të pranuar në
ushtri që nga viti 1990 e deri më sot kanë
qenë anëtarë të tarikatit”
Levent Tyrkan sqaroi si vijon: “Kur u
ndryshua Shefi i Shtabit të Përgjithshëm
dhe në vend të tij u emërua Hulusi Akar,
unë nuk e vazhdova më përgjimin e
bisedave, sepse pasi u bëra ordinanca
e gjenralit, ‘vëllai i madh’ Murat më pati
thënë “nuk ke për ti vendosur më ti
aparatet e përgjimit”. Disa muaj më vonë
mora vesh se të njëjtën detyrë ia kishin
ngarkuar kryekapterëve me emrat Serhat
dhe Shener, por që mbiemrat nuk ua di.
Kryekapterët Serhat dhe Shener ishin të
dy nënoficerë të ordinancës së gjeneralit
Hulusi Akar.”
Tyrkan e vazhdoi rrëfimin e tij duke thënë
si më poshtë:
“Brenda tarikatit kishte një fshehtësi dhe
diskrecion absolut. Secili njihte ‘vëllain e tij
të madh’, shkonte dhe bënte detyrat, falte

ADJUTANTI I SHEFIT TË SHTABIT RRËFEN
BESNIKËRINË NDAJ FETO-s
namazin, bisedonte, zbatonte detyrat që i
ngarkoheshin në lidhje me punën e tij, as
nuk dinte dhe as nuk pyeste më tepër.

Rrëfime në lidhje me FETO-n nga adjutanti i
Gjeneralarmate Akar (2)

Për mendimin tim personal që nga
viti 1990 e deri më sot, rreth 60-70% e
oficerëve që kanë dalë nga shkollat me
provime dhe janë pranuar në ushtri, kanë
qenë anëtarë të tarikatit. Në përgjithësi
oficerët anëtarë të tarikatit janë me oficerë
shtabi. Kështu hamendësoj unë si anëtar
i tarikatit. Nuk është se kam ndonjë provë
konkrete për këtë. Personat, për të cilët
jam i sigurt se janë anëtarë të tarikatit
janë: Major Mehmet Akkurt, kryekapterët
Serhat dhe Shener, Kapiten Serdar
Tekin, nënoficeri përgjegjës për banesat
Kryekapter Vejsel Tokmak (Veysel Tokmak),
nga truprojat Kryekapter Ëmer Gyrsel Çetin
(Ömer Gürsel Çetin), Abdullah Erdoan
(Abdulah Erdoğan), Drejtori i Kabinetit
të Shefit të Shtabit të Përgjithshëm
Ramazan Gëzel, adjutanti tjetër Hysejin
Hakan Ëxhall, Kryekëshilltari i Shefit të
Shtabit të Përgjithshëm Kolonel Orhan
Jëkkëlkan (Orhan Yıkılkan), Kryeadjutanti
i Presidentit Kolonel Ali Jazëxhë,
Komandanti i Regjimentit të Gardës
Presidenciale Kolonel Muhsin Kutsi Barësh
(Muhsin Kutsi Barış), ish-truproja i Shefit
të 2-të të Shtabit të Përgjithshëm Kapiten
Abdurrahim Aksoj, Drejtori i Kabinetit të
Shefit të 2-të të Shtabit të Përgjithshëm
Nënkolonel Bynjamin Tuner, Drejtor
Drejtorie në Departamentin e Personelit
Allbaj Xhemil, Gjenerallejtnant Mustafa
Ëzsoj, Gjenerallejtnant Salih Ullusoj,
Kolonel Muharrem Këse (Muharrem Köse),
Gjeneralbrigade Mehmet Partigëç me
detyrë në departamentin e personelit. Të
gjithë këta për mendimin tim me 99% janë
anëtarë të tarikatit. Brenda për brenda
ushtrisë nuk ngarkonin me detyrën e
‘vëllait të madh’ një ushtarak t’u kujdesuar
për dikë tjetër. Për ne ‘vëllai i madh’ nuk
ishte një detyrë brenda tarikatit, por ishte
thjesht një person më i ditur, që lexonte
libra dhe kishte më shumë njohuri fetare.
Nuk duhet harruar se në të njëjtën kohë
ata na jepnin edhe detyra. Për shembull
mua më kishin dhënë detyrën e përgjimit
të pashallarëve (gjeneralëve), detyrë të
cilën e zbatova.”

- “E them sinqerisht që jam penduar.
Jam penduar, jo vetëm që mora pjesë
në tentativën për grusht shteti, por jam
penduar më tepër që kam qenë anëtarë
i tarikatit Fetullah Gylen. Unë kam
përgjegjësitë e mia, sepse kam bërë pjesë
në ato që ndodhën, por unë nuk jam
tradhtar i atdheut. Unë nuk shtie me armë
kurrsesi ndaj policisë dhe qytetarëve, dhe
as nuk kam qëlluar. Nuk mund ta aprovoja
në asnjë mënyrë faktin që hapej zjarr, të
hidheshin bomba dhe të dyndjes me tanke
mbi qytetarët civilë dhe policinë gjatë
tentativës për grusht shteti.”

- Levent Tyrkan foli si më poshtë:

- “Nuk jam influencuar nga askush për të
dhënë këto deklarata. Prandaj nëse është
e mundur dua të përfitoj nga dispozitat
ligjore në lidhje me pendimin efektiv.”
- “Nisa të pendohem kur mësova që filluan
të shpërthejnë bombat dhe të lëndohet
popullsia civile. Ato që ndodhën ishin si
një masakër. Dhe të gjitha këto u bënë
nga tarikati, për të cilin unë mendoja se
punonte për hir të Allahut.”
- “Shefi i Shtabit të Përgjithshëm Akar,
më së fundi pati një takim njëorësh me
Nënsekretarin e Përgjithshëm të Shërbimit
Informativ Kombëtar të Turqisë, Hakan
Fidan. Pasi Zoti Hakan vinte vazhdimisht
tek ne dhe ne shkonim tek ai. Ai dhe
Komandanti e donin njëri tjetrin. Në
takimin e tyre të fundit nuk vura re diçka
jo të zakonshme. Nuk kishte kaluar shumë
kohë nga largimi i Hakan Fidanit nga zyra
e Shefit të Shtabit, kur hyjnë brenda në
Shtab rreth 20 ushtarë të forcave speciale
të armatosur deri në dhëmbë.”
- “Hulusi Akar nuk e pranoi propozimin e
tyre. Kur Akar nuk pranoi, ata nuk arritën
të bindin as komandantët e tjerë të
forcave ushtarake. Duke u nisur nga kjo
situatë, mund të thuhet se mospranimi i
propozimit të tyre nga ana e Hulusi Akar i
hapi rrugë edhe dështimit të tentativës për
grusht shteti.”
Agjencia e Lajmeve Anadolli (AA),
Ankara – Nënkolonel Levent Tyrkan,
ish-ndihmësi i Shefit të Shtabit të

