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 في تلك الليلة كنت من المدعويين لحفل زفاف أحد أقربائي و لذلك 
كنت في مدينة كوجللي ، و ما أن علمت باألحداث توجهت فورا إلى 
الغرور من جديد  بإذاقتنا طعم  قــام شعبنا األبــي  الليلة  أنقرة. في تلك 
كما عودنا على ذلك عبر تاريخه النجيد و بالتالي حفر بطوالته على 

ذاكرتنا من جديد.                      

 إن شعبنا تمكن من اإلنتصار على المحاولة االنقالبية الدموية في 15 
تموز بفضل قوة إيمانه و ليس بقوة ساعده ، لقد انتفض أبناء شعبنا و 
نزالوا إلى الميادين و الشوارع وهم يدركون بان تلك الليلة ربما تكون سببا 
في تلفظهم أنفاسهم األخيرة و بالرغم من ذلك قام كل فرد منهم بالتوضأ 
و اإلتجاه إلى الساحات دون تردد وبذلك أثبت هذا الشعب العظيم قوة 
ايمانه حيث أعاد إلى ذاكرتنا أبطال من التاريخ مثل العريف سيد و نينا 
خاتون الذين قاموا بتناول شربة الشهادة برشفة واحدة. تلك الليلة كانت 

من أطول الليالي على أنقرة و اسطنبول بل وعلى جميع تركيا... 

تحقيقه عبر  يتم  أن  يمكن  النصر ال  بــأن  أثبتت  تموز  ليلة 15  إن   
السالح والرصاص و الطائرات بل إن النصر يمكن تحقيقه عبر قوة 
اإليمان، حيث قام أبناء شعبنا بالوقوف أمام الرصاص المنهمر كالمطر 
بأجسادهم العارية جاعلين من الوضوء درعا لهم ليحميهم من الرصاص 

. كما أن شعبنا كان يستلقي أمام الدبابات ليمنعها 

من التقدم اثبت بأن مقاومة الطلقة  بالراس ليست قصة مزاحية بل  نمط 

نقابة موظفي الثقافة والسياحة والفن 15 تموز: أطول ليلة

حقيقي من انماط المعيشة لدى شعبنا األبي الذي صنع اسطورة من 

الشعب ومنهم  ابــنــاء هــذا  أبطالنا مــن  أســطــورة  الليلة كانت  تلك  إن 
ــذي رفـــض تسليم مــوقــعــه الــحــســاس  ــ الــشــهــيــد عــمــر خــالــص دمــيــر ال
الــذي غير مسار العملية  لإلرهابيين  مفضال الشهادة على ذلك و 
االنقالبية برمتها تلك الليلة ، كذلك الشهيدة شريفة بوز التي قدمت 
نفسها رخيصة من أجل ضمان مستقبل ابنائنا و بلدنا باإلضافة إلى 
البطل متين دوغان الذي رمى نفسه أمام الدبابات متحديا الموت ، 
إن ألسماء أولئك االبطال مكان في قلوبنا بحيث  لن يستطيع أن 

يستوعبه أية سجل أو صفحة      . 

في  البرازيليون  بها  تغنى  التي  النموذجية  اليلة  تموز هي  ليلة  إن   
مظاهراتهم حيث قالوا “ دعونا نقاوم كما قاوم األتراك في تموز” و 
بالرغم من ذلك فإن تلك الليلة هي األطــول على اإلطــالق بالنسبة 
ألنقرة و اسطنبول بل و لكي تركيا ، و لهذا السبب ستكون تلك الليلة 
آخر ليلة لن ينساها الشعب التركي .و بنفس الوقت تلك الليلة كانت 
هي الشاهدة الوحيدة و األقرب على تلك  األحداث                                                              

 هذا الشعب لن ينسى ابــدا شهداء 15 تموز و جرحاه .بل سيظل 
هذا الشعب يذكركم بالشكر و المنة، فليجعل اهلل مثواكم الجنة فليكن 
األنبياء جيرانكم يا شهدائنا االعزاء و أنتم يا أيها  الجرحى  فليرزقكم 
اهلل الشفاء العاجل, إن هذا الوطن بأمانتكم يا أبطال 15 تموز                                            
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نقابات موظفي النقل تم إغالق زمن االنقالبات

ــي هـــذه  ــ ــيـــكـــم، أمــــــا بـــعـــد فـ ــلـ ــالم عـ ــ ــسـ ــ ــي األعــــــــــزاء الـ ــ ــوتـ ــ اخـ
ــتـــي يـــمـــر بـــهـــا شــعــبــنــا ال يــســعــنــي إال  ــتـــرة الــعــصــيــبــة الـ ــفـ الـ
الـــتـــحـــايـــا.                                                                                     أفـــضـــل  ــو  الــــــذي هــ بــتــحــيــة اهلل و  أن أحـــيـــيـــكـــم 

!أنهألمرمحزن

 اننا كأمة مررنا بأيام عصيبة كثيرة في تاريخنا حتي فترة 
15 تموز 2016 و لكن ما جرى في ليلة 15 تموز امر 
يصعب نسيانه و ان نستطيع نسيانه ولو أردنا. حيث وجدنا 
أنفسنا وجها لوجه مع محاولة إنقالبية دنيئة.                                     

استمر  و  تموز  مساء 15  بــدأت  االنقالبية  المحاولة  إن   
الوضع المريب حتى الساعة 00:00 من صباح 16 تموز 
إلــى حين ظهور السيد رجــب طيب أردوغـــان على إحــدى 
القنوات و هو يخاطب الشعب بالنزول إلى الشوارع للدفاع 
ــه الــوطــنــيــة. ومــمــا ال شــك فيه تلك كــانــت لحظة  ــ عــن إرادت

الخالص . و في حال قمنا بالنفكير اآلن و نحن بوضع ىمن و مريح 
في تلك الساعات المصيرية لوجب علينا تقدير موقف السيد رجب طيب 

أردوغان و شجاعته               .                             

  و نتيجة لذلك نزل الشعب و نحن معهم أيضا إلى الشوارع و كان في 
جهة العسكر و في جهة أخرى الشعب و الشرطة لكن كان لنداء رئيس 
الجمهورية سر آخر حيث توحد الشعب بشيبه و شبابه بنسائه و رجاله 

و أطفاله و قاموا بملء الشوارع حاملين أعالم بلدهم ..

 وقام الشعب بالتصدي بصدره العاري للدبابات و كل أنواع االسلحة 
من البنادق و المدافع دون أن يهتم فيما إذا سيتعرض للموت و الشهادة 
أو أن يتعرض إلصابة أو أنن يتعرض لإلعتقال و لم يهتم أيضا ماذا 
سيكون حالي في حال نجحت المحاولة االنقالبية. و لكن ما تبين لنا 
فــي فترة االنــقــالب هــذا بانى هــذا الشعب لــن يسمح بهذا االنــقــالب و 
بالتالي تكبدنا ما يقارب 300 شهيد من ابناء شعبنا األبي.                                                                          

المئات  للوطن إلصابات متنوعة و هنالك  أبناء  المئات من  وتعرض 
من مواطنينا من الذين تستمر عالجهم حتى اآلن  و نحن مدينون لهم 
جميعا فليرضى اهلل عنهم جميعا.                                                                

 و ارجو من اهلل أن يتغمد المئات من شهدائنا برحمته إولئك الشهداء 
الذين قدموا أرواحهم دون أن يرجف لهم جفن و دون أن ينظروا إلى 
خلفهم. فليسكنهم اهلل فسيح جناته.                                                                                     

 إن أولئك األبطال لن ننساهم ولو مرت مئات السنين و أن شعبنا العزيز 
سيظل يذكرهم ويكن لهم اإلحترام و المنة. فهما اسميتم هذه العصابة 

المجرمة فإن 

 العنوان يشير إلى بنسلفانيا فمهما كانت وجهة أصابع اإلتهام لن يهم 
ألن شعبنا وضع يهده على القضية و مقاومة شعبنا هي التي انتصرت 
و بالتالي فشلوا أولئك الخونة ،إن هذا النصر يجب أن يسجل في خانة 
لقد شاركنا جميعا في صنع هذا  الشعب  الشعب و نحن كأفراهد هــذا 

النصر.    

ان يوم 16 تموز له مابعهده ومهما افتخرنا بشعبنا لن نستطيع أن نفيه 
حقه.

  ان أول من يستحق أن يشكر هم شهدائنا الذين ضحوا بأنفسهم دون 
أن يرف لهم جفن و دون أن ينظروا خلفهم. و مثم جرحانا و شعبنا الذي 
قال أنا هنا و نزل إلى الميادين، كما أقول للذين لم يستطيعوا الخروج و 
بقوا في بيوتهم يدعون ألبناء شعبنا فليرضى اهلل عنكم ايضا . و خير 
ما أنهي به كالمي هو أن هذا الشعب لن يسامح أولئك المجرمين الذين 
كانوا ضمن المشروع الخائن ضد هذا البلد.                                                                             

جان جانكسان

الرئيس  العام   لنقابة موظفي المواصالت.
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بــأن الجيش أغلق جسر المضيق في   في ليلة 51 تموز تلقينا خبرا 
اسطنبول و ظننا بأن الجيش تواجد هناك من أجل منع وقوع غعتداء 
إرهابي أو ما شابه. و لكن بعد عدة ساعات تبين لنا بان مجموعة من 
تلقينا  عصابة غولن اإلرهابية تقوم بمحاولة إرهابية إنقالبية و عندما 
هذا الخبر لم يكن االنقالبيون قد سيطروا على قاعة األخبار في محطة 
بيان  قــراءة  أجــبــروا زميلتنا على  لم يكونوا قد  الحكومية و  تي أر تي 

االنقالبيين .                                                     

 أول خطوة قمنا بها لمنع المحاولة االنقالبية التي كانت غير مقبولة 
بالنسبة لنا هو ارسال رسائل لمنتسبينا عبر وسائل التواصل اإلجتماعي 
و دعوناهم فيها للنزول إلى الشوارع.                                                                          

 في الدقائق الالحقة قام السيد عملر بوداق رئيس نقابتنا بالتواصل مع 
السيد علي يالتشين رئيس اتحاد نقابات الموظفين و تناقش معه عن 
الخخطوات التي سيتم اتخاذها، أثناء ذلك اإلتصال أخبر السيد علي 
يالتشين السيد عمر بوداق بأن االنقالبيين استولوا على محطة تي آر 
تي و أعطانا تعليماته بالتوجه إلى  هناك فورا و نحن بدورنا قمنا بدعوة 
كل زمالئنا للتوجه إلى قناة   تي آر تي عبر وسائل التواصل اإلجتم
اعي.                                                                    

 اليمكن بأي شكل من األشكال قبول احتالل تي آر تي

  ال يمكن قبول احتالل قناة تي آر تي الحكومية التي بناها شعبنا عبر 
أموال ضرائبه ليكون أذنه الذي يسمع بع و عينه التي يرى بها من قبل 
قوى االنقالب  و إرغام منتسبيها على قراءة ما يسمى بالبيان االنقالبي. 
كان علينا القيام بتخليص تي آر تي الموجودة على قائمة قطاع خدماتنا 
من اإلرهابيين و لذلك قام رئيسنا السيد عمر بوداق و مساعديه ـ                                        

السيد بيكار و السيد مظفر بوزكورت و رئيس فرعنا رقم 71 في أنقرة 
نسيمي  السيد  الــداخــلــي  النظام  مجلس  عضو  و  أقبينار  إيــقــرن  السيد 
جومرت و مستتشارنا األول السيد ملراد آيدين بالتوجه إلى مبنى   تي 
آر تي بالرغم من تعرضهم إلطالق النار و تهديدهم بالطيران المنخفض 
إال أنهم لم يستسلموا  و تمكنوا من الدخول إلى مبنى المحطة .                           

قــامــوا بكسرها مــن أجــل تخليصها من  بــوابــة النظامية بعد أن    عبر 
عصابات االنقالبيين و بذلك لعبنا دورا بارزا في تنظيف مبنى تي  آر 
تي من اإلرهابيين االنقالبيين.                                                                            

 و نحن كنقابة عمال األخبار و تناقل الخبر لم نكتفي بتلك الجهود في 
51 تموز فقط ، بل قمنا بإصدار بيان أمام مبنى محطة تي آر تي و 
شارك في البيان جميع منتسبينا و على رأسهم رئيس نقابتنا و قمنا بإدانة 
ولعن االنقالبيين وعصابة غولن و من يدعمهم في ذلك البيان. وذلك 
البيان القى صدى واسعا في الرأي العام ولدى منتسبينا ايضا. و نتيجة 
لذلك البيان التزم منتسبينا الميادين و الساحات حتى صدور أمر من 
رئيس الجمهورية بنهاية فترة اإلعتصام. كما أننا كنا على رأس عملنا 

في النهار و في ساعة المساء كنا نتواجد في الميادين.. 

عملية  كانت  اإلجــرام  بها عصابة  قامت  التي  االنقالبية  المحاولة  إن 
خيانة كبيرة ضد اإلرادة الوطنية و تمكن شعبنا من دحره بفضل فراسته 
أن  المدني ووقــوفــه صفا واحــد دون  المجتمع  مــع مؤسسات  تكاتفه  و 
يــتــزعــزع.  و نؤمن بــأن الــتــاريــخ سيجل بــطــوالت شعبنا فــي 51 تموز 

بحروف من ذهب.                                      

عمر بوداق 

رئيس نقابة عمال االخبار و تناقل الخبر              

نقابة اتحاد عمال اإلتصاالت والتخابر     
فراسة شعبنا أفشل محاولة االنقالب الخائن
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نحن كعائلة نقابة موظفي اإلسكان كنا في الساحات و الميادين من أجل 
الدفاع عن إرادتنا الوطنية،وطننا ، علمنا و إستقاللنا.                                             

 إن المحاولة االنقالبية التي قامت بها عصابة اإلجــرام كانت عملية 
خيانة كبيرة ضد اإلرادة الوطنية وتمكن شعبنا من دحره بفضل فراسته 
الــمــدنــي ووقــوفــه صفا واحـــد دون أن  المجتمع  وتكاتفه مــع مــؤســســات 

يتزعزع.                  

