Militærkup i gang i Tyrkiet;
Erdogan gået under jorden;
siger, oprørere vil blive
straffet
15. juli 2016 kl. 18:00 EDT – Militærkup i gang i Tyrkiet;
Erdogan angiveligt på ferie med sin familie, taler til CNN
Turk fra »sikkert opholdssted«.
Fra og med kl. 16:30 EDT begyndte nyhedsmedier at rapportere,
at
et
militærkup
var
i
gang
i
Tyrkiet.
USA’s
Udenrigsministerium har tilkendegivet, at der finder »et
oprørsforsøg« sted i Tyrkiet, og udenrigsminister Kerry sagde,
at han håber, Tyrkiet fortsat vil være en kilde til stabilitet
og kontinuitet, og at han følger opdateringerne, men ikke
havde yderligere information.
Fra Ankara sagde premierminister Binaldi Yildirim, at
regeringen ikke vil tillade, at kuppet lykkes, og at opstanden
kom fra elementer i militæret. Omkring kl. 17:15 EDT
annoncerede statsradioen TRT, der var blevet besat af
officerer fra militæret, at militæret havde overtaget
myndigheden over hele Tyrkiet.
I en erklæring, der rapporteres af The Atlantic i Washington,
sagde de tyrkiske militære officerer, »For at genoprette
forfatningsmæssig orden, demokrati, rettigheder og friheder,
regering ved lov, sikkerhed og tryghed i den tyrkiske nation
og den tyrkiske stat, har tyrkiske bevæbnede styrker overtaget
det regeringsmæssige ansvar for Republikken Tyrkiet.«
Omkring kl. 18:00 EDT talte den tyrkiske præsident Erdogan
over telefon til CNN Turk fra et ikke-identificeret »sikkert
opholdssted«, rapporterer Sputnik. »Man ved, at der har været
et kupforsøg«, sagde Erdogan. »Jeg venter på hele vort folk på

gaderne og torvene. Sammen vil vi respondere tilsvarende. Man
ved, at dette kupforsøg blev anført af den ’Parallelle
Struktur’. Anstifterne af kuppet vil blive alvorligt straffet
og vil betale en høj pris for det.«
Udtrykket »Parallel Struktur« beskriver tilhængerne af
Fethullah Gulen, en person fra det muslimske præsteskab, der
bor i USA, og som engang var tilhænger af Erdogan og AKP. Men
bortset fra Erdogans erklæring er der ikke andre rapporter om
Gulens involvering.