Përgjithshëm Gjeneralarmate Hulusi
Akar deklaroi: “E them sinqerisht që jam
penduar. Jam penduar, jo vetëm që mora
pjesë në tentativën për grusht shteti,
por jam penduar më tepër që kam qenë
anëtar i tarikatit Fetullah Gylen. Unë kam
përgjegjësitë e mija sepse kam qenë
pjesë atyre që ndodhën, por unë nuk jam
tradhtar i atdheut. Unë nuk shti me armë
kurrsesi ndaj policisë dhe qytetarëve, dhe
as nuk kam shtirë. Nuk mund ta aprovoja
në asnjë mënyrë faktin që hapej zjarr,
hidheshin bomba dhe përparohej me tank
mbi qytetarët civilë dhe policinë gjatë
tentativës për grusht shteti.”
Tyrkan u arrestua në kuadër të hetimeve
që kishin filluar nga Prokuroria e Ankarasë
në lidhje me tentativën për grusht shteti
të Organizatës Terroriste Fetullah (FETO).
Në deklaratat e tij në prokurori ai rrëfeu
se faktin që do të bëhej një grusht shteti
e kishte mësuar ditën e enjte, më datën
14 Korrik rreth orës 10.00 – 11.00. Këtë atij
ia kishte komunikuar Këshilltari i Shefit të
Shtabit të Përgjithshëm Koloneli i Shtabit
Orhan Jëkëllkan.
Tyrkan u shpreh se Jëkëllkan i kishte
thënë kështu: “Do të merren dhe të
vriten në heshtje një e nga një Presidenti,
Kryeministri, ministrat, Shefi i Shtabit të
Përgjithshëm, komandantët e forcave
ushtarake dhe gjeneralët me katër yje.
Grushti i shtetit do fillonte në orën 03:00 të
natës që lidhte 15 Korrikun me 16 Korrikun.”
Tyrkan shtoi edhe këto: “Ai më thirri të
dalim jashtë për të pirë një cigare. Këtë
informacion ma dha në një moment kur
kishim ngelur vetëm për vetëm. Përveç
kësaj më tha se detyra ime gjatë asaj nate
do të ishte që t’u lehtësoja punën duke
neutralizuar Shefin e Shtabit, gjeneralin
Hulusi Akar. Më tha gjithashtu se pasi të
neutralizohej Hulusi Akar, forcat speciale
ushtarake do të vinin ta merrnin. Detyrën
që më dha Orhan Jëkëllkan unë e pranova
pa bërë pyetje. Atë natë shkova në
shtëpinë e ‘vëllait të madh’ Murat, i cili më
kishte në përgjegjësi. Shtëpia ndodhej
diku prapa pikës së karburantit “Opet” tek
rruga e Konjës (Ankara). Në fakt pasi mora
lajmin për grushtin e shtetit, shkova atje
më tepër edhe për kuriozitet, që të kuptoja
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se çfarë po ndodhte. Nuk është se kishim
ndonjë takim rutinë atë ditë. Në kushte
normale në shtëpinë e ‘vëllait të madh’ ne
shkojmë duke e lajmëruar atë më parë,
por këtë herë nuk e lajmërova për ardhjen
time, sepse bëhej fjalë për një situatë të
rëndësishme. Kur shkova atje, brenda gjeta
‘vëllezërit e mëdhenj’ Adil dhe Selahattin,
të cilët nuk i njihja më parë. ‘Vëllai i madh’
Murat, nuk ndodhej aty, edhe pse ishte
shtëpia e tij. ‘Vëllai i madh’ Selahattin ishte
përgjegjësi i ‘vëllait’ Murat. Ndërsa ‘vëllai’
Adil ishte përgjegjësi i një shkalle më të
lartë i ‘vëllait’ Selahattin.
Ata më pyetën se përse kisha ardhur. Nuk
më dhanë ndonjë informacion në lidhje me
grushtin e shtetit. Unë i pyeta: “Nesër në
mbrëmje paska një aktivitet. A dini gjë?” Kur
dëgjuan pyetjen time ata u nxehën dhe më
thanë “Ti nga e di këtë, i ke treguar njeriu
në lidhje me këtë çështje, kush ta tha ty
këtë?” Unë u tregova atyre se këtë ma kishte
thënë Kolonel Orhan Jëkëllkan. Ata e njihnin
Orhan Jëkëllkanin. Por unë nuk e di se nga
e njihnin. Pastaj më porositën mirë e mirë
duke thënë: “Në lidhje me këtë çështje nuk
do të tregosh asgjë, në asnjë vend dhe tek
askush. Ngjarjet do zhvillohen në mënyrë
shumë të fshehtë dhe nuk duhen zbuluar.”
Nuk më thanë asgjë në lidhje me detyrën
që më kishin përcaktuar. Pastaj u largova
prej aty. Edhe diçka që harrova ta them. Kur
shkova tek shtëpia e ‘vëllait të madh’ Murat,
me mua erdhi edhe Mehmet Akkurt. Në
shtëpi ishim gjithsej 4 vetë, unë, Mehmet
Akkurt, ‘vëllai i madh’ Adil dhe ‘vëllai i madh’
Selahattin.”

“Ia tregova situatën ekipit tim dhe askush
nuk kundërshtoi”
Adjutanti Levent Tyrkan tregoi se përveç
Orhan Jëkëllkanit, i cili i kishte dhënë
detyrën, në ekipin e tij kishte edhe
anëtarë të tjerë të tarikatit si: Serdar Tekin,
kryekapterët Serhat Pasha, Vejsel Tokmak,
Abdullah Erdoan dhe një tjetër kryekapter
me emrin Shener.
Ai rrefeu se detyrën që i kishte ngarkuar
Jëkëllkani ua kishte treguar ditën e enjte
një e nga një dhe gradualisht të gjithë
anëtarëve të ekipit dhe askush nuk kishte
kundërshtuar. Përveç kësaj Jëkëllkan i
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kishte thënë se nga truprojat e Shefit të
Shtabit të Përgjithshëm Akar, Kryekapteri
Ëmer Gyrsel Çetin dhe Majori Mehmet
Akkurt do të ishin nën urdhrat e tij.