إلى  المقاومة  التي تحولت من  بأن مواجهتنا  الجميع  نرجوا أن يعرف 
النهوض باالمة ستستمر بكامل عنفوانها و باتم معانيها، و ليعلم الجميع 
باننا سنقف وقفة عز امام كل خطط قوى الشر التي تحاول تحويل العالم 
إلى بؤرة مليئة باإلرهاب و الفوضى، وسنكمل المسيرة متسلحين بقيمنا و 
بما حّمله لنا شهدائنا وجرحانا من أمانة . لم ينته بعد ! بل نتعهد بأننا 
سنسعى إلى زرع روح الوحدة و االلفة و المحبة بين افــراد شعبنا من 
جيل إلى جيل و من عصر إلى آخر حتى نجتز جذور دعاة اإلرهاب و 
الفوضى وداعمي االنقالب لزعزعة أمن االوطان من اإلمبريالية و قوى 
الشر العالمي و لن نسمح أبدا بتغلغل الكره و الفساد على مجتمعاتنا 

بعد اآلن.

 لقد توحد شعبنا ضد المحاولة االنقالبية متناسيا إختالفاته السياسية و 
وضع يدا بيد من أجل صنع نصر اسطوري ضد المحاولة الخائنة حيث 
حمل الشعب علم بالده في وجه المدافع و الدبابات و الطائرات ، كما 
أن الشرفاء و محبي الوطن من أفــراد قوات المسلحة و القوى األمنية 
كانوا يحرسون أبناء شعبنا. و نحن كعائلة نقابة موظفي اإلسكان نشكر 
منتسبينا الذين كانوا   يذهبون إلى عملهم في النهار ـ                                                            

نقابة موظفي اإلسكان
كان الشعب في الميادين من أجل الدفاع إرادته الوطنية

و يعودون إلى ميادين اإلعتصام في الليل ليكونوا في نفس الخندق مع 
الشعب”.                                                                                 

 و في هذا اإلطــار  قمنا نحن كعائلة نقابة موظفي اإلسكان بتأسيس 
منصة أما كلية رئاسة الجمهورية و قدمنا المثلجات ألبناء شعبنا اللذين 
كانوا في ساحات و ميادين اإلعتصام.                                                                   

 منذ ذلك اليوم وحتى اللحظة نحن كعائلة نقابة موظفي اإلسكان نتواجد 
في الميادين مع شعبنا ، كما أننا نسال اهلل أن يرحم شهدائنا و ننتظر 
أمرا جديدا من رئيس جمهوريتنا السيد رجب طيب أردوغان حتى نترك 

الميادين.                           

 الشعب أوقف محاولة االنقالب الدموية    

 قال السيد سونر جان طوفان أوغلو  الرئيس  العام  لنقابة موظفي 
اإلسكان و هو يخاطب الجماهير المحتشدة في الميادين ضد المحاولة 
الــمــحــاولــة  :”  االنقالبية فــي 15 تــمــوز مبينا لهم بــأن الشعب اوقـــف 
االنقالبية من سحب  القوات  تمكنت  السابقة  االنقالبية  المحاوالت  في 
نزلت  إنقالب 28 شباط  ففي  إلى جانبها  الحكومية  المنظمات  بعض 
إلى الشارع العصابة الخماسية, لكن اليوم نحن كعائلة نقابات موظفي 
اإلسكان و أتحاد نقابات الموظفين و معنا 1 مليون من منتسبينا نقف 
ضد االنقالبيين و نقف في الميادين. وبعد 15 تموز أيقن الغنقالبيين 
و داعميهم بأن الشعب التركي لن يسمح بعد اليوم باالنقالبات في هذا 

البلد. 



قال السيد بيرام طونبول نائب  رئيس اتحاد نقابات الموظفين و رئيس 
مــيــدان  فــي  المحتشدة  للجماهير  الــطــاقــة خـــالل خــطــابــه  اتــحــاد عــمــال 
دائــمــا ستبقى  احــد و  غومشهانة : “ نحن 78 مليون نسمة شعب و 
موحدين و لن نستسلم بدا و لو جاؤونا بالطائرات و الدبابات و المدافع “                                      

 بمشاركة السيد بيرام طونبول نائب  رئيس اتحاد نقابات الموظفين و 
رئيس اتحاد عمال الطاقة مر اليوم الثاني من فعاليات اإلعتصام إلدانة 
المحاولة االنقالبية في 15 تموز بشكل جيد ومليء بجو إحتفالي.                                            

 قل السيد طونبول الذي شارع في اإلعتصام المقام في شارع أتاتورك 
الذين شاهدوا  أقــرب  قائال كوني من   “ بلدية غومشهانة:  مقابل مبنى 
المحاولة االنقالبية في أنقرة  أعبر عن مشاعري لشعبنا،نحن سنبقى مع 
شعبنا و عند شعبنا و تحت أمر شعبنا من أجل خدمة نفس الهدف أال 

وهو إزالة عصابة الخيانة  فليبارك اهلل معركتنا”.            

نقوم اآلن بنوبة حراسية لمستقبل شبابنا

 ان السيد طونبول الذي أكد بأنه كان في لعتصامات اإلرادة الوطنية 
في كل ميادين  81 محافظة من هكاري على إدرنة ومن مرسين إلى 
سينوب . قال مخاطبا الجماهير: “هــذا اإلعتصام ليس فقط إعتصام 
الديموقراطية إنما إعتصام ضمان مستقبلنا و مستقبل شبابنا ،و ضمن 
هذه األحداث سقط لنا 260 شهيدا من بينهم 4 شهداء من غومشهانة،هم 
ضحوا بأرواحهم من أجل مستقبل و إستقالل هذا البلد، علينا أن نصدح 
بحناجرنا للغرب الذي استعمل عصابة غولن و دعمه قائلين له بأنه من 
اآلن فصاعدا ليس من السهل عليهم مس حجرة من حجار تركيا ألن 
تركيا اآلن ليست القديمة و ال تظنوا بأن هذا الشعب التركي هو نفسه 
الشعب التركي القديم. لن يكون الوضع من اآلن فصاعدا مثل الوضع 
في الستينيات من القرن الماضي حيث ستاتون و تقومون باالنقالب و 
تشنقون رئيس الجمهورية دو أن يرفع أحدا صوته عليكم. إو مثلما ما 
كان  الوضع في عام 71 بل اآلن توجد هنا تركيا الجديدة آخر قالع 
الصمود في المنطقة.                                                 

فلتتأكدوا باننا لن نسمح لكم مثال السابق أن تغتالوا رؤساء هذ البلد أو 
تشنقوهم دون أن يغترض أحد أو أن تقوموا بإنقالب مثلما فعلتم في عام 
1971 و سيضطر الشعب  على تقبله مضطرا لكن اآلن هنا تركيا 

نقابة اتحاد عمال الطاقة 
قام السيد طونبول بالمشاركة  في إعتصام اإلرادة الوطنية في كومشخ

انة                                                

الجديدة التي قدمت مثاال في التضحية في 15 تموز و لن نسمح لكم 
بالمس برئيسنا السيد رجب طيب أردوغان حتى و إن جئتمونا بطائرات 
ال إف 16، فإن كانت عندكم طائرات اإلف 16 فالشعب يملكه إرادته 
و زنده وقلبه الشجاع  و أظن بأن الشعب أثبت لكم ذلك.                    

 االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام لعب دورًا كبيرًا في ردع 
محاولة االنقالب

 في ليلة 15 تموز و فور سماعنا بالمحاولة االنقالبية قامت نقابة اتحاد 
الموظفين بدعوة كوادرها للنزول إلى الشوارع في 18 محافظة و بدد 
منتسبيها البالغ 1 مليون عضو . فنزلنا إلى الشورع دون أي تردد لنقف 

مع شعبنا في ميادين الدفاع عن اإلرادة الوطنية 

مع  متكاتفين  جميعا  الــمــيــاديــن  فــي  كنا  تــمــوز  ليلة 15  معركتنا  فــي   
مؤسسات المجتمع المدني  و أصبحنا يدا واحدة مع الدولة و السياسة 
و الشعب و الصحافة و دحرنا العصابة االنقالبية و مما ال شك فيه 

فقد لعبت نقابة اتحاد الموظفين دو المحرك في إفشال تلك المحاولة.

 إن الذين قاموا بقتل شعبهم يجب أن ينالوا أشد العقاب

 واضاف السيد طونبول معددا ما يجب فعله بعد اآلن:” إن المقاومة 
أهدافهم  إلــى  االنقالبيين  عــدم وصــول  إلــى  أدى  قــد  لشعبنا  الجماعية 
الخائنة، واآلن حان وقت المحاسبة، فإن كل من قام بإستهداف شعبه 
بالطائرات والدبابات يجب أن ينال أشد أنواع العقاب. وسنواصل محاسبة 

شبكة اإلرهاب العالمية حتى مثولهم أمام القضاء التركي.” 
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 كما هو معروف بأن معاهدة سيفر تم التوقيع عليها بين الدولة العثمانية 
العالمية األولـــى فــي 10  الــحــرب  التحالف الغربي  بعد نهاية  و قــوى 
أســوأ  و  أثقل و أصعب  مــن  المعاهدة  هــذه  كانت  آب 1920، حيث 
المعاهدات التي وقعت عليها الولة العثمانية على مر تاريخها المجيد.                                                              

 إن أجدادنا ذو األمجاد قاموا بتقديم ماليين الشهداء في حرب اإلستقالل 
من أجل شق و تمزيق وثائق تلك اإلتفاقية المذلة و من أجل تخليص 
هذا التراب الذي نعيش عليه اآلن  و الذي تم تاسيس جمهوريتنا عليه  
وقد تمكن أجدادنا من تمزيق تلك اإلتفاقية للمرة األولى بفضل عزيمتهم 
و بفضل الدماء الطاهرة التي أريقت فوق هذا التراب لكي يورث لنا هذه 
األرض التي اقمنا عليها دولتنا الفتية هذه .                                  

البالد  هــذه  تمزيق  حــاولــت  و عبر مستشرقيها  اإلمبريالية  الــقــوى  إن   
منذ مئات السنين و ما زالــت تسعى وراء ذلك الهدف، إن تلك القوى 
العالم  تشتيت  و  بل  الوطن  هــذا  تمزيق  في  جاهدة  تسعى  اإلستمارية 
اإلسالمي جمعاء من أجل تأسيس إسرائيل الكبرى و اليوم يهاجموننا 
بشراسة و بوحشية  أكبر مما سبق حيث أصبحت   وحشيتهم و بربريتهم 
ــــالق   و مــتــعــددة الــجــوانــب و االشـــكـــال، لــكــي يحققوا  خــالــيــة مــن األخـ
اليوم األهداف التي لم تتحقق في الماضي استخدموا كل أوكار الشر 
في العالم من أجــل تدمير هــذا الشعب وهــذه األمــة ، تــارة يستخدمون  
الهندوس، تارة يستخدمون أكلين لحوم البشر و تارة أخرى السي آي إي 
و تارة أخرى أيضا الموساد و إم آي 5، ويمكنني القول بأن 15 تموز 

كان من أحد تلك الدسائس الخبيثة لهم .          

 و ما استخدامهم لهذه العصابات مثل عصابة غولن، الدولة الموازية،البي 
دي واي، البي إي تي أو،والبي كي كي ، و البي واي دي ،والدي أيتش 
كي بي جي و داعــش  و ما شابههم من عصابات أخــرى إال و هي 
من عمل يد الغرب يغذونهم هذه المكيافليين الذين يعتقدون بأن الغاية 
تبرر الوسيلة و بالتالي يقومون بقتل أبناء أمتنا بواسطة تلك العصابات 
المجرمة و كل ذلك من أجل تدمير هذا البلد و البلدان اإلسالمية و 
إحتالل تركيا إلجبارها على الركوع، و قد سعوا من خالل عصابة غولن 
المندسة و المتسللة بيننا بكل خسته إلى أحتالل تركيا و إجبارها على 

توقيع اتفاقية سيفر التي لم يتمكنوا منها في الماضي.              

 و لذلك قامت تركيا كلها بشعبها العزيز و العظيم كما كان في السابق 
بتوحيد الصفوف من أجل دحر هذا العدوان حيث توحد شعبنا متناسيا 
اإلختالفات العرقية مهما كانت، حيث قامت بتركها و كردها و عربها و 
رومها و بيسارها و بيمنيها بشيعتها و سنيها بالنوزل إلى الشوارع للدفاع 

عن كرامتها و عزتها و علمها و دولتها ـ                                                                                 

و بالتالي قام شعبنا العزيز بمقارعة عصابة غولن التي قامت بتوجيه 
السالح و الطائرات و الدبابات عليه مستصعبا على نفسه أن يخضع 
أمام تلك األسلحة ووضع نفسه سدا منيعا أمام هذه العصابة العميلة 
للغرب وقام بتلقينها درسا لن تنساه وسجل هذا الشعب األبي بطوالته 
بحروف من ذهب في صفحات التاريخ الذهبية.                                                                                   

أن كل نفر من جنود هذه الثورة العظيمة و كل بطل من أبطالها لن 
ُينسى أبدا بل وسيبقى يعيش مع شعبنا إلى األبد.                        

نحن كنقابة اتحاد عمال الغابات و الــزراعــة و كوننا من أفــراد عائلة 
اتحاد نقابات الموظفين قمنا بالنزول إلى الميادين و الشوارع مع شعبنا 
قــامــت بها عصابة غولن  الــتــي  الدنيئة  المحاولة  مــن أجــل دحــر هــذه 
المجرمة في 15 توز وبالتالي أنجزنا مسؤولياتنا كما يليق بنا و بشعبنا و 
نعيش اآلن غرور و إعتزاز كوننا جزء من األبطال الذين حققوا ملحمة 

اسطورية في 15 تموز ضد عصابة غولن.           

 فليكن سالم اهلل على كل فرد من منتسبينا من الذين شاركوا في البطولة 
اإلسطورية يوم 15 تموز  ، فليكن سالم اهلل على كل شهيد سقط من 
أجل الدفاع عن علمه ، وطنه ، أمته ، دينه ، آذانــه و كذلك فليكن 
اآلالف من سالم اهلل على أولئك األبطال الذين اسقطوا معاهدة سيفر 

للمرة الثانية.                                

غوناي كايا رئيس نقابة اتحاد عمال الغابات و الزراعة   

إن 15 تموز هوعبارة عن تحطيم معاهدة سيفر للمرة الثانية وهي 
معركة أستقالل ثانية نقابة اتحاد عمال الغابات والزراعة                               
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 نحن وشعبنا يد بيد وقفنا بوجه كل من أراد النيل من إرادة شعبنا و 
مستقبلنا و أمننا و رفاهيتنا . نحن كنقابة موظفي المكاتب و إعتبارا من 
اللحظات اإلولى للمحاولة الدموية التي قامت بإستخدام فوهات المدافع 
لم نضرب ســالم تعظيم  بالوقوف مع شعبنا و  الشعب قمنا  ضد هــذا 
للدبابات بل وبالعكس وقفنا ضد إولئك الذين وجعوا المدافع على الشعب 
و نتعهد بأننا سنبقى في الشوارع  و الميادين حتى استئصال آخر فرد 
من هذه العصابة من صفوفنناو صفوف شعبنا.في يوم 15 تموز تم 
إغالق جسور اسطنبول و نزلت الدبابات إلى الشوارع تم قصف مجلس 
القديمة  تركيا  بــأن  هو  و  شيئا،  نسوا  االنقالبيين  لكن  الــغــازي  الشعب 
ذهبت و تركيا الجديدة تختلف عن تركيا القدديمة تلك ، لكن من خالل 
خروج شعبنا  إلى الشوار للدفاع عن إرادته و من خالل الوقفة الشجاعة 
من حكومتنا و من خالل القيادة الحكيمة لرئيسنا رجب طيب أردوغان 

تمكنا من إفشال تلك المحاولة. 

 أنطالقا من مقولة “إن صاحب الحكم في بالدنا هو الشعب و بالتالي 
ال يمكن ألحــد أن يسلب هــذا الحق من شعبنا، و بــأن الديمقراطية و 
البنادق ، و من  المدافع و  اإلرادة الشعبية ال يمكن سلبها من خالل 
أيماننا بانه ال يمكن ألحد اإلعتداء على أمننا و رفاهيتنا و هضم إرادة 

شعبنا قمنا بإطالق معركة ستقالل جديدة ـ 

 و رمينا أنفسنا تحت دبابات االنقالبيين من عصابات فتح اهلل غولن 
و الدولة الموازية و لم نحيي المدافع الموجهة على الشعب بل قاومنا 
مع شعبنا و تمكنا من دحرهم و قطع لحظات السعادة على مؤيديهم.  

صـــرار بوجه عصابة   لم نخف و لم نستهن بل وقفنا بكل شجاعة واإ
االنقالب و اإلحتالل مقتدين بشعر شاعرنا الكبير محمد عاكف الذي 
يقول في نشيدنا الوطني :”  إن كان آفاق الغرب محاطا بجدار فوالزي 

نقابة موظفي المكاتب نشكر تشكيالتنا التي 
دافعت عن إرادة شعبنا 

ـ فأنا أملك سالحا فعاال أال وهو قلب مليء باإليمان”

“ ال تخف فأنت األسمى ـ كيف لهذا اإليمان بأن ُيقهر” إن “ الحضارة 
و المدنية “ عبارة عن وحش بقي له  سن واحد”

  نحن  كنقابة موظفي المكاتب   دائما كنا ندعوا للنمو و بأنه علينا 
أن نكبر و كنا نشدد على أنه كلما كبرنا سنقوى أكثر، و حصدنا ثمار 
موقفنا ذلــك في هــذه اإليــام حيث أننا عاصرنا إنقالب 28 شباط لكن 
لم نتمكن من فعل شيئ يذكر ألننا كنا ضعفاء. لكن اآلن و من خاال 
أعضائنا البالغ عدده 1 مليون مع االتحاد العام لنقابة الموظفين  تمكنا 
من إثبات بأننا نستطيع ردع االنقالبيين.                       .                                                    

  لن نتوقف و لن نستكين بل سنقف بجانب شعبنا ووطننا و سندعم 
لكي  واثــقــة  ثابتة و  المستقبل بخطى  نحو  نمشي  أن  أجــل  مــن  وحدتنا 
نبلغ أهدافنا في بناء تركيا الجديدة و الكبيرة، سنكون جميعا صفا واحدا 
ولقمة كبيرة كي ال يتم ابتالعنا من قبل قوى الشر بسهولة و سنظل في 
الميادين حتى يتم استئصال أفراد تلك العصابة من صفوف جيشنا و من 
صفوف قضاتنا و من مؤسساتنا الحكومية.                                 

  بهذه المشاعر و االحاسيس نختم، نحن كاالتحاد العام لنقابة الموظفين  
نزلنا إلى و الميادين من اللحظة اإلولى للمحاولة االنقالبية الدنيئة لنقف 
بصف اإلرادة الشعبية و الوطنية و نشكر كل تشكيالتنا التي شاركت 
الشعب في تصديها لهذه المحاولة كما نشكر مؤسسات المجتمع المدني 
و األحزاب السياسية و نتشرف بذكر شهدائنا من القوات المسلحة و من 
قوى األمن و المدنيين و نرجوا من اهلل أن يرحم شهدائنا و أن يررزق 
تضحياته  أجــل  من  كله  شعبنا  نعزي  أخيرا  و  لجرحانا  العاجل  الشفاء 
ونبارك له انتصاره.                                                                             
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و مجرد انتهاء ساعات الدوام كانوا يعودون لساحات اإلعتصام من أجل 
إدانة المحاولة االنقالبية . و كانوا يدعون للشهداء و من قواتنا المسلحة 
و من القوى األمنية و المدنيين  في الساحات و الميادين التي كانت 

تتم تالوة القرآن الكريم فيها.

 إن نقابة اتحاد عمال البلديات و اإلدارات الخاصة التي يتواجد مركزها 
الرئيسي في أنقرة بالقرب من التجمع الرئاسي “ الكلية الرئاسية، قامت 
بإنشاء منصة بالقرب من الكلية الرئاسية في حي “ بيش تبه” من أجل 
مساندة الشعب في المناوبات الديمقراطية من أجل الدفاع عن اإلرادة 
العديدة ألبناء شعبنا  الخدمات  بتقديم  تشكيالتنا  قامت  الوطنية. حيث 

خالل تواجده في الميادين والساحات.                   

الــخــاصــة السيد  الــبــلــديــات و اإلدرارات  اتــحــاد عــمــال   إن رئــيــس نقابة 
مرسل تورباي و مساعديه السادة ليفانت أوسلو، مدني سفينج، غوركان 
المناوبات  بمواصلة اإلعتصام و  قاموا  السيد رجائي قارصلي  آلبر و 
قيزيل  و  تشانكايا  و  الرئاسية  الكلية  ساحات  من  كل  في  الدميقراطية 
تشكيالتنا  مــن  منتسبينا  فــروعــنــا و  ــاء  بــاقــي رؤســ بينما  أنــقــرة  فــي  آي 
ظلوا في ميادين 81 من محافظاتنا حيث كان يتواجد كل واحد منهم

.                                                               إن 

منتسبي نقابتنا المتواجدين على امتداد 81 محافظة استمروا في البقاء 
في الميادين و هم يحملون األعالم التركية و يرددون األناشيد الوطنية 
التركية. كما أن منتسبينا و أعضاء تشكيالتنا كانوا يذهبون إلى وظائفهم 

المحتشدة  الجماهير  بمخاطبة  نقابتنا  تورباي رئيس  السيد مرسل  قام   
في ساحات الدفاع عن اإلرادة الوطنية في كل من ميدان قيزيل آي و 
الميادين األخرى في أنقرة.                                                                   

 حيث قال في خطابه للجماهير  ما يلي : “ما دامت فينا هذه الروح 
الوحدوية و هذا الجلد و هذا التكتل ومادامت تتجلى فينا الروح اإلبراهيمية 
لن يستطيع أحد من الوقوف في وجه هذا البلد، إن الشعب التركي عرف 
كيف يدافع عن وطنه و بالتالي عرف الغرب مدى حب هذا الشعب 
لبلده. نحن سنبقى في الميادين حتى صدور أمر آخر من قائدنا السيدد 
رجب طيب أردوغان، و نسأل اهلل ان يتغمد شهدائنا برحمته و أن يشفي 
أننا نشكر شهدائنا و جرحانا بسبب تضحياتهم من أجل  جرحانا كما 
الدفلع عن وطننا و أعراضنا. إن وحدتنا مهمة من أجل وطننا و أمتنا 
و الغرب يلعب لعبته على بلدنا و المكيدة األساسية هي منع نمو تركيا 
و منع تواجده في مكانه المعهود بين الدول الكبيرة ولذلك علينا أن نعمل 
بجد أكثر لندرك أهداف بلدنا و أسال اهلل أن يديم علينا هذه الوحدة.”        

 نقابة اتحاد عمال البلديات  واإلدارات في 
15 تموز كنا في الميادين
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  إن المحاولة االنقالبية الدموية التي استهدفت ديمقراطيتنا و إرادتنا 
الوطنية و التي كانت محاولة لوضع اليد اإلرادة الشعبية قد تم دحرها 
من خالل نزول شعبنا إى الشوارع في 81 محافظة و السيما في أنقرة 

و إسطنبول .

 إن السيد مساعد رئيس اتحاد نقابات الموظفين و الرئيس العام لنقابة 
عمال األوقاف و الديانة التركية السيد محمد بيراق توتار  قام بمقارنة 
ما حدث في 15 تموز  من خالل مناقشته مع أعضاء نقابته . لقد تم 
متابعة أحــداث المحاولة االنقالبية لحظة بلحظة من خالل مستشاري 
غير  تحركات  هنالك  بــان  أخبار  بلحظة، حيث وصلتنا  لحظة  نقابتنا 
طبيعية في أنقرة في حدود الساعة التاسعة مساء. و لهذا السبب قمنا 
بإتخاذ الخطوات السريعة و علمنا بأن البعض من المتسللين في صفوف 
قواتنا المسلحة قد سيطروا على بعض االسلحة و ينوون القيام بمحاولة 

إنقالبية 

 و خالل فترة زمنية وجيزة تمكنا من تنظيم صفوفنا في مجمل محافات 
بلدنا مــن خــالل اجـــراء بعض اإلتــصــاالت وطلبنا مــن كــل المتصلين 
إلى مركزنا الرئيسي في أنقرة بان يعطوا تعليمات لمنتسبيهم في الفروع 
اإلخــرى بالنزول إلى الشوارع فــورا الن هنالك من يقوم بمحاولة النيل 
من وحدة و إرادة و تمكنا من خالل الرسائل القصيرة التواصل م جميع 
أعضائنا وبالتالي نــزل شعبنا إيضا إلــى الــشــوارع  مضحيا بنفسه من 
أجل منع نجاح المحاولة االنقالبية و في تلكك اإلثناء استنفرنا جميع 
المؤذنين و األئمة الذين يتبعون لنقابتنا بأن يصعدوا المآذن و يخبروا 
شعبنا بأن هنالك من يريد النيل من بلدنا و كذلك قاموا أيضا بترديد 
اآلذان و الصلوات من أجــل رفــع معنويات شعبنا من خــالل أصــوات 
المآذن . في ليلة 15 تموز قمنا نحن نقابة عمال االوقــاف و الديانة 
انطالقا من كوننا من أفراد هذا الشعب بمشاركة شعبنا في نضاله   ، 
حيث  قام وكيلنا العام السيد عثمان آيدن بالتوجه إلى القصر العدلي 

في أنقرة ـ

ومساعد الرئيس العام لنقابتنا  السيد حاجي باي أوزكان و السيد محمد 
العام  إلى مبنى األمن  بالتوجه  السيد رجب أكمكجي  يمان ومستشارنا 
المعارك  الصباح حيث شهدوا  هناك حتى ساعات  للمرابطة  أنقرة  في 
هناك وصــمــدوا حتى الصباح من أجــل الــدفــاع عن شعبنا و علمنا . 
بينما قام رؤساء فروعنا األخرى أخذ أماكنهم في الصفوف األولى مع 

نقابة موظفي األوقاف والديانة التركية 
األبطال المعنويين لـ 15 تموز                                                                                                  

بمناهضة  استمرينا  كذلك  و  لها  ينتمون  التي  المحافظات  في  الشعب 
المحاولة االنقالبية حتى بعد ليلة 15 تموز من خالل قيامنا المناوبات 

الديمقراطية ليال في الساحات  .          .