“Mehmet Dishli është anëtar i tarikatit”
Tyrkan tha se në pasdreken e datën 15 korrik,
Kolonel Jëkëllkan e mori dhe të dy bashkë
shkuan në zyrën e Gjeneralmajor Mehmet
Dishli (Mehmet Dişli) dhe shtoi si vijon:
“Edhe ai është anëtar i tarikatit. Mehmet
Dishli është Drejtor i Departamentit të
Menaxhimit të Projekteve në Shtabin e
Përgjithshëm. Në zyrë ndodheshim vetëm
ne të tre. Sapo hymë brenda nisëm të flasim
në lidhje me grushtin e shtetit. Mehmet
Dishli na tha se në momentin kur të fillonte
tentativa për grusht shteti, ai do të shkonte
në fillim i vetëm në zyrën e Hulusi Akar
dhe do të mundohej ta bindte atë. Nëse
Akar do të bindej ai do të vendosej në krye
të drejtimit të aktivitetit të puçit. Kur na
tregonte këto ndër të tjera Dishli tha “Do
ta pyes Shefin e Shtabit të Përgjithshëm, ti
do apo nuk do që të bëhesh Kenan Evren?
(gjenerali i grushtit të fundit të shtetit në
Turqi)”. Ai rrëfeu gjithashtu se ndërkohë që
do ta informonte për tentativën e grushtit
të shtetit, do t’i thoshte Shefit të Shtabit të
Përgjithshëm edhe se ai ishte një person,
të cilin ata e donin dhe nderonin, dhe
nëse ai do të pranonte, do të vendosej në
krye të komandës për grushtin e shtetit.
Ai mbante një fletë me shënime në dorë,
në të cilën kishte shkruar tek e tek se
çfarë do t’i thoshte Shefit të Shtabit të
Përgjithshëm për ta bindur atë. Sipas tij,
nëse Hulusi Akar do të bindej të kalonte
në krye të komandës së grushtit të shtetit,
Shefi i 2-të i Shtabit të Përgjithshëm do
të bëhej Gjeneralarmate Akën Ëztyrk. U
vendos që meqë grushti i shtetit do të niste
në orën 3 të mëngjesit, në orën 02:30 të
takoheshim në banesën e Shefit të Shtabit
të Përgjithshëm. Ramë dakord që nëse
Hulusi Akar Pashai nuk do ta pranonte
propozimin tonë, unë dhe ekipi im do ta
neutralizonim atë. Ata më thanë se për
këtë do të na ndihmonin edhe ish-Drejtori
i Kabinetit Ramazan Gëzel dhe Drejtori
i ri i Kabinetit Nënkolonel Hakan Ëxhall.
Pastaj më pas gjeneralin Hulusi Akara do ta

merrnin ushtarët që do të vinin nga forcat
speciale të ushtrisë.”

“Hulusi Akar nuk e pranoi propozimin e
puçistëve”
Tyrkan tha se arriti të kuptojë që Orhan
Jëkëllkani kishte më tepër informacion
se Dishli në lidhje me çështjen. Ai sqaroi
se propozimi që do t’i bëhej Pashait
Hulusi Akar, nuk do t’u bëhej edhe
komandantëve të forcave ushtarake
dhe gjeneralëve të tjerë. Por ata ishin të
mendimit se Hulusi Akar do ta pranonte
propozimin dhe në këtë mënyrë do të
bindnin edhe komandantët dhe gjeneralët
e tjerë që të përfshiheshin në grushtin
e shtetit. Tyrkan rrëfeu si vijon: “Hulusi
Akar nuk e pranoi propozimin që iu bë.
Ngaqë ai nuk e pranoi, ata nuk arritën të
bindin as komandantët e tjerë të forcave
ushtarake. Në këtë pikë mund të thuhet se
mospranimi i propozimit nga ana e Hulusi
Akar, i hapi rrugë dështimit të tentativës
për grusht shteti.”
Kur Tyrkan u pyet se përse në listën me
emrat e drejtuesve që ishte përgatitur
për t’u përdorur nëse grushti i shtetit do
të kishte sukses, emri i Shefit të Shtabit të
Përgjithshëm ishte lënë bosh, ai u përgjigj
se kjo mund të ishte bërë, sepse ende nuk
dihej se çfarë përgjigjeje do të jepte Akar.
Ai shtoi: “Me aq sa di unë Komandantët
e Forcave Ushtarake dhe Komandanti i
Përgjithshëm i Xhandarmërisë nuk janë
anëtarë të tarikatit.” Tyrkan tha se nuk
e dinte se përse ishte lënë bosh pjesa,
ku shkruhej detyra që do të merrte
Komandanti i Forcave Tokësore Salih Zeki
Çolak dhe pse shkruhej “vazhdim” për
detyrën, ku ishte emëruar Komandanti
i Përgjithshëm i Xhandarmërisë Galip
Mendi.
Tyrkan tha se personat për detyrat e të
cilëve ishte lënë shënimi “vazhdim” mund
të jenë persona që ata u besonin, ndërsa u
mbrojt duke thënë se nuk kishte dijeni për
këtë listë.