في  بالواجب  قيامهم  أجــل  من  الديني  العمل  منتسبي  من  كل  نشكر   
الدفاع عن وطنهم و أروا منهم اإلستمرار بنضالهم بنفس الوتيرة التي 
قاموا بها في الليلة اإلولــى من المحاولة. إني أرى بأن  شكر إخواننا 
من المنتسبين إلى نقابة عمال األوقــاف والديانة واجب علينا لما قاوا 
به حيث أنهم من خالل رفعهم اآلذان و الصلوالت من المساجد قاموا 
بطمس أصــوات المدافع و الطائرات و الرصاص بل و كانو القوة و 
الدافع الروحي و المعنوي  لشعبنا في صموده. في تلك الليلة قام شعبنا 
بتلقين تلك العصابة المجرمة التي استهفت ‘رادة شعبنا درسا قاسيا و 

أرسلتهم إلى مزبلة التاريخ خاسرين خائبين.  

إن بلدنا الذي يمر بمرحلة حساسة و خطرة  من خالل استهدافها من 
قبل أعداء األمة في الداخل و الخارج و الذين يريدون النيل من بلدنا 
تقع علينا مسؤوليات كبيرة في الدفاع عن بلدنا كمؤسسة دينية . و نؤكد 
باننا و شعبنا سنتمكن من  دحر و تجاوز  باننا نؤمن كامل اإليمان 
هذه المخاطرة عبر التوحد و رص الصفوف مع شعبنا . إن أعداء  هذا 
الشعب الظاهرين و المخفيين منهم لن يستطيعوا أن يمرروا مخططاتهم 
الدنيئة فوق هذا الشعب البطل الذي رمى بنفسه تحت مجنزرات الدبابات 
و الذي  ظل طوال ساعات الليل يقارع الدبابات و الطائرات و المدافع 
متسلحا باإليمان باهلل وبحب الوطن. و وواجبنا بعد اليوم أن نستمر في 
الحفاظ على روح الوحدة و بأن نقوم بشرح ديننا الحنيف بالشكل الالئق 
للخارج من أجل منع تجار الدين من التالعب بقيم هذا الدين الحنيف.   
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 نقابة عمال الخدمات الصحية واالجتماعية
الشعب يسطر تاريخًا بطوليًا بقيادة رئيسها

الــخــونــة الــحــقــراء و األرواح الــشــريــرة قــامــت بضغط زر اإلنــطــالق في 
الخبثاء  إلــى الظالم والفوضى إولئك  الجمعة من اجــل جر تركيا  يــوم 
قد سبقوا الشيطان في خسته من خالل غدرهم الذي يفوق كل تصور 
و قاموا بإمطار الرصاص فوق رؤوس هذا الشعب بل و حتى قاموا 
إولئك المجرمين بتدبير الخطط من أجل النيل من رئيس الجمهورية و 
رئيس الوزراء اللذين يمثالن نور األمل للشعب و لكل مظلومي العالم  

للخالص من الظلم.    

 في تلك الليلة صدح السيد رئيس الجمهورية بصوته الذي كان يتمنى 
أن يسمعه المظلومين من شعبنا وشعوب العالم  قائال:” أنا لم أتعرف 
حتى اآلن على قوة تفوق قوة الشعب و إرادته” داعيا الشعب للنزول إلى 

الشوارع من أجل الدفاع عن إرادته الوطنية و مكتسباته. 

 ذلك الصوت كان نفسه الصوت الذي قال “ العالم أكبر من خمس” 
و هز عروش القوى اإلمبريالية، ذاك الصوت نفسه كان الصوت الذي 
دافع عن المظلومين في مصر وميدان رابعة حين اتهم الغرب بالنفاق 
لقيامهم بدعم االنــقــالب فــي مصر، ذلــك الــصــوت كــان نفس الصوت 
الذي تسبب بهبوب عواصف اإليمان و الحب و الوحدة  في جغرافية 
الــوجــدان، ذلــك الــصــوت كــان نفسه الــصــوت الـــذي وثــق وآمـــن بــه كل 
مظلومي العالم وليس فقط شعبنا. ذلك الصوت دعا شعبنا للنزول إلى 
الشوارع و بالفعل سمع شعبنا نداء زعيمه و نزل إلى الشوارع و جعل 

األرض و السماء جهنما للطائرات و الدبابات.    

يشهد مثل وحشيتها  لم  التي  الدنيئة  المحاولة  هــذه   نحن خرجنا ضد 
ال اجدادنا و ال ابناءنا و ال آبائنا منذ 4 عصور و استطعنا دحرها. 
و تمكنا أيضا من تدير آمــال مجرمي عصابة غولن و داعميهم من 
الخارج. إن تلك العصابة المجرمة التي ظنت بأنها من خالل أصوات 
الطائرات يمكنها أن تسيطر على السماء لم يحسبوا حساب هذا الشعب 
الذي نزل إلى الشوارع و ملء فمه التكبير مقتديا برئيسه وزعيمه و الذين 
سطروا أروع مالحم البطولة و أفشلوا تلك المكيدة حيث جعلوا من تلك 
الليلة معركة استقالل ثانية. و نحن نتعهد بأننا لن ننسى و لن نتناساهم 

معركة اإلستقالل تلك.  

لقد أثبت شعبنا مدى عشقه لبلده 

 لقد قال شاعرنا المرحوم نجيب فاضل” ليس سهال بأن تشم الورد دون 
أن تشاك اليد التي تحمله بشوكته و العاشق الــذي وهب قلبه للعشق 
يجب أن ينام أمام دار معشوقه” وهذا الشعب اثبت عشقه لوطنه من 
خالل انتفاضته تلك الليلة و كذلك أيضا كأني أرى وجه الشاعر عاكف 
يضحك ويبتسم ألن هذا الشعب تمسك بنصيحته حيث قال:” إن الوطن 
الذي ال يدافع عنه أحد البد من أن يسقط لكنك إن دافعت عن وطنك 

فن يسقط ذلك الوطن”.

 إن شاعرنا الكبير محمد عاكف الــذي دعــا و قــال و هــو فــي فــراش 
المرض “ أرجوا من اهلل أن اليكتب هذا الشعب قصيدة  استقالل ثانية”
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 إن شعبنا الذي خرج إلى الشوارع يوم 15 تموز من أجل لدفاع عن 
متراسا  نفسه  مــن  جعل  حيث  اسطورية  بطولة  مظهرا  الوطنية  ــه  إرادتـ
من أجل منع عبور الدبابات له الدور األكبر في إفشال تلك المحاولة 

االنقالبية.

إن العصابة المجرمة التي أعارت عقلها للخارج و التي حاولت سلب 
إرادة هذا الشعب و قامت بقصف مجلس الشعب  المكان الذي يتجلى 
فيه تلك اإلرادة و قامت أيضا بإستهاف األبنية و البشر األبرياء كانت 
قد تغلغلت في مفاصل الدولة حيث أن مجرميها من الذين كانوا يختبؤون 
خلف الذي العسكري و الشرطي قاموا بإطالق الرصاص علر زمالئهم 

في العمل دون رحمة و تسببوا بإستشهاد أبناء شعبنا.  

 نحن كنقابة اتحاد التربويين نزلنا إلى الشوارع مع شعينا ليلة 15 تموز 

Prof. Dr. İlhan Varank (Şehit)

Fikri Erol (Gazi)

نقابة اتحاد التربويين لن ننساكم

لمقارعة تلك العصابة المجرمة التي حاولت احتالل بلدنا و حجز حريتها 
و ضرب إرادتها الوطنية، أثناء خروجنا تلك مع شعبنا من أجل إفشال 

تلك المحاولة الدنيئة و الدموية  

الشهيد  بينهم  مــن  كــوادرنــا  مــن  الجرحى  و  الشهداء  مــن  العديد  تكبدنا 
يوسف إليتاش و الشهيد الدكتور و الروفيسور إلهان فارناق و من بين 
الجرحى من كوارنا السيد فكري إرول و زوجته و السيد  مسعود تشاتين.

 و من هنا نقول بأننا لن ننسى و لن ندع أحد  ينسى شهدائنا اللذين 
جعلوا من أنفسهم سدودا أمام الدبابات و سطروا المالحم البطولية من 
أجل منع إولئك الخونة الذين كانوا يتسترون تحت الزي العسكري  من 

السيطرة على مؤسسات الدولة.  

 كما أننا أيضا كنقابة تحاد التربويين التي تعمل في هذا الوطن والتي 
تحمل هموم هذا الوطن و تسيير في إطار تحقيق مصالح  ومنافع هذا 
البلد و تتسلح بقيم هذا البلد نعلن بأننا سنبقى ندافع عن هذا الوطن ضد 
كل خائن من االنقالبيين الذين أطلقوا النار على شعبنا والذين  يقفون 
عائقا أمام تقدم متطور هذا البلد. ونحن من هذا المنبر نلعن اإلرهابيين 
الذين تسببوا بسقوط شهدائنا و جرحانا و ندعوا اهلل أن يتغمد شهدائنا 
الشفاء  لجرحانا  نتمنى  و  الــســلــوان  و  الصبر  أهلهم  يـــرزق  و  برحمته 

العاجل. 
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قال السيد يالتشين بأن تركيا كانت تكون عرضة لإلنقالبات فقط من أجل امتصاص قوتها و إشغالها لكي ال تهتم بمشاكل الجغرافية التي تعيش 
فيها و لكي ال تحسن عالقتها بمحيطها و بالتالي كي ال تكون القوة الفاعلة في المنطقة.

 قال السيد يالتشين ايضا:” إن محاولة 15 تموز لم تكن مجرد محاولة إنقالبية بل كانت محاولة احتالل لتركيا حيث أن الحركات اإلرهابية 
المتمثلة بكل من عصابة غولن ، البي كي كي ، البي واي دي و تنظيم داعش تهدف لعكس صورة الفوضى في المنطقة جلبا للتدخل الخارجي. 

لكن شعبنا البطل خرج إلى الشوارع و أفشل مخططهم بل و لقنهم درسا قاسيا”.

وذكر السيد يالتشين االنقالبات السابقة قائال:” إن زمن االنقالبات في تركيا قد أغلقت من اآلن فصاعدا ، لقد حدثت إنقالبات سابقة في تركيا 
لكنها لم تجد من يواجهها حيث لم تكن منظمات المجتمع المدني قوية بما فيه الكفاية، لكن اآلن الوض مختلف فهنالك اتحاد نقابات الموظفين 
و نقابات شقيقة أخرى قد خرجت إلى الشوارع لدحر االنقالب الدموي في 15 تموز و اثبتنا بذلك بأننا لن نسمح باالنقالبات في بالنا. إن تركيا 
القديمة الضعيفة التي لم تكن تعلم بما يجري بمحيطها و جغرافيتها ذهبت و جاءت تركيا الحديثة القوية ، إن القوى اإلمبريالية تخاف من عودة 
العمالق التركي و يعلمون بانها إذا نهضت تركيا ستنتفض معها كل دول المنطقة ضد اإلمبريالية العالمية و نحن كشعب تركيا سنتوحد و سنستمر 

فشال مخططات و دسائس  تلك القوى اإلمبريالية.   في ضرب واإ
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لنقابات موطفي  الــعــام  االتــحــاد  إلــى  زيـــارة تضامنية مــن الصومال 
القطاع العام             

 قام السيد علي يالتشين رئيس اتحاد نقابات الموظفين و مساعده العام السيد محمد أمين إيسن بإستقبال رئيس اتحاد نقابات العمال الصومالية 
السيد عمر فاروق عثمان نوري في مقر اإلدارة المركزية التحاد النقابات، و جرى الحيث عن مستجدات الوضع في تركيا كما تم التشاور في 

مجال التعاون بين اإلتحادين في البلدين. 

قال السيد نوري : نحن دائمًا بجانب تركيا

قال السيد نوري: “ إن العالقات التركية الصومالية تستند على الصداقة المتينة بين البلدين، إن وقوف الشعب التركي و صموده في وجه المحاولة 
االنقالبية الدموية التي قامت بها عصابة غولن في 51 تموز شكل نموذجا و مثال يحتذى به بين الشعوب و قال أيضا بأننا ندين كل محاولة 
تهدف إلى النيل من كرامة و دميقلراطية تركيا معلنا بأن تلك المقاومة الشعبية التركية لإلنقالب شكل مثاال للصومالين أيضا، و قال بأن انتصار 

الشعب التركي ععلى المحاولة كان  مصدر سعادة للشعب الصومالي”.  

قال السيد يالتشين :

إن عصابات فتح اهلل غولن و ال: بي ـ كي ـ كي. وال: بي ـ واي ـ دي كلها تستهدف خلق الفوضى.

 و في نهاية الزيارة قام السيد علي يالتشين بشكر السيد عمر فاروق نوري لزيارته 
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نبضت القلوب في السودان  من أجل تركيا 

العمال  لنقبات  الــعــام  اإلتــحــاد  نظمته  الـــذي  الخطابي  المهرجان  فــي   
السودانية في عاصمة السودان الخرطوم من أجل دعم تركيا و إدانة 
جمع  فيها  شــارك  التي  و  غولن  لعصابة  الدموية  االنقالبية  المحاولة 
يالتشين  الــســودان و السيد علي  الــمــوجــوديــن فــي  العمال األتـــراك  مــن 
نقابة  رئيس  أرســـالن  محمود  السيد  و  الموظفين  نقابات  اتــحــاد  رئيس 
عمال الشعب “ هاك إيش”. “ إن محاولة 51 تموز كانت عبارة عن 
محاولة إحتالل دموية” و اضاف” إن شبكة الخيانة المسمى بعصابة 
غولن استهدفت تركيا كامال و على رأسهم رجب طيب الذي هو أمل 
تلك  بأن  القول  يمكنني  العالمية.“  اإلمبريالية  مواجهة  في  المظلومين 
العصابة لم تكن  تستهدف تركيا فقط بل كانت تستهدف المظلومين 
في كل من غزة، حلب، القدس ، البوسنا، قره باغ، كابل،إسالم آباد، 
بغداد ، طرابلس، القاهرة، مقديشو و الخرطوم أيضا. لكننا صمدنا و لم 
ننكسر و دافعنا عن إرادتنا الوطنية و بالتالي سحقنا القوى اإلمبريالية 

و عمالئها”.

عمال  نقابة  رئــيــس  أرســـالن  محمود  السيد  المهرجان  فــي  تــحــدث  كما 
الشعب و من ثم توجه الوفد التركي إلى مقرة الدكتور إبراهيم كندوري 
رئيس اتحاد نقابات عمال السودان سابقا و وزير الخارجية السودانية 

سابقا في مقامه في الخرطوم.
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إن عصابة غولن اإلرهابية المتعطشة للدماء، قامت في 15 تموز بمحاولة دنيئة مستخدمة كل أنواع االسلحة من الطائرات و المروحيات و 
الدبابات ضد شعبنا األبي،  نحن هنا من أجل التاكيد باننا سنقف مع جميع أعضائنا و مؤسساتنا  يجانب هذ الشعب و بجانب عوائل الشهداء 
و الجرحى اللذين ضحوا بأرواحهم من أجل دحر تلك المحاولة االنقالبية الدموية ألن عوائل شهدائنا و جرحانا هم أمانة بأعناقنا. إن التاريخ لم 
يتوقف اليوم بل هنالك امتحانات تاريخية قادمة و سيقوم هذا التاريخ بتسجيل تضحيات وبطوالت أبناء هذا الشعب في صفحاته الذهبية اليوم و 

بعد مئات السنين أيضا. و أنهى كلماته قائال: أسال اهلل أن يديم روح الوحدة هذه بيننا و أن يحمي وطننا”. 

رسالة شكر من السيد أرسوي لعائلة االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام  

 قال السيد محمد أرسوي مساعد وزيرـ وزارة السياسات العائلية و اإلجتماعية:” إننا نشكر عائلة اتحاد نقابات الموظفين متمثال برئيسه السيد علي 
يالتشين  لتبرعهم السخي و قيامهم بالتأكيد مرة أخرى بوقوفهم إلى جانب شعبنا في نضاله و مقاومته للعملية االنقالبية الدموية التي قامت بها 

عصابة فتح اهلل غولن.” 

 إنضم لبرنامج التبرع هذا العديد من ممثلي النقابات و ممثلي أركان الدولة من البيروقراط  باإلضافة إلى السيد علي يالتشين رئيس اتحاد نقابات 
الموظفين و رؤساء النقابات المتصلة باإلتحاد.
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كل شهيد هو بمثابة وطن  

إن 15 تموز كانت بمثابة انبعاث حقيقي لشعبنا الذي قاوم فيه عمالء 
المتمثلة بعصابة فتح اهلل غولن اإلرهابية” و اضاف  الخارجية  القوى 
الــذي هب  الشعب  لهذا  انتفاضة جديدة  العالم شاهد  أن  أيــضــا:” كما 
بشيبه و شبابه مضحيا بالغالي و النفيس من أجل الدفاع عن مقدساته 
الوطنية و المعنوية” إن شهدائنا و جرحانا من أبناء هذا الشعب العظيم 
اصبحوا رمزا لحريتنا و استقاللنا من خالل وقفتهم الشجاعة التي تفوق 
يتغمد شهدائنا برحمته و أن يرزق  أســال اهلل أن  البشر. و  أمكانيات 
أهلهم الصبر و السلوان و أسأل اهلل أن يشفي جرحانا الذين نحن مدينين 
لهم و عوائلهم ألنهم ضحوا باجسادهم و دمائهم  نيابة عنا نحن لكي 

نستطيع أن نعيش بحرية فوق تراب هذا الوطن الجميل. 

كما أنا شهدائنا لقد وصلوا إلى أعلى المراتب الدنيوية و األخروية من 
أجل أن يتركوا لشعبنا و ألبنائهم فسحة في العيش و األمل في ها البلد. 
لذلك اقــول بــأن كل شهيد هو بمثابة وطــن و كل غــازي من الجرحى 
من أبناء وطننا هو بمثابة قطعة رئيسية من هذا الوطن و هم أيضا 
تيجان على رؤوسنا و ضمان مستقبلنا. أننا ال نستطيع أن نكافئهم مهما 
شكرناهم و مهما فعلنا من اجلهم ولذلك يجب علينا ان نفهم شهدائنا 
ستيعابهم سنكون قد قمنا  و جرحانا جيدا و في حال فشلنا في فهمهم واإ
بخيانة األمانة التي تركوها لنا أال وهي الوطن و العلم الذي رفعوه عاليا. 

“ “نقول بسم اهلل بتبرع مليون ليرة تركية للحملة” 

في إطار دعم الفعاليات التعاونية  التي اطلقتها و رعتها وزارة السياسات 
العائلية و اإلجتماعية من اجل دعم عوائل و اسر الشهداء و الجرحى 
الذين سقطوا اثناء مقاومة المحاولة االنقالبية الدموية التي قامت بها 
نقابات  اتحاد  يالتشين رئيس  السيد علي  قال  فتح اهلل غولن،  عصابة 
الموظفين في مستهل حديثه :” منذ اللحظة األولى للمحاولة االنقالبية 
الدموية التي قامت بها عصابة غولن، خرج منتسبي االتحاد العام لنقابة 
الموظفين  في 81 محافظة تركية لملء الشوار و الميادين دفاعا عن 
اإلرادة الوطنية و نحن كاالتحاد العام لنقابة الموظفين  تكبدنا 4 شهداء 
مــن كــوادرنــا و أربــع جرحى مــن كــوادرنــا أو أقربائهم و أرجـــوا مــن اهلل 

الرحمة لشهدائنا و الشفاء العاجل لجرحانا.

و من خالل حضورنا هنا نسجل تضامننا مع شعبنا بشكل فعلي”.

 و أضاف السيد علي يالتشين :رئيس اتحاد نقابات الموظفين خالل 
كلمته في البرنامج التعاوني للتبرع :”نحن كعائلة اتحاد نقابات الموظفين 
الكبيرة هنا اليوم نقوم ما يوجبه علينا الوفاء نقوم بالتبرع ب 1 مليون 
ليرة بإسم اتحاد االتحاد العام لنقابة الموظفين  من أجل التخفيف عن 
معاناة أهالي واقرباء شهدائنا و جرحانا اللذين قدموا الغالي و النفيس 
من أجل الدفاع عن الوطن و دحر المحاولة االنقالبية و مشكر القائمين 
العائلية و  السياسات  بها وزارة  تقوم  التي  التبرعية   الحملة  هــذه  على 
اإلجتماعية التركية بتوجيه من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزؤاء و من 

خالل هذا التبرع نبتدأ الحملة اإلنتخابية بمقولة ياهلل بسم اهلل”.
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دعم من االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام لحملة 15 تموز التعاونية                                                          

 في إطار دعم الفعاليات التعاونية  التي اطلقتها و رعتها وزارة السياسات 
العائلية و اإلجتماعية من اجل دعم عوائل و اسر الشهداء و الجرحى 
الذين سقطوا اثناء مقاومة المحاولة االنقالبية الدموية التي قامت بها 
نقابات  اتــحــاد  رئيس  يالتشين  علي  السيد  قــام  غولن  اهلل  فتح  عصابة 
الموظفين بتسليم شيك بقيمة 1 مليون ليرة تركية لمساعد الوزير السيد 
محمد أرسوي  مقدمة من االتحاد العام لنقابة الموظفين .                                              

في إطار دعم الفعاليات التعاونية  التي اطلقتها و رعتها وزارة السياسات 
العائلية و اإلجتماعية من اجل دعم عوائل و اسر الشهداء و الجرحى 
الذين سقطوا اثناء مقاومة المحاولة االنقالبية الدموية التي قامت بها 
نقابات  اتــحــاد  رئيس  يالتشين  علي  السيد  قــام  غولن  اهلل  فتح  عصابة 
الموظفين بتسليم شيك بقيمة 1 مليون ليرة تركية لمساعد الوزير السيد 
محمد أرسوي  مقدمة من االتحاد العام لنقابة الموظفين .      .                                                

قال السيد علي يالتشين :رئيس اتحاد نقابات الموظفين خالل كلمته في 
البرنامج التعاوني للتبرع :”نحن هنا اليوم نقوم ما يوجبه علينا الوفاء 
نقوم بالتبرع ب 1 مليون ليرة بإسم اتحاد االتحاد العام لنقابة الموظفين  
من أجل التخفيف عن معاناة أهالي واقرباء شهدائنا و جرحانا اللذين 
قدموا الغالي و النفيس من أجل الدفاع عن الوطن و دحر المحاولة 
تقوم  الــتــي  التبرعية   الحملة  هــذه  على  القائمين  مشكر  و  االنقالبية 
رئاسة  بتوجيه من  التركية  اإلجتماعية  و  العائلية  السياسات  بها وزارة 

الجمهورية ورئاسة الوزؤاء و من خالل هذا التبرع نبتدأ الحملة اإلنتخابية 
بمقولة ياهلل بسم اهلل”.

    اللعنة على قوى اإلرهاب   

 و خالل كلمته في الحفل تطرق السيد علي يالتشين رئيس اتحاد نقابات 
الموظفين على اإلعتداءات المتكررة التي وقعت في مدينتي “ فان “ 
و “ شيرناق “ قائال  و هو يلعن تلك اإلعتداءات اإلرهابية: “ هنالك 
اعتداءات وقعت في فان و شيرناق و هذا اعتداء على وحدتنا و أخوتنا 
من قبل القوى اإلمبريالية و ألفت النظر على تصعيد اإلعتداءات بعد 
المحاولة االنقالبية في 15 تموز و هذا يدل بأن هنالك تعاون  فشل 
بين حلف اإلرهابيين و العقل األعلى المدبر لمحاولة االنقالب و نحن 
نتعهد بأننا سنقوم أوال بفضح أولئك اإلرهابيين و من يوظفهم و من ثم 

سنقضي عليهم جميعا. 

وفيما يخص المحاولة االنقالبية التي وقعت في 15 تموز قال السيد 
يالتشين :” أخاطب داعمي عصابة فتح اهلل غولن و أقول إني ألعنهم 
ألن من يبيع وطنه مقابل 1 دوالر ليكون عميال يطلق النار ألبناء بلده. 
إن هؤالء اإلرهابيين ال يمكن أن يكونوا من أبناء هذا الشعب ألن من 
أبناء هذا  النار على شعبه و لو كانوا من  الشعب اليطلق  لهذا  يتبع 

الشعب بحق لما اعتدوا على أخوتنا الممتدة آلالف السنين. 
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ألتقى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان باللجنة اإلستشارية األوروبية المشتركة “كيك” 

 قام السيد رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية بإستقبال السيد علي 
الوفد  و  الــعــام   القطاع  لنقابات موظفي  العام  االتــحــاد  يالتشين رئيس 
المشارك معه من ممثلي و أعضاء لجنة االستشارة األوروبية المشتركة  

في المجمع الرئاسي” الكلية”

 إن االجتماع الذي جرى في المجمع الرئاسي تناول البحث في تفاصيل 
أحداث المحاولة االنقالبية في 15 تموز واستمر لمدة ساعة و عشرون 

دقيقة و كان مغلقا لوسائل اإلعالم. 

مؤسسات المجتمع المدني مع اإلرادة الوطنية 

 قال السيد رأفت هيسارجيكلي أوغلوا رئيس اتحاد الغرف و البورصات 
التركية و ممثل عن مؤسسات المجتمع المدني و الوفد الخاص بجمعية 
االنقالبية  المحاولة  وقفنا ضد  نحن   ”: المشتركة  األوروبية  االستشارة 
الدموية منذ اللحظة األولى تماما كما فعل شعبنا. و أطلقنا بياناتنا و 
رسائلنا لمنتسبينا و لشعبنا  طالبين منهم الدفاع عن الديمقراطية منذ 

اللحظات األولى  للمحاولة االنقالبية،

و منذ ذلك اليوم و حتى يومنا هذا نؤكد بأننا بجانب دولتنا و مجلسنا “ 
مجلس الشعب التركي “ كما أننا اعتبارًا من يوم 16 تموز زرنا مجلس 
الشعب و التقينا البرلمانيين و الكتل السياسية في المجلس  كممثلين  عن 
835 من مؤسسات المجتمع المدني الرائدة في البلد وفي هذا المساء 
قمنا بزيارة رأس  الدولة الرئيس رجب طيب أردوغان لنقدم له تعازينا و 
أسفنا على ماجرى و تمنينا له السالمة  و ناقشنا معه اإلجراءات التي 
تم اتخاذها و التي سيتم اتخاذها في المرحلة القادمة من أجل التخلص 
من آثار تلك المحاولة الدموية . , أكدنا له بأننا  كمؤسسات في المجتمع 

هذه  في  دولتنا  بجانب  كنا  بأننا   و  يلزم  بما  للقيام  مستعدين  المدني 
المرحلة األشد خطورة على دولتنا و سنكون بجانبها دوما.   