“Ngjarjet rrodhën shumë shpejt”
Levent Tyrkan pohoi se në 15 Korrik,
rreth orës 20:00-21:00 Shefi i Shtabit të

ADJUTANTI I SHEFIT TË SHTABIT RRËFEN
BESNIKËRINË NDAJ FETO-s
Përgjithshëm Akar ndodhej në zyrën e tij
ashtu si edhe vetë Tyrkan dhe vijoi:
“Ngjarjet rrodhën shumë shpejt. Shefi i
Shtabit të Përgjithshëm Akar së fundmi
zhvilloi një takim njëorësh me Nënsekretarin
e Shërbimit Informativ Kombëtar Turk,
Hakan Fidan. Zoti Hakan vinte vazhdimisht
tek ne dhe ne shkonim tek ai.
Ata të dy e donin njëri-tjetrin. Në takimin e
tyre nuk vura re ndonjë situatë të pazakontë.
Shumë pak pas largimit të Hakan Fidanit,
në Shtab hynë brenda rreth 20 ushtarë të
forcave speciale ushtarake të armatosur deri
në dhëmbë. Atje ishin edhe Orhan Jëkëllkan
dhe Mehmet Dishli. Mehmet Dishli trokiti
në derën e zyrës së Komandantit Akar dhe
u fut brenda. Dishli dhe Pashai qëndruan
brenda rreth 5 minuta. Nuk e dëgjuam se
çfarë folën midis tyre. Kur doli jashtë Dishli
tha “është aty, hyni”. Brenda hymë unë,
Major Serdar Tekin, Kryekapter Abdullahu,
Drejtori i Kabinetit Kolonel Ramazani dhe
Orhan Jëkëllkan. Edhe gjenerali Dishli ishte
aty. Shefi i Shtabit Hulusi Akar na u drejtua
neve dhe Dishli Pashait duke na thënë “Po
gaboni. Nuk bëhet kështu”. Unë mbaja në
dorë pistoletën.
Hulusi Pashai qëndronte ulur në një karrige
në tavolinën që ndodhej pranë kolltukut të
tij. Ndërkohë që mbaja në dorë pistoletën
i thashë Hulusi Pashait “Komandant, eja
të uleni në kolltuk”. Ndërkohë atë e kapi
paniku në momentin që u futën të gjithë
brenda dhe na kërkoi ti sillnim ujë. Kapiten
Serdari e solli ujin. Pashai e mori, e piu dhe
tha “Unë do marr avdes dhe do fal namazin,
do ndërroj dhe uniformën”. Ai së bashku
me Major Serdarin dhe Kryekapterin
Abdullahun kaluan në dhomën e pushimit,
që ndodhet në anën e pasme të zyrës. Atje
ai u ndërrua dhe fali namazin. Të them të
drejtën nuk e di çfarë namazi fali, namazin
e vaktit apo ndonjë namaz tjetër. Herë pas
here drejtohej nga ne dhe na thoshte “E
keni gabim”. Unë iu drejtova dhe i thashë;
“Komandant unë kam vite që ndodhem
pranë jush. A ju kam mërzitur apo tradhtuar
ndonjëherë? Ju lutem bëni atë që po ju
kërkojmë. Nuk do të ketë asnjë problem.”
Nuk mbaj mend se çfarë përgjigje më dha.
Pastaj erdhën ushtarët nga forcat speciale,
e kapën për krahu dhe e morën.”

“Ngjarjet i ndoqëm nga televizioni”
Tyrkan u shpreh se Hulusi Akarin deri në
dalje të objektit mund ta ketë shoqëruar
truproja Abdullah Erdoan dhe vijoi:
“Edhe truproja mund të ketë hipur në
helikopterin, ku hipën Pashain. Mua më
thanë “ti nuk do vish”. Unë qëndrova atje,
u mora me sigurinë e zyrës. Mblodhëm
sendet personale të komandantit, i
vendosëm në një çantë dhe i lamë atje.
Unë atë natë kam qenë gjatë tërë kohës
në zyrë. Nuk pati asnjë, që të vinte apo
të ikte. Së bashku me Kapiten Serdarin
dhe kryekapterët Serhat dhe Shener
u ulëm dhe nisëm të ndjekim ngjarjet
nga televizioni. Nuk biseduam asgjë,
vetëm rrinim dhe prisnim. Pasi ata morën
Komandantin, mua më telefoni gjenerali
Dishli. Më tha se Komandanti dëshironte
që të njoftohej në telefon bashkëshortja.
Pas kësaj unë i telefonova zonjës përmes
linjës ushtarake dhe për ta qetësuar i
thashë diçka të tillë si: “Komandanti është
mirë, nuk ka asnjë problem.” Kur po flisnim
në telefon ajo qante. Unë thashë se atë
natë nuk erdhi asnjë njeri në zyrën e
Pashait (Shefit të Shtabit), por ndërkohë
nuk bëhej llogari se sa hynin e dilnin
nga zyra e Drejtorit të Kabinetit, Kolonel
Jëkëllkanit, i cili kishte qëndruar aty. Që
nga ajo zyrë dukej se organizohej një pjesë
e grushtit të shtetit. Vetëm në orët në
vazhdim, nga ato që fliteshin dhe nga ato
që pamë në televizor e kuptuam se grushti
i shtetit menaxhohej nga Baza Ushtarake
Akënxhë. Në pjesën e selisë së Shtabit, ku
gjendesha unë, nuk pati asnjë përleshje,
shkëmbim zjarri apo të plagosur.”
Tyrkan tregoi se situata përreth Shtabit
të Përgjithshëm ishte sikur të ishte “dita
e kiametit”, ishin grumbulluar qytetarët,
kishin ardhur policët, herë pas here
dëgjoheshin të shtëna armësh, avionët
F-16 bënin fluturime të ulëta.
Ai tha se bombardimin e Kuvendit e mësoi
nga televizori the shtoi:
“Kur mësova që nisën të shpërthejnë
bombat dhe të lëndohet popullsia civile
nisa të pendohem. Ato që ndodhën
ishin si një masakër. Dhe të gjitha këto
u bënë nga tarikati për të cilin unë