.  نحن كمؤسسات في المجتمع المدني سنقوم بما يلزم لنقل الصورة 
الحقيقية عن تركيا للخارج حيث أن هنالك أخبار محرفة و غير صحيحة 
يتم تناقلها في وسائل اإلعالم عن تركيا كما أنه هنالك ادعاءات خاطئة 

بما يخص الوضع اإلقتصادي التركي. 

و نتعهد بأننا كمؤسسات في المجتمع المدني سنقوم بدور أكثر فاعلية 
في مجال عكس الصورة الحقيقية عن تركيا في الخارج. كما أننا قمنا 
الــخــارج و شرحنا لهم  فــي   بــالــخــطــوات األولـــى فتواصلنا مــع نظرائنا 
الحقيقي و سنقوم بمساندة دولتنا لتصبح  ما وقــع من أحــداث بشكلها 
األوروبــيــة   المؤسسات  خاطبنا  أننا  كما  سابقًا.  عليه  كانت  مما  أقــوى 
بــدورهــم  المجتمع و هــم  اإلقــتــصــاد و  مــجــال  فــي  الرئيسية  الفاعلة  و 
أدانوا المحاولة اإلنقالبية أيضا و أكدوا على أنهم يقفون بجانب شعبنا 
في مواجهة المحاولة االنقالبية الدموية بناء على طلبنا” كما أضاف 
السيد هيسارجيكلي أوغلو بأنهم سيقومون بالمداخالت األخرى من أجل 

شهدائنا أيضا. 

 و شارك في لقاء رئيس الجمهورية كل من السيد علي يالتشين رئيس 
االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام   ورئيس الغرف و البورصات 
بــاال ندوكن  بندوي  السيد  السيد رأفــت هيسارجيكلي أوغــلــو  و  التركية 
رئيس نقابة “ تيسك” و السيد ارغــون أتــاالي  رئيس “ تــورك ايــش” و 
السيد شمسي بيرقتار رئيس نقابة “توزب” والسيد محمود أرسالن رئيس 
نقابة”هاك أيش” و السيد إسماعيل قونجوق رئيس نقابة” قامو ـ سين” و 

السيد ياغيز أيوب أوغلو رئيس نقابة”تيسك”. 
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 النريد بأن ياتي أحد في الليل و أن يجعلنا نقلق على مستقبل أوالدنا 
وأحبتنا فقط من أجل تسليم حكم البلد الشخاص ال تهمهم سوى اهوائهم 

و حساباتهم الشخصية واطماعهم الفردية.

نحن جميا :

اللذين تجاهلوا إرادتــنــا و حــاولــوا اسقاط  قمنا  بمقاومة تلك األشـــرار 
الحكومة من خالل اعتدائهم  وتجرؤهم على مجلس الشعب.

وقاومنا أولئك الشرذمة المجرمة التي احتقرت أصواتنا ووضعت نفسها 
بمكان نتخذ القرار عنا و حاولت قتل و  عزل رئيس الجمهورية  الذي 
اخترناه و الذي ال يمكن ان يغادر إال من خالل اصواتنا نحن حصرا، 
نعم قاومنا تلك الشرذمة التي تجرات على إطالق النار في ليلة 15 
تنوز  على أبناء هذا البلد الذي ياكل منه خبزه فقط من أجل تحقيق 
األطماع الشخصية ، نعم قمنا جميعا بمقومتهم من خالل المدنيين و 
الجنود االشراف و القوى األمنية اللذين فضلوا أن يتم دهس اجسادهم 

بدل من دهس كرامتهم 

ووضعوا انفسهم اهدافا للصواريخ و الرصاص . 

الــفــرح و اإلعــتــزاز بسبب تمكن    نقول هنا و نحن نعيش لحظات 
الشر  تخليص وطننا من عصابة  وبطولته من  توحده  بفضل  شعبنا 
المتمثلة بشبكة الخيانة العائدة لفتح اهلل غولن و عناصره اإلرهابيين 
لــى بعض مفاصل الدولة و قاموا  الذين تسللوا إلى قواتنا المسلحة واإ

بفلتهم الدنيئة في 15 تموز .2016  نحن نؤمن بأنه سيتم تدوين جميع 
تفاصيل  بطوالت شعبنا بحروف من ذهب فيي سجالت تاريخنا المجيد 

النه تمكن من دحر عدوان 15 تموز 

ويشرفنا بأن ندون نحن بطوالت شعبنا الذي تمكن من دحر المحاولة 
االنقالبية بفضل روح التضحية و الفراسة التي يملكها و بفضل الوقفة 
التي اظهرها رجــاالت دولتنا في صفحات تاريخنا   الصلبة و المشرفة 
وسنضيف أيضا بأن الوحدة التي اظهرها شعبنا سيكون ضمان لسبلمة 

جغرافيتنا التي نعيش فيها أيضا

 إن البطولة االسطورية التي أظهرها شعبنا في ليلة 15 تموز لقد فتحت 
صفحة جديدة أمام كل أفراد هذه الدولة ألن شهداؤنا علمونا ما معنى 
الوطن و العلم في ليلة 15 تموز و قاد هذا الشعب المسؤولين عنه إلى 
فضاءات فيها إمكانيات واسعة من خالل وقفته المشرفة. كما أن ليلة 
15 تموز تشكل فرصة كبيرة لنا لندرك جميعا ما معنى ان نكون أمة 
واحدة و أن ظلمة ليلة 15 تموز ساعدتنا في ايجاد فجر هذه االمة . 1

 في نهاية برامج منصة العقل المشترك قامت البعض من مؤسسات 
المجتمع المدني من خارج تركيا باإلتصال و المشاركة في اللقاء عبر 
الهواء وعبروا عن تقديرهم للديمقراطية التركية كما عبروا عن إدانتهم 

للمحاولة االنقالبية الدموية.  
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إدانة من قبل “تجمع العقل المشترك” لمحاولة االنقالب 

 من اجل إدانــة المحاولة االنقالبية تم تاسيس منصة العقل المشترك 
منقبل 302 من مؤسسات المجتمع المدني و كان من ضمنهم السيد 
علي يالتشين ممثال لالتحاد العام الالتحاد العام لنقابة الموظفين  . و 

أصدر المجتمعين بيانا تحت إسم “ وقت  الفجر وقت الحسم”.

صالة  فــي  المدني  المجتمع  مؤسسات  مــن   203 ممثلي  اجتمع  لقد   
اإلجتماعات في مركز الخليج للمؤتمرات في اسطنبول من اجل تالوة 
البيان المشترك إلدانة المحاولة االنقالبية التي قامت بها عصابة غولن 
و تشكيل الدولة الموازية في 15 تموز. و قد قرا البيان السيد نائل أولباك  

رئيس جمعية رجال األعمال و الصناعيين المستقلين

و تضمن البيان مايلي:

 في ليلة 15 تموز و في ساعت الفجر قام شعب بلدنا بوضع إرادته 
الصلبة على األرض  و منع المحاولة االنقالبية مدافعا عن ديمقراطيته، 
ونحن كمنصة العقل المشترك التي   تمثل 203 من مؤسسات المجتمع 
المدني ندين تلك العملية االنقالبية و نسأل اهلل أن يرحم شهدائنا الذين 
سقطوا من المدنيين و القوى االمنية و نتمنى الشفاء العاجل لجرحانا 

من المدنيين و االمنيين.  

الساحات  فــي  سنبقى  باننا  نتعهد   ، المشترك  العقل  كمنصة  ونحن    
الــدفــاع عــن  الديمقراطية حتىى يــزول خطر  مع شعبنا  في مناوبات 
االنقالبيين بشكل كامل كما أننا سنكمل مسيرة الدفاع عن وطننا ألننا 
التفكير  يمكننا  لنا جميعا حتى  المشترك  القاسم  الوطن هو  بأن  نؤمن 
من اجله و التضحية من أجله و الحديث من اجله و حتى أن نكون 

معارضين إذا لزم األمر  لبعض األمور من أجله. 

 و يمكننا القول بأنه من أجــل ذلــك يجب أن يكون مبدأ الــدفــاع عن 
الوطن مجردا لحب الوطن فقط دون أن نسمح  ألفكارنا المختلفة و أرائنا 

المتنوعة أن تؤثر في غاية حب الوطن.   

نحن جميعا عبارة عن شعب واحــد: أي نحن نمثل رجل االعمال في 
مكتبه، نحن نمثل الطبيب في المشفى ، نحن نمثل المدرس في الصف 
، نحن نمثل الموظف في مكتبه و بمعنى اشمل نحن التلميذ و المدرس 

العامل و رب العمل و في المجمل نحن األمة.

 ولكوننا أمة واحدة يجب علينا أن نفتح صدورنا لحماية وطننا دون تردد 
حين يتعرض وطننا ألي عــدوان ولكي نمنع األيــادي الغادرة من مس 

هذا الوطن المحرم عليهم.

 نحن كشعب ال نريد أن ياتي اي أحد و يعزل حكامنا الذين اخترناهم 
ياتوا باشخاص على اهوائهم ممن  بملء إرادتنا لكي يخدموننا و بان 
ال  أننا  كما  مشاكله.  و  بهمومه  اليهتمون  و  للشعب  وزنــا  يقيمون  ال 
نريد أن ياتي احد دون أن ينال تصويتنا و يحكم البلد من خالل اتباع 
أوامر العصابات الخارجية و المعادية لهذا البلد.ال نريد ايضا ان نجد 
احد مذيعي األخبار في قناة الدولة  يجبر بقوة السالح على تالوة بيان 
انقالبي و نحن نشاهد التلفاز في بيوتنا.، ال نريد الحد أن ياتي ذات ليلة 
و يفتح بابنا ليتدخل بالكتاب الذي نقرأه أو يفتش ما بين فراشنا ويعتقل 

األبرياء و يضعهم في السجون ليذيقهم أشد انواع العذاب.   
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التركي فعلت  المجتمع  القول بأن كل مكونات  . وبمعنى آخر يمكننا 
ما يليق بها لدحر المحاولة الدنيئة إن ديموقراطيتنا تمكنت من اجتياز 
امتحانها في مجال مدى نضوجها .و بالتالي أثبتت الديمقراطية التركية 
و المؤسسات التركية الديمقراطية مدى قوتها و ثباتها و بأنها أصبحت 

منيعة ضد المحاوالت االنقالبية.

إننا كمؤسسات المجتمع المدني  سعداء جدًا بتمكن شعبنا من إجتياز 
استهدفت  التي  االنقالبية  المحاولة  تلك  بنجاح،  االنقالبية  المحاولة 
يزيد  مــا  و  عـــام.   39 منذ  منجزاتها  و  التركية  الجمهورية  مكتسبات 
سعادتنا أكثر هو تجاوز ليلة الجمعة و الخروج منها بتوحيد الصفوف و 
جل ما نريده اآلن هو المحافظة على روح الوحدة تلك في كل المجاالت 
. ونذكر الجميع بأنه يجب علينا المحافظة على روح الديمقراطية التي 
اكتسبناها في ليلة الجمعة تلك و نحن هنا لنطلب من المجلس الغازي 
اتخاذ  أثناء  أيضا  البرلمان  قبة  الوحدة واالتــفــاق تحت  تلك  تستمر  أن 
تستمر روح  بــان  اهلل  نــدعــوا  و  تركيا  بلدنا  بمستقبل  المتعلقة  الــقــرارات 

الوحدة هذه. 

الحرية  فــي  الــوطــنــيــة  الــتــي تجاهلت اإلرادة  االنــقــالبــيــة   الــمــحــاولــة  إن 
واالستقالل  في تركيا ورمتها تحت أقدامها أكدت لنا بأننا بحاجة التخاذ 
تدابير رادعة و المكان األنسب إلتخلذ تلك التدابير هو هذا المجلس. و 
من جهة أخرى نطالب أن يتم محاكمة أولئك االنقالبيين الذين اعتدوا 
على استقالل و إرادة هذا الوطن في محاكمنا الوطنية و أن يخضعوا 
للقوانين الجزائية التركية و أن يتم معاملتهم ضمن األطر القانونية و 
القرارت  اتخاذ  أيضا لإلسراع في  المسؤولين  التركية. و ندعو  العدالة 
السياسية التي من شأنها منع تكرار مثل هذه المحوالت انقالبية الدنيئة. 

و نذكر أيضا بأنه علينا أن ال نتسبب بجرح مشاعر منتسبي جيشنا من 

الجنود الشرفاء المحبين لوطنهم  ونحن كممثلين ل:538 مؤسسة من 
مؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بالكادحين من أبناء وطننا جئننا 
إلى مجلس الشعب لنؤكد بأننا مستمرين في المناوبات الديمقراطية في 

الساحات

رادتنا   نحن من موقعنا هذا نعلن بأننا سنكون الضمان لديمقراطيتنا واإ
الوطنية لكي نتمكن من أن نورث أبنائنا مستقباًل باهرًا ووطنًا مرفهًا و 
أكثر ديمقراطيًة كما أننا نعتبر هذا من احد أهم واجباتنا نحو األجيال 
بسرعة  العمل  و  التوحد  جميعا  علينا  يجب  السبب  لــهــذاا  و  الــقــادمــة. 

لتحقيق تلك األهداف”. 