mendoja se punonte për hir të Allahut.
Në mëngjes rreth orës 09:00 korridoret
e Shtabit të Përgjithshëm u mbushën
plot me pjesëmarrësit në grushtin
e shtetit. Të gjithë flisnin me njëritjetrin duke thënë “Dështuam, do të
dorëzohemi”. Gjeneralbrigade Mehmet
Partigëç orientonte situatën. Ai kërkoi
nga prokuroria ushtarake dhe komanda
qendrore që të dërgonin të ngarkuarit me
detyrë tek të cilët do të dorëzoheshim.
Kur erdhën personat e kërkuar,
ushtarakët nisën të dorëzohen. Unë dhe
Kapiten Serdari u dorëzuam 10 minuta
pas grupit të parë. Mora në telefon celular
Komandantin Zekai Aksakallë nga forcat
speciale ushtarake. E njihja sepse ai
vinte dhe ikte shpesh në zyrë. I thashë:
“Komandant, ejani që t’ju dorëzoj zyrën”.
Ai nuk pranoi. Më tha që të dorëzohem së
bashku me të tjerët. Pas kësaj, bashkë me
Kapiten Serdarin dolëm tek dera kryesore
dhe u dorëzuam tek forcat speciale, të
cilat më pas na dorëzuan tek policët. Më
pas na çuan në Sallën e Sportit Bashkent.
Gjatë dorëzimit nuk bëra asnjë lloj
rezistence.
E them sinqerisht që jam penduar. Jam
penduar, jo vetëm që mora pjesë në
tentativën për grusht shteti, por jam
penduar më tepër që kam qenë anëtar
i tarikatit Fetullah Gylen. Unë kam
përgjegjësitë e mij, sepse kam qenë pjesë
e atyre që ndodhën, por unë nuk jam
tradhtar i atdheut. Unë nuk shtie me armë
kurrsesi ndaj policisë dhe qytetarëve, dhe
as nuk kam shtirë. Nuk mund ta aprovoja
në asnjë mënyrë faktin që hapej zjarr,
hidheshin bomba dhe përparohej me tank
mbi qytetarët civilë dhe policinë gjatë
tentativës për grusht shteti. Ato që kam
treguar dhe kam thënë janë të sinqerta.
Tregova çdo gjë që di. Dua të deklaroj
në veçanti se nuk më ka bindur asnjë në
polici për të pohuar ato që kam deklaruar.
Ndërkohë që unë prisja në polici, më
dhanë letër dhe lapës dhe shkrova
deklaratën time. Nuk jam influencuar
nga askush për të dhënë këto deklarata.
Prandaj nëse është e mundur dua të
përfitoj nga dispozitat ligjore në lidhje me
pendimin efektiv.”
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DREJTORIA RAJONALE E POLICISË NË ANKARA
Për shkak të sulmeve intensive të ushtarakëve
puçistë, kampusi i policisë për momentin
është në gjendje të papërdorshme.

Populli, që gjatë tërë natës i rezistoi grushtit të shtetit,
mëngjesin e datës 16 korrik proteston puçistët e arrestuar
përpara godinës së Drejtorisë së Policisë në Ankara.

DREJTORIA RAJONALE E POLICISË NË ANKARA
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DREJTORIA RAJONALE E POLICISË NË ANKARA
Para syve shfaqen dëmet e shkaktuara
në Drejtorinë e Policisë në Ankara.

Zyrat brenda Drejtorisë së Policisë në
Ankara në gjendje të papërdorshme.

DREJTORIA RAJONALE E POLICISË NË ANKARA
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DREJTORIA RAJONALE E POLICISË NË ANKARA
Ndërtesa e Drejtorisë së Policisë në Ankara,
një nga pikat më të rëndësishme që u mor
në shënjestër dhe që pësoi më tepër dëme.
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DREJTORIA RAJONALE E POLICISË NË ANKARA
Mbikalimi përpara Drejtorisë së Policisë që
përdoret në mënyrë intensive nga qytetarët.

Ndërtesa e Drejtorisë së Policisë dhe automjetet
e policisë që ishin parkuar përpara saj.

DREJTORIA RAJONALE E POLICISË NË ANKARA

54

55

KOMPLEKSI PRESIDENCIAL
Porta e Protokollit në Kompleksin
Presidencial, e cila përdoret gjatë
pritjeve zyrtare që organizohen për
Presidentin turk dhe kryetarët e shteteve
të tjera, është sharruar nga plumbat e
helikopterëve të puçistëve.
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KOMPLEKSI PRESIDENCIAL
Vendi, ku në orën 06:45 të mëngjesit të datës 16 Korrik u hodh një bombë mbi automjetet e
parkuara përpara Xhamisë së Popullit në Beshtepe (Ankara) dhe për pasojë ranë dëshmorë
5 qytetarë. Nga efekti i madh i predhës koka e një dëshmoreje ishte shkëputur nga trupi dhe
kishte rënë mbi çatinë e Qendrës së Kongreseve brenda Kompleksit Presidencial.

Dëmet e shkaktuara si pasojë e
bombës së hedhur para Xhamisë së
Popullit në Beshtepe (Ankara).

KOMPLEKSI PRESIDENCIAL
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KOMPLEKSI PRESIDENCIAL
Dëmet e shkaktuara si pasojë e
bombës së hedhur para Xhamisë
së Popullit në Beshtepe (Ankara).
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KOMPLEKSI PRESIDENCIAL
Dëmtimet e rënda materiale që pësoi ndërtesa
e banuar nga qytetarë civilë pranë Komandës
së Përgjithshme të Xhandarmërisë, si pasojë e
bombardimit dhe përleshjeve me armë në 15 Korrik.

5 automjete të shkatërruara plotësisht, si
pasojë e bombës që shpërtheu në kryqëzimin
midis Komandës së Përgjithshme të
Xhandarmërisë dhe Kompleksit Presidencial.

KOMPLEKSI PRESIDENCIAL
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KOMPLEKSI PRESIDENCIAL
Trupi i një qytetari që ka rënë dëshmor
para Kompleksit Presidencial duke u
mbuluar me flamurin turk.

Një qytetar i plagosur pranë
Kompleksit Presidencial

KOMPLEKSI PRESIDENCIAL
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KOMPLEKSI PRESIDENCIAL
Momenti i bombardimit të kryqëzimit
midis Komandës së Përgjithshme të
Xhandarmërisë dhe Kompleksit Presidencial.
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KUVENDI I MADH POPULLOR I TURQISË
Pamje nga Kuvendi i Madh Popullor i Turqisë
(TBMM), i cili u bombardua nga ajri gjatë
tentativës për grusht shteti të 15 Korrikut.
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KUVENDI I MADH POPULLOR I TURQISË
Pamje nga dëmet materiale të shkaktuara
si pasojë e shpërthimeve dhe presionit në
Kuvendin e Madh Popullor i Turqisë, i cili
ishte në shënjestër të bombardimeve gjatë
tentativës për grusht shteti të 15 Korrikut.

Gjatë tentativës për grusht shteti të 15 Korrikut u
shkaktuan dëme të mëdha edhe në ambientet që
përdoreshin nga deputetët dhe vizitorët në Kuvend.

KUVENDI I MADH POPULLOR I TURQISË
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KUVENDI I MADH POPULLOR I TURQISË
Shkatërrimi i plotë i një pjese të rëndësishme
të Kuvendit të Madh Popullor të Turqisë, i cili
sulmohej për herë të parë në historinë e tij.

Parlamenti i Turqisë gjatë tentativës për
grusht shteti të 15 Korrikut u bombardua për
herë të parë në historinë e tij dhe gjatë këtyre
bombardimeve pësoi dëme të mëdha.

KUVENDI I MADH POPULLOR I TURQISË
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KUVENDI I MADH POPULLOR I TURQISË
Populli që proteston grushtin e
shtetit e di shumë mirë se prapa kësaj
tentative qëndron Fetullah Gylen.
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KUVENDI I MADH POPULLOR I TURQISË
Puçistët sfiduan popullin dhe demokracinë tonë
duke sulmuar ndërtesën, ku zhvilloheshin seancat
plenare të Kuvendit të Madh Popullor të Turqisë.

Dëmtimi që pësoi ndërtesa e Kuvendit
nga bombat e hedhura nga avionët
luftarakë F-16, të pilotuar nga puçistët.

KUVENDI I MADH POPULLOR I TURQISË

68

KUVENDI I MADH POPULLOR I TURQISË
Kuvendi u sulmua nga tentatorët e grushtit të
shtetit dhe si pasojë pati dëme të mëdha materiale.

Hapësira e dëmtuar e Kuvendit të Madh Popullor
të Republikës së Turqisë gjatë tentativës për grusht
shteti më 15 Korrik u rrethua me shiritin e sigurisë.

KUVENDI I MADH POPULLOR I TURQISË
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KUVENDI I MADH POPULLOR I TURQISË
Gjatë tentativës për grusht shteti të 15
Korrikut parlamenti pësoi dëme të mëdha.

Bombat e hedhura mbi Kuvendin e Madh Popullor të
Turqisë gjatë sulmeve të puçistëve, shkaktuan dëme të
mëdha materiale në pjesë të ndryshme të ndërtesës.

KUVENDI I MADH POPULLOR I TURQISË
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KUVENDI I MADH POPULLOR I TURQISË
Çatia e Kuvendit të Madh Popullor të
Turqisë u dëmtua nga bombardimet e
puçistëve me avionë luftarakë të tipit F-16.

Kuvendi i Madh Popullor i Turqisë, vendi ku
manifestohet dhe përfaqësohet vullneti i popullit,
mban gjurmët e bombardimeve të bëra nga puçistët.

KUVENDI I MADH POPULLOR I TURQISË
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KUVENDI I MADH POPULLOR I TURQISË
Nga bombardimet dhe fluturimet e ulëta
supersonike mbi Kuvend të avionëve luftarakë
F-16, u thyhen xhamat e ndërtesës.

Gjatë tentativës për grusht shtetit u
dëmtuan rëndë ambientet që përdoreshin
nga parlamentarët për të pushuar.

KUVENDI I MADH POPULLOR I TURQISË

72

KUVENDI I MADH POPULLOR I TURQISË
Kuvendi i Madh Popullor i Turqisë u sulmua
gjatë tentativës për grusht shteti natën e 15
Korrikut dhe si pasojë pati dëme të mëdha
materiale në pjesë të ndryshme të ndërtesës.
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KUVENDI I MADH POPULLOR I TURQISË
Kuvendi i dëmtuar nga sulmet e puçistëve
vizitohet nga Kryetari i Kuvendit të Madh Popullor
të Turqisë, Ismail Kahraman, Shefi i Shtabit të
Përgjithshëm Gjeneralarmate Hulusi Akar dhe
homologu i tij amerikan Joseph Dunford.
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AFP

KUVENDI I MADH POPULLOR I TURQISË
I bombarduar për herë të parë në historinë e
tij Kuvendi Popullor pësoi dëme të mëdha

Gjatë tentativës për grusht shtetit u dëmtuan
rëndë edhe ambientet që përdoreshin nga
deputetët gjatë pushimit ndërmjet seancave.

KUVENDI I MADH POPULLOR I TURQISË

REUTERS
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SHTABI I PËRGJITHSHËM
Populli duke bërë përpjekje për të
marrë në kontroll tanket, që u përdorën
gjatë tentativës për grusht shteti.
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SHTABI I PËRGJITHSHËM
Natën e 15 Korrikut, në kryqëzimin afër Shtabit të
Përgjithshëm (Ankara), populli duke u përpjekur
të marrë në kontroll tanket, të cilat shtypin e
shkatërrojnë automjetet e parkuara në anë të rrugës.

Tanke që kanë bllokuar rrugën përpara Shtabit
të Përgjithshëm dhe një ushtar që ka drejtuar
armën dhe po qëllon mbi popullin.

SHTABI I PËRGJITHSHËM
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REUTERS

Qytetarë të hipur mbi tanke që përpiqen
të ndalojë kalimin e puçistëve.

SHTABI I PËRGJITHSHËM

REUTERS/TUMAY BERKIN
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KOMANDA E PËRGJITHSHME E XHANDARMËRISË
Komanda e Përgjithshme e Xhandarmërisë ishte
një nga vendet që ishte zgjedhur si bazë nga ana e
organizatorëve të grushtit të shtetit. Objekti u arrit
të çlirohet nga puçistët falë përleshjeve intensive me
armë që zgjatën deri në mëngjesin e datës 16 Korrik.
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SHESHI KËZËLLAJ / ANKARA
Populli u mblodh në sheshin kryesor të
Ankarasë, Këzëllaj (Kızılay) dhe u përpoq
të pengojë kalimin e tankeve të puçistëve.
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SHESHI KËZËLLAJ / ANKARA
Reagimi i qytetarëve ndaj
tankistëve puçistë.

I mbledhur në sheshin kryesor të Ankarasë,
Këzëllaj populli pengon kalimin e tankeve
duke vënë në rrezik edhe jetën e vet.

SHESHI KËZËLLAJ / ANKARA
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SHESHI KËZËLLAJ / ANKARA
Njerëzit reagojnë ndaj pushtimit
të sheshit nga tanket.

Njerëzit e mbledhur në Këzëllaj, nga njëra
unë reagojnë ndaj tentativës për grusht
shteti dhe nga ana tjetër përpiqen të
bindin tankistët që të dorëzohen.