المجتمع  مؤسسات  و شكر  قهرمان  اسماعيل  السيد  ذلــك صعد  وبعد 
المني في تركيا لوقوفهم مع اإلراة الوطنية و مسانتهم البناء شعبهم في 
دحر هذه المحاولة االنقالبية  و أضاف بأن هذه المحاولة االنقالبية 
تدعونا إلى استخالص الــدروس و العبر منها و أكد قائال:” من اآلن 
فصاعدا لن يجرؤ أحد للقيام بمحاولة إنقالبية في تركيا و نتعهد بأننا 
لن نسمح بتقسيم هذا البلد و لن نسمح بغنزال علمنا كما أننا لن نسمح 

بقيام دولة جديدة”. 

تدقيق األماكن المتضررة في المجلس.   

 قام السيد اسماعيل قهرمان بزيارة االماكن التي تم استهدافها من قبل 
العصابة االنقالبية ليلة 15 تموز و إجراء دراسة حولها برفقة كل من 
لنقابات موظفي  الــعــام  الــعــام  الالتــحــاد  الــرئــيــس   السيد علي يالتشين 
الغرف  اتحاد  رئيس  أوغلو  هيسارجيكلي  رافــت  السيد  و  العام  القطاع 
و البورصات التركية و السادة من الوفد المرافق كممثثلين للعديد من 

مؤسسات المجتمع المدني.

50



أدانت مؤسسات المجتمع المدني 
محاولة االنقالب من أمام المجلس الوطني

لنقابات  العام  االتــحــاد  ممثل  و  المدني  المجتمع  ممثلو مؤسسات  قــام 
موظفي القطاع العام  بزيارة مجلس الشعب التركي الكبير وقرأوا بيانًا 

بإدانة المحاولة االنقالبية الدموية. 

المحاولة  إدانـــة  فــي  الــمــدنــي   المجتمع  فــي إطـــار فعاليات مــؤســســات 
االنقالبة الدموية التي قامت بها عصابة فتح اهلل غولن في 15 تموز 
قام ممثلو 835 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني بزيارة مجلس 
الشعب التركي و رئيسها السيد إسماعيل قهرمان.  ومن بين الممثلين 
العام  القطاع  لنقابات موظفي  العام  العام الالتحاد  الرئيس  كان هناك 
السيد علي يالتشين و وكيله السيد متين ميميش ومساعدو الرئيس  العام  
لالتحاد العام لنقابة الموظفين  السيد غوناي كايا و السيد محمد كايا و 

السيد ليفانت أوسلو و البعض من ممثلي النقابات المتصلة.   

 قام السيد رأفت هيسارجيكلي أوغلو رئيس اتحاد البورصات و الغرف 
مؤسسات  قبل  مــن  تحضيره  تــم  الــذي  المشترك  البيان  بــتــالوة  التركية 

المجتمع المدني.

و جاء في البيان مايلي :

“ نحن كممثلي ما يقارب 538 من مؤسسات المجتمع المدني الرائدة 
في تركيا في مجال العمال و المهنيين وبعض األنشطة المدنية األخرى  

نتواجد اليوم تحت قبة مجلس الشعب الكبير 

 إن مجلسنا قد تعرض إلعتداء سافر من قبل عصابات فتح اهلل غولن 
االنقالبية حيث تم قصفه في ليلة 15 تموز للمرة األولى  في تاريخه من 

قبل الخونة  و بالتالي استحق بجدارة لقب المجلس الغازي.  

 إنه من الواضح في حال انعدمت الحياة الديمقراطية في الدولة المدنية 
نحن  و  الــمــدنــي،  المجتمع  مــؤســســات  وجـــود  ينعدم  أن  الطبيعي  فمن 
المجتمعون هنا اليوم نعلن بأنه ال يوجد هناك أي خيار لمستقبل تركيا 
غير الديمقراطية. و نحن نعبر عن سعادتنا و إعتزازنا بشعبنا الذي دافع 
عن ديمقراطيته حتى ساعات الفجر األولــى من يوم 16 تموز معلنًا 
نصره على المحاولة االنقالبية الدموية و حفاظًا على مستقبل تركيا.  

فــي وجه  أنفسهم  عندما وضــعــوا  تضحياتهم  اإلعـــالم  لمنتسبي  ونــقــدر 
المخاطر من أجل حماية مراكز اإلعــالم و المحافظة على حق تلقي 
للسيد  المشرف  الموقف  ننسى  أننا ال  كما  المواطنين.  لجميع  األخبار 
رئيس الجمهورية و السيد رئيس الوزراء والسيد رئيس المجلس التركي 
و السادة رؤساء األحزاب و الكتل البرلمانية الذين وقفوا  بشموخ أمام 
االنقالبيين مما أدى إلى انهيار االنقالبيين و فسل خطتهم الدموية. و 
كذلك ايضا كان كما ال ننسى موقف  شعبنا في حين نزل إلى الشوارع و 
الطرقات يقارع الدبابات  التي كانت تدهس البشر و الحجر و السيارات 
وكانت الطائرات تمطر الناس بالقنابل و الرصاص و بالرغم من كل 
ذلك بقي هذا الشعب صامدا في الميادين و الساحات  دون كلل أو 
ملل. وهــذا يدل على أن شعبنا قد أتخذ قــراره النهائي في الدفاع عن 

الديمقراطية.    

 كــم أنــنــا ال ننسى أن نشكر قـــوات الــشــرطــة و الــجــنــود الــشــرفــاء  من 
لوطنهم  انتمائهم  فــي  كــانــوا صــادقــيــن  الــذيــن  التركية  المسلحة  الــقــوات 
ووضعوا أنفسهم في مرمى النيران  ألجل الدفاع عن وطنهم و شعبهم 
و استطاعوا إفشال هذه المحاولة االنقالبية و من ثم قاموا بإلقاء القبض 
إلى صمود تركيا موحدة  أدى  المشهود وكل هذا  بالجرم  الخونة  على 
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هذا هو البيان

“اإلرادة المدنية تقف الى جانب اإلدارة المدنية “

الــذي اسسه اطفال تركيا و شبابها و  التركي  الدستوري  نحن كالمنبر 
و  و حرفييها  فالحيها  و  متقاعديها  و  موظفيها  و  عمالها  و  شيوخها 
علمائها و فنانيها و رياضييها و ارباب عملها و كتابها و مفكريها و 
منظمات المجتمع الذي لديها , تحت عنوان “ جميعًا من اجل الدستور 

الجديد “ : 

التي  االنقالبية  المحاولة  و  االنقالبية  الطغمة  الــى  اللعنة  نوجه  اننا 
حدثت في مساء 15 تموز بقيادة منظمة فتح اهلل االرهابية و العناصر 
االرهابية االخرى التي استهدفت استقالل شعبنا الذي يتميز بروح الشفقة 
و الكرامة العالية و كذلك االستيالء على دولتنا التي هي خادم و حامي 
االمــة و مظلومي العالم . نحن نــرى ان المحرضين ســواء كــانــوا في 
الداخل او الخارج و كافة العناصر سواء كان عنصرا اصيال او ثانويًا 
الذين كانوا ضمن  ودون تمييز فيما اذا كان داعمًا ايجابياً  او سلبياً 
الطغمة االنقالبية و المحاولة االنقالبية التي تحركت وفق تعليمات قتل 
كل من يقف في وجههم من مقاومي االنقالب  دون تمييز بين امرأة 
و عجوز و طفل و شاب  و على رأسهم السيد رئيس الجمهورية رجب 
طيب اردوغــان , نعتبرهؤالء ملعونين و خونة .اننا نؤمن ان المقاومة 
التي قاومها شعبنا من نساء و رجال و اطفال و شباب و شيوخ و غني 
و فقير و حرفي و موظف و عامل و عاطل و فــالح و قــروي بكل 
اشكالها و نتائجها و مراحلها بــإرادة صلبة ضد المحاولة االنقالبية و 
قيادتها الظالمة منظمة فتح اهلل االرهابية , ان هذه المقاومة قد اخذت 

مكانتها في صفحات تاريخنا المجيد .

اثبت رغم  هــذا  يومنا  الــى  تموز و  ليلة 15  فــي  ان شعبنا  نشهد  اننا 
االختالفات السياسية و االيديولوجية و االثنية و الدينية و المذهبية انه 
قادر على التعايش و التأقلم وفق مفهوم “الوحدة والصمود و الثبات “ و 
في النهاية تحت “الراية الواحدة وتحت سقف الدولة الواحدة منتسبين الى 
الوطن الواحد و االمة الواحدة متصدين الهجمات باللحمة الوطنة وبوقفة 
رجل الواحد . إن الذي وقف بشرف  و اعتزاز الى جانب امتنا المجيدة 
و تحت امرتها و الى جانب دولتنا المستقلة و خدمتها في ليلة الخامس 
عشر من تموز للقضاء و تبديد الطغمة و المحاولة االنقالبية من خالل 
المقاومة المشرفة و ممن وصل الى مرتبة الشهادة و ممن خرج من هذه 
المعركة سالمًا بعد ان تصدى للدبابات و الرصاص بصدور عارية من 
اجل معاقبة االنقالبيين اننا نؤمن من صميم قلبنا انهم  قد نالوا رضا 

رب العالمين 

يتطلع شعبنا بشكل كبير و بشغف لمحاسبة الطغمة االنقالبية من االفراد 
والمؤسسات التي قامت بالمحاولة االنقالبية في 15 تموز و امتدادهم 
في الداخل و الخارج الذين استهدفوا النظام الدستوري في البلد و قلب 
الحكومة الشرعية المنتخبة  و جعل دولتنا عرضة لالحتالل . حيث اننا  
نذكر ان هذه الوصية االكثر الحاحًا لشهدائنا ان منتسبي منظمة فتح اهلل 
االرهابية الذين نفذوا المحاولة االنقالبية خرجوا من االنسانية لدرجة انهم 
وضعوا نصب اعينهم القتل الوحشي و الموت بدون شرف . اننا نؤمن  
ضرورة شل و قطع ادوات تمويلهم و مصادره و مؤسساتهم و منظمات 
المجتمع المدني التابعة لهم و مواردهم البشرية الموجودة داخل دولتنا و 
خارجها بشكل كامل و بالتالي يجب اتخاذ كافة التدابير و االجراءات 

لمنع وقوع ذلك و االستفادة من كافة االمكانيات و القوانين المتاحة حتى 
النهاية على الصعيد الداخلي والدولي من اجل التصدي لهم , و نعرب 
المتاحة  االمكانيات  كافة  بتقديم  دولــة  و  كشعب  نحن  استعدادنا  عن 
المادية و المعنوية من اجل تنفيذ ما يلزم بحق هذه الطغمة االنقالبية و 
امتدادها في الداخل و الخارج . على الجميع ان يعلم ان هذه المحاولة 
االنقالبية التي تم القضاء عليها بعزيمة و اصرار شعبنا و بقوة دولتنا 
نؤكد ان ذلك زاد من رفع الروح المعنوية المستهدفة كما أدى الى تعميق 
العالقات بين االفراد و المؤسسات و زاد من ايماننا واصرارنا  من أجل 
بناء تركيا القوية و الكبيرة انطالقًا من ان هذه المحاولة االنقالبية التي 
قامت بها هذه الطغمة االنقالبية التي لم تستهدف فقط الحزب الحاكم و 
الحكومة انما كان يستهدف بالدرجة االولى االحزاب الممثلة في المجلس 
وكافة المؤسسات السياسية , نؤكد و بــدون تــردد اننا كأفراد يقع على 
عاتقنا مسؤولية ترسيخ روح الوحدة الوطنية التي قضت على المحاولة 
االنقالبية, في المرحلة الحالية ومستقبال وتحويلها الى قيمة اجتماعية 
دائمة . نطلب االخذ بعين االعتبار و خاصة في مرحلة اعداد و كتابة 
الدستور اعطاء امكانية تأسيس النظام السياسي و الحقوقي وفق اسس 
بشكل  الدستوري  النظام  استهداف  اطــار عدم  العادلة ضمن  المواطنة 
سهل بحيث اننا نقيم انه لن يتم االعتراض عليه من قبل احد بعد ان 
المناطق   الواليات و  ليلة 51 تموز في ميادين  الساحات في  امتألت 
التابعة لدولتنا العزيزة هو اكبر دليل للعزم و الصمود فيما يتعلق بإحياء 
رغبتنا في التعايش المشترك وان نكون موحدين من جديد لقد تم منع كل 
تلك القيم و الرغبات من خالل الفرمانات و الدساتير الوصائية الموقعة 
بترهيب شعبنا و التي كتبت بعيدا عن الشعب بعد سلسلة من االنقالبات 
و االنــذارات في السابق من قبل الطغمة االنقالبية . و بهذه المناسبة 
اننا نقدم كل التقدير و االحترام لشعبنا العزيز و النجيب الذي نتشرف 

بانتسابنا له و خدمته و تسطير التاريخ معه
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 بيان المنبر الدستوري لتركيا من أمام المجلس األول “ ال لالنقالب “
بحضور 17 من اعضاء المكتب التنفيذي الذين يمثلون منبر الدستور 
التركي الذي تدعمهم اكثر من 350 من منظمات المجتمع المدني تم 
اللقاء امام المجلس االول و وجهوا التنديد و اللعنة للطغمة االنقالبية و 
المحاولة االنقالبية التي نفذت في ليلة 15 تموز 2016 بقيادة منظمة 

فتح اهلل االرهابية و العناصر االرهابية االخرى .