SHESHI KËZËLLAJ / ANKARA
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KËSËKLLË / STAMBOLL
Presidenti Rexhep Tajip Erdoan
duke përshëndetur popullin e
mbledhur në sheshin Kësëkllë
(Kısıklı) të Stambollit pas dështimit
të tentativës për grusht shteti.
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SHESHI KËZËLLAJ / ANKARA
Ashtu siç ndodhi edhe në shumë vende të
tjera të Turqisë, edhe në sheshin kryesor të
Ankarasë, Këzëllaj, ushtarët nuk ngurruan të
përdorin armët kundër popullit.

Një automjet civil i shtypur
dhe shkatërruar nga tanket.

SHESHI KËZËLLAJ / ANKARA
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SHESHI KËZËLLAJ / ANKARA
Njerëzit dalin para tankeve duke
përdorur si mburojë trupin e tyre.

Tanket e përdorura nga puçistët
dëmtuan shumë automjete civile.

SHESHI KËZËLLAJ / ANKARA
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SHTABI I OPERACIONEVE SPECIALE TË POLICISË
Tashmë është plotësisht i shkatërruar Shtabi i Operacioneve
Speciale të Policisë në Ankara, i cili u bombardua nga ana
puçistëve me armë të rënda nga ajri dhe nga toka, dhe ku si
pasojë e bombardimeve ranë dëshmorë 50 oficerë policie.

Pamje nga vendet e bombarduara tek Forcat
Speciale të Policisë në Gëlbashë (Gölbaşı, Ankara).

SHTABI I OPERACIONEVE SPECIALE TË POLICISË
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SHTABI I OPERACIONEVE SPECIALE TË POLICISË
Porta kryesore e hyrjes, e cila është kthyer në
gjendje të papërdorshme nga sulmet e puçistëve.

Fjetorja e përdorur nga njësitë e operacioneve
speciale në gjendje plotësisht të shkatërruar.

SHTABI I OPERACIONEVE SPECIALE TË POLICISË
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SHTABI I OPERACIONEVE SPECIALE TË POLICISË
Natën e 15 Korrikut u dëmtua edhe statuja e shqiponjës,
që ndodhej përpara kampusit dhe që ishte simboli i
njësive të Operacioneve Speciale të Policisë.

Oficerë policie të njësive speciale duke hetuar
dëmet e shkaktuara pas konfliktit të armatosur
që kishin pasur gjatë të gjithë natës me puçistët.

SHTABI I OPERACIONEVE SPECIALE TË POLICISË
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OPERATORI SATELITOR TURKSAT
Për të bërë të mundur ndërprerjen e
transmetimeve televizive dhe internetit
puçistët sulmuan operatorin satelitor TURKSAT,
ku si pasojë ranë dëshmorë dy qytetarë.

Organizatorët e tentativës për grusht i shkaktuan
dëme të rënda operatorit satelitor TURKSAT.
Puçistët u përpoqën të merrnin në dorë
kontrollin e komunikacionit në të gjithë vendin.

OPERATORI SATELITOR TURKSAT
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URA “DËSHMORËT E 15 KORRIKUT”
Pasi Ura e Bosforit (emri i vjetër) rreth orës
22:00 u bllokua nga ushtarët pjesëmarrës
në tentativën për grusht shteti, populli u
mblodh aty për t’i ndalur ata. Si pasojë e
zjarrit të hapur nga puçistët mbi urë humbën
jetën shumë qytetarë, për nder të të cilëve
ura mori emrin “Dëshmorët e 15 Korrikut”.
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URA “DËSHMORËT E 15 KORRIKUT”
Njerëz që kanë marrë nën kontroll tanket e
puçistëve në Urën e Bosforit (Stamboll).

Momente përleshjesh me armë mbi
Urën e Bosforit (Stamboll), që më pas
mori emrin “Dëshmorët e 15 Korrikut”.

URA “DËSHMORËT E 15 KORRIKUT”
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URA “DËSHMORËT E 15 KORRIKUT”
Qytetarë me flamuj turk në duar mblidhen
në urë për të përkujtuar dëshmorët që dhanë
jetën natën e tentativës së grushtit të shtetit.

104

Njerëzit përpiqen të gjithë së bashku
të ndihmojnë dhe dërgojnë nëpër
spitale qytetarët e plagosur në Urën
e Bosforit (sipas emrit të vjetër).

URA “DËSHMORËT E 15 KORRIKUT”
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AEROPORTI ATATURK I STAMBOLLIT
Ndërkohë që hyrja e Aeroportit Ataturk në
Stamboll u bllokua nga tanket, një qytetar
në shenjë proteste shtrihet para tankut.

Qytetarët e mbledhur në hyrje të aeroportit
reagojnë ndaj tentatorëve për grusht shteti

AEROPORTI ATATURK I STAMBOLLIT
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E për ata që u mbytën në
rrugën e All-llahut mos thoni:
"Janë të vdekur", Jo, ata janë
të gjallë, por ju nuk kuptoni
(gjallërinë e tyre).
BEKARE-154

REUTERS/ALKIS KONSTANTINIDIS
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ABDULLAH TAYYİP
OLÇOK

ADİL BÜYÜKCENGİZ

AHMET KARA

AHMET KOCABAY

AHMET ORUÇ

AHMET ÖZSOY

AKIN SERTÇELİK

AKİF ALTAY

AKİF KAPAKLI

ALİ ALITKAN

ALİ ANAR

ALİ İHSAN LEZGİ

ALİ KARSLI

ALİ MEHMET VUREL

ALPASLAN YAZICI

ALPER KAYMAKÇI

ASKERİ ÇOBAN

AYDIN ÇOPUR

AYHAN KELEŞ

AYŞE AYKAÇ

AYTEKİN KURU

BARIŞ EFE

BATTAL İLGÜN

BATUHAN ERGİN

BEYTULLAH YEŞİLAY

BİROL YAVUZ

BURAK CANTÜRK

BURHAN ÖNER

BÜLENT AYDIN

BÜLENT KARALI

BÜLENT YURTSEVEN

CELALEDDİN İBİŞ
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CEMAL DEMİR

CENGİZ HASBAL

CENGİZ POLAT

CENNET YİĞİT

CUMA DAĞ

CÜNEYT BURSA

ÇETİN CAN

DAVUT KARAÇAM

DEMET SEZEN

DURSUN ACAR

EDİP ZENGİN

EMİN GÜNER

EMRAH SAĞAZ

EMRAH SAPA

ERDEM DİKER

ERHAN DURAL

ERKAN ER

ERKAN PALA

ERKAN YİĞİT

EROL İNCE

EROL OLÇOK

EYYÜP OĞUZ

FAHRETTİN YAVUZ

FARUK DEMİR

FATİH DALGIÇ

FATİH KALU

FATİH SATIR

FAZIL GÜRS

FERAMİL FERHAT KAYA

FERHAT KOÇ

FEVZİ BAŞARAN

FIRAT BULUT
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FİKRET METİN ÖZTÜRK

FUAT BOZKURT

GÖKHAN ESEN

GÖKHAN YILDIRIM

GÜLŞAH GÜLER

HAKAN GÜLŞEN

HAKAN ÜNVER

HAKAN YORULMAZ

HAKİ ARAS

HALİL HAMURYEN

HALİL IŞILAR

HALİL İBRAHİM YILDIRIM

HALİL KANTARCI

HALİT GÜLSER

HASAN ALTIN

HASAN GÜLHAN

HASAN KAYA

HASAN YILMAZ

HURŞUT UZEL

HÜSEYİN GORAL

HÜSEYİN GÜNTEKİN

HÜSEYİN KALKAN

HÜSEYİN KISA

İBRAHİM ATEŞ

İBRAHİM YILMAZ

İHSAN YILDIZ

İLHAN VARANK

İSMAİL KEFAL

İZZET ÖZKAN

JOQUAD MERROUNE
(CEMAL ABUATEYE)

KADER SİVRİ

KEMAL EKŞİ
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KEMAL TOSUN

KÖKSAL KAŞALTI

KÜBRA DOĞANAY

LOKMAN BİÇİNCİ

LOKMAN OKTAY

LÜTFİ GÜLŞEN

MAHİR AYABAK

MAHMUT COŞKUNSU

MEDET EKİZCELİ

MEHMET AKİF SANCAR

MEHMET ALİ KILIÇ

MEHMET ÇETİN

MEHMET DEMİR

MEHMET GÜDER

MEHMET GÜLŞEN

MEHMET KARAASLAN

MEHMET KARACATİLKİ

MEHMET KOCAKAYA

MEHMET ORUÇ

MEHMET ŞEFİK
ŞEFKATLİOĞLU

MEHMET ŞENGÜL

MEHMET ŞEVKET UZUN

MEHMET YILMAZ

MERİÇ ALEMDAR

MESUT ACUN

MESUT YAĞAN

METE SERTBAŞ

METİN ARSLAN

MUCİP ARIGAN

MUHAMMET AKSU

MUHAMMET AMBAR

MUHAMMET FAZLI
DEMİR
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MUHAMMET OĞUZ KILINÇ

MUHAMMET YALÇIN

MUHARREM KEREM
YILDIZ

MUHSİN KİREMİTÇİ

MURAT AKDEMİR

MURAT ALKAN

MURAT DEMİRCİ

MURAT ELLİK

MURAT İNCİ

MURAT KOCATÜRK

MURAT MERTEL

MURAT NAİBOĞLU

MUSTAFA ASLAN

MUSTAFA AVCU

MUSTAFA CAMBAZ

MUSTAFA DİREKLİ

MUSTAFA KARASAKAL

MUSTAFA KAYMAKÇI

MUSTAFA KOÇAK

MUSTAFA SERİN

MUSTAFA SOLAK

MUSTAFA TECİMEN

MUSTAFA YAMAN

MUTLUCAN KILIÇ

MUZAFFER AYDOĞDU

MÜNİR MURAT ERTEKİN

MÜNÜR ALKAN

NECATİ SAYIN

NECMİ BAHADIR
DENİZCİOĞLU

NEDİP CENGİZ EKER

NİYAZİ ERGÜVEN

OĞUZHAN YAŞAR
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ONUR ENSAR AYANOĞLU

ONUR KILIÇ

ORHUN GÖYTAN

OSMAN ARSLAN

OSMAN EVSAHİBİOĞLU

OSMAN YILMAZ

OZAN ÖZEN

ÖMER CAN AÇIKGÖZ

ÖMER CANKATAR

ÖMER HALİSDEMİR

ÖMER İPEK

ÖMER TAKDEMİR

ÖNDER GÜZEL

ÖZGÜR GENÇER

ÖZKAN ÖZENDİ

RAMAZAN KONUŞ

RAMAZAN SARIKAYA

RECEP BÜYÜK

RECEP GÜNDÜZ

RESUL KAPTANCI

RÜSTEM RESUL PERÇİN

SAİT ERTÜRK

SALİH ALIŞKAN

SAMET CANTÜRK

SAMET USLU

SEDAT KAPLAN

SELİM CANSIZ

SEHER YAŞAR

SERDAR GÖKBAYRAK

SERHAT ÖNDER

SERKAN GÖKER

SERVET ASMAZ

121

122

SEVDA GÜNGÖR

SEVGİ YEŞİLYURT

SEYİT AHMET ÇAKIR

SUAT AKINCI

SUAT ALOĞLU

SULTAN SELİM KARAKOÇ

SÜMER DENİZ

ŞENOL SAĞMAN

ŞEYHMUS DEMİR

ŞİRİN DİRİL

ŞUAYİP ŞEREFOĞLU

ŞÜKRÜ BAYRAKÇI

TAHSİN GEREKLİ

TEVHİT AKKAN

TİMUR AKTEMUR

TOLGA ECEBALIN

TURGUT SOLAK

TÜRKMEN TEKİN

UFUK BAYSAN

UHUT KADİR IŞIK

ÜMİT ÇOBAN

ÜMİT GÜDER

ÜMİT YOLCU

VAHİT KAŞÇIOĞLU

VAROL TOSUN

VEDAT BARCEĞCİ

VEDAT BÜYÜKÖZTAŞ

VELİT BEKDAŞ

VOLKAN CANÖZ

VOLKAN PİLAVCI

YAKUP KOZAN

YAKUP SÜRÜCÜ
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YALÇIN ARAN

YASİN BAHADIR YÜCE

YASİN NACİ AĞAROĞLU

YASİN YILMAZ

YILDIZ GÜRSOY

YILMAZ ERCAN

YUNUS EMRE EZER

YUNUS UĞUR

YUSUF ÇELİK
(ÇANKIRI)

YUSUF ÇELİK

YUSUF ELİTAŞ

ZAFER KOYUNCU

ZEKERİYA BİTMEZ

ZEYNEP SAĞIR