اعضاء المكتب التنفيذي للمنبر الدستوري التركي الذي يتألف من منبر 
االناضول و وقف الوحدة و جمعية منبر “جيهان نوما “ التضامن و 
التعاون و وقف االنصار و اتحاد “ هاك ايش “ و جمعية الحقوقيين 
و جمعية االبحاث الحقوقية  و جمعية نشر العلم  و جمعية االنسان و 
الحركة الحضارية و اتحاد االتحاد العام لنقابة الموظفين و اتحاد رجال 
االعمال المستقلين و “اونــدر” و جمعية خريجي و منتسبي  ثانويات 
األئمة و الخطباء و “توم سياد “ و وقف منظمات المتطوعين التركية و 
“ اسكون “ و “ اي ها ها “ و “تورغاو” و اكثر من 360 منظمة مجتمع 
مدني التقوا امام المجلس االول منددين المحاولة االنقالبية التي حدثت 

بقيادة منظمة فتح االرهابية و العناصر االرهابية االخرى .

لنقابة  العام  االتحاد  التركي رئيس  الدستور  منبر  بإسم  البيان  تلى  لقد 
كالمنبر  نحن   ”: يالتشين  قــال  . حيث  يالتشين  السيد علي  الموظفين 

الدستوري التركي المؤلف من 

 17 من اعضاء المكتب التنفيذي الذين يمثلون منبر الدستور التركي 
الذي تدعمهم اكثر من 350 من منظمات المجتمع المدني متواجدون 
هنا . لماذا اخترنا هنا ؟ ان هذا البناء و هذا المناخ هو المجلس االول 

الذي يعكس مخزوننا التاريخي  و القيمة التي نوليها لالرادة الوطنية و 
المكان االول الذي نادينا فيه ان السيادة دون قيد و دون شرط للشعب 
. و هذا المجلس الذي يشمل الجميع  هو دون تمييز بين انت و انا , 
انه المكان الذي يعبر فيه الجميع بهويته في االناضول .هذا المجلس 
يعكس رمزية  الشخصية المعنوية لحجي بايرام الولي لدى االمة و كذلك 
يعكس ارادة و تصميم و ايمان االمة الفتتاحه يوم الجمعة و في ظروف 
الحرب . ان المجلس االول الــذي افتتح في زمــن الحرب لم يتعرض 
للقصف من قبل االعداء و بقي هنا . المجلس الذي تعرض للقصف و 
الشعب الذي اطلق عليه الرصاص من قبل الخونة الذين يعيشون بيننا 
لن يغادروا ذاكرتنا فنحن متواجدون هنا كاليوم االول من هذه المحاولة 

“ ومن ثم قرأ يالتشين بإسم المنبر البيان التالي .
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رد فعل مشترك تجاه االنقالب

رئيس االتحاد العام لنقابة الموظفين السيد علي يالتشين و عضو الهيئة 
منظمات  وممثلي  االوروبـــي  االتــحــاد   – التركية  المشتركة  االستشارية 
المجتمع المدني نظموا بيان صحفي اوضحوا فيه ردود فعل قاسية تجاه 

المحاولة االنقالبية الدامية

التقى كل من رئيس االتحاد العام لنقابة الموظفين السيد علي يالتشين و 
رئيس اتحاد الحرفيين في تركيا  السيد بندفي باالندوكان و رئيس اتحاد 
رئيس  و  اوغلو  هيسارجيكلي  رفعت  السيد  التركية  البورصات  الغرف 
تورك ايش السيد ارغون اتاالي و نائب رئيس هاك ايشا السيد محمد 
شاهين و عضو المكتب التنفيذي  التحاد نقابات ارباب العمل التركي 
السيد احمد حلمي ارن في مبنى اتحاد الحرفيين و قاموا ببيان صحفي 
يخلوا  لــن  انــهــم  الــمــدنــي  المجتمع  منظمات  ممثلي  اكــد  لقد   . مشترك 
الساحات منددين بالمحاولة االنقالبية المستهدفة من خاللها الشعب و 

االرادة الشعبية

شعبنا أبقى حماس االنقالبيين في حوصلتهم

افاد رئيس االتحاد العام لنقابة الموظفين السيد علي يالتشين ديمقراطيتنا 
قدمت اليوم امتحانا هامًا مضيفا : “لقد اجتازت دولتنا مرحلة مهمة . ان 

الذين حاولوا ضبط الشعب تلقوا الرد المناسب الذي يستحقونه . اليوم 
هو يوم تمتين االرضية الدمقراطية و الوقوف الى جانب االرادة الشعبية 

. شعبنا ابقى حماس االنقالبيين في حلقهم “ 

لن نترك الساحات فارغة 

اكد يالتشين انهم لن يتركوا الساحات فارغة مشيرا :” نحن كاتحاد  العام 
لنقابة الموظفين منذ اللحظات االولى لهذا الترتيب نزلنا الى الساحات  
بعدد اعضائنا البالغ حوالي المليون. سنبقى مع شعبنا في الشوارع حتى 
الصباح و في هــذه الليلة ايضا سنكون في الــشــوارع . دولتنا افشلت 
مرة اخرى محاولة انقالبية . و سنبقى حتى النهاية الى جانب االرادة 
الشعبية “ . و قرأ رئيس اتحاد الغرف و البورصات التركية السيد رفعت 
هيسار جيكلي اوغلو البيان الصحفي بإسم منظمات المجتمع المدنية .  

رئيس االتحاد العام لنقابة الموظفين السيد علي يالتشين و عضو الهيئة 
االستشارية المشتركة التركية – االتحاد االوروبــي و ممثلي منظمات 
العدالة  لحزب  المجموعة  رئيس  وكيل  بزيارة   قاموا  االمدني  المجتمع 
الشعب  اليتاش ورئيس حــزب  السيد مصطفى  البرلمان  في  التنمية  و 
منظمات  ممثلي  .كما حضر  اوغلو  قليجدار  كمال  السيد  الجمهوري 
اربعة  بحضور  للبرلمان  العامة  الهيئة  جلسات  في  المدني  المجتمع 

احزاب.
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االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام شاركت 
في لقاء الشهداء في يني كابي 

لقاء   “ فــي  الموظفين  لنقابة  الــعــام  االتــحــاد  ياجين رئيس  السيد علي  شــارك 
الديمقراطية و الشهداء “ الذي اقيم في يني كابي-اسطنبول بحضور 5ماليين 

شخص .

بــالــحــفــاوة و االهــتــمــام مــن قبل  لــقــاء الديمقراطية و الــشــهــداء “  لقد قــوبــل “ 
الجمهورية رجب طيب اردوغــان و  السيد رئيس  بقدوم  بدأ  المواطنين حيث 
السيد رئيس  الكبير اسماعيل كهرمان و  التركي  السيد رئيس مجلس االمــة 
السيد رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال  الــوزراء بن علييلدرم و  مجلس 
قلجدار اوغلو و السيد رئيسحزب الحركة القومي دولت بهتشيلي الى مكان 
اللقاء الجماهيري في يني كابي باسطنبول . تم التأكيد على اللحمة الوطنية 
اللعنة  وجــهــت  لقد   . حــضــره 5ماليين شخص  الـــذي  الجماهيري  اللقاء  فــي 
الى كافة المنظمات االرهابية و على رأسها منظمة فتح اهلل االرهابية التي 
نفذت العملية االنقالبية في الخامس عشر من تموز .لقد شارك في اللقاء 
الجماهيري السيد علي يالتشين رئيس االتحاد العام لنقابة الموظفين و ممثلي 
منظمات المجتمع المدني االخــرى .بقي السيد يالتشين رئيس االتحاد العام 
مشاركين  الساحة  في  المدني  المجتمع  منظمات  ممثلي  و  الموظفين  لنقابة 

الشعب افراحهم لحين انتهاء الملتقى .  

İSTANBUL
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منظمة إرهابية ممكيجة بالخدمة
اشار يالتشين ان منظمة فتح اهلل االرهابية هي عبارة عن كيان دامي 
مجمل بالخدمة وأضاف : “ بالخدمات المجملة و بالتبرعات تمكنوا من 
استغالل النوايا الحسنة للشعب. القاتل الذي في امريكا حول  الخدمة 
الى الهزيمة و الجماعة الى صديد حيث حاول تعتيم مستقبل هذا الشعب 
و تحويل هذه الدولة الى مصر و سوريا . لقد كانت هذه المحاولة حركة 
احتالل موجهة الى تركيا حيث انقذ شعبنا مستقبله و دولته و بلده . لقد 
اثبت هذا الشعب ان دولتنا    لم تاسس من خالل الكوبانات الجرائد 
بل العكس تم تاسيسها من خالل دفع البدل و تقديم الشهداء و الدماء . 
لقد اوضح لنا الخامس عشر من تموز ان هذا الكيان الدامي يجب ان 

يجتث من هذه االراضي و سيجتث . “

ال مكان لالنقالبات في تركيا الجديدة 

قبل  مــا  حدثت  التي  باالنقالبات  بالواجب  القيام  يتم  لــم  يالتشين  ذكــر 
الخامس عشر من تموز. : “ في االنقالبات السابقة استطاعت الطغمة 
شباط   28 فــي  جانبها.  الــى  المنظمة  الكيانات  سحب  مــن  االنقالبية 

العصابات الخماسية نزلت الى الشارع . و من خاللهم نفذوا العملية ضد 
المرحوم نجم الدين اربكان . في تلك الحقبة نحن كاتحاد  العام لنقابة 
الموظفين باعضائنا ال 18 الف قوتنا لم تمنع تلك العملية االنقالبية 
. لو كان لدينا في ذلك الوقت مليون عضو كانوا لن يتمكنوا من تنفيذ 
االنقالب قط . المنفذين الخونة و التي تلطخت اياديهم بالدماء في 15 
تموز فهموا انهم لن تتيح لهم مرة اخرى ابدا فرصة القيام باالنقالب في 
تركيا الكبيرة “ . لقد زار يالتشين و الوفد المرافق له عضو االتحاد العام 
لنقابة الموظفين الذي يحمل C/4 السيد بولنت تشيليك كول في منزله . 
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وجهها  كلمة  الموظفين  لنقابة  الــعــام  االتــحــاد  رئــيــس  يالتشين  على  السيد  ألــقــى 
للمواطنين الذين كانوا في رباط الوطن بساحة بيش يول في فان حول المحاولة 
االنقالبية الدامية في 15 تموز و قال : “ وراء هؤالء القذرين سي اي ا و موساد  
.و استخدموا منظمة فتح اهلل االرهابية كأداة . لقد وقف شعبنا الى جانب أرادتها و 
قضى على تلك المخططات الدامية  . االنقالب الحقيقي قام به شعبنا ضد منظمة 
فتح اهلل االرهابية و عمالئها . التقى السيد على يالتشين رئيس االتحاد العام لنقابة 

الموظفين بالحشود الغفيرة المؤلفة من االف االشخاص الذين

 تجمهروا في  ساحة  بيش يول  في فان منذ 22 يوم  من اجل رباط الوطن . 
لقد أشار يالتشين إلى توضيحات

 هامة حول المحاولة االنقالبية الدامية التي نفذتها منظمة فتح اهلل االرهابية و 
كيان الدولة الموازية في ليلة الخامس عشر من تموز و قال : “ وراء هذا الحدث 
الواليات المتحدة تموز بمساعي االمريكية و اسرائيل و الدول االوربية التي تكن 

الحقد لشعبنا . إن هذا الكيان الدامي الذي ستر وجهه الحققيقي منذ 40 سنة  

انقرة على شعبنا الرصاص و صب النار بالطائرات . من اين أخذوا هذه الشجاعة 
؟  وراء هـــؤالء  القذرين ســي اي ا و مــوســاد  . .و استخدموا منظمة فتح اهلل 
االرهابية كأداة . و لذلك في ليلة الخامس عشر من تموز و شوارعها . قبل ذلك 
اطفالهم الذين قد اعطوهم الوظائف نجحوا و ظنوا ايضا هذه المرة سيكون كذلك 
لكن شعبنا وقف الى جانب إرادته و اوقف مخطط للكيانات الدامية . االنقالب 

الحقيقي وجه من شعبنا الى منظمة فتح اهلل االرهابية و عمالئها “

على  ينقلب  شعبنا  يــالــتــشــيــن: 
مــنــظــمــة فــتــح اهلل اإلرهـــابـــيـــة و 

عمالئها 
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السبب الرئيسي في عدم حصول هذه الدولة على النهضة واالستقرار 
هو حدوث انقالب عسكري فيها كل عشر سنوات. نشاهد نفس االفالم 
مرة تلو األخرى في االنقالبات التي حدثت في تركيا. لقد جعلونا نحتفل 
بعد  للديمقراطية،   المنتخب عدنان مندريس كعيد  الرئيس  أعــدام  بيوم 
أن تشجعوا بسبب  صمت الشعب وعــدم اظهاره أي رد فعل. سمموا 
توركوت أوزال وأنزلوا نجم الدين أربكان ظنوا أنهم سيبتلعون أرودغان 
لكنهم عادوا خابوا. ألن أبناء األناضول وقفوا إلى جانب إرادتها. وتغلبوا 

على المحتلين الدمويين”.

قوى خارجية وراء هذه المحاولة

طلب يالتشين الرحمة من اهلل تعالى للشهداء الذين استشهدوا من أجل 
تركيا ومن أجل وطنهم مضيفًا: “أسأل اهلل تعالى الشفاء العاجل للذين 
جــرحــوا فــي هــذه المحاولة، نحن كــدولــة قــد عدنا مــن حافة االحــتــالل.

ال تفكروا أبدًا أّن هذه مجرد عملية انقالب، إنما هي محاولة احتالل. 
لقد بدد شعبنا هذه المحاولة بفراسته وبموقوفه الصلب. إّن القوى التي 
سرائيل والدول  تقف وراء هذه المحاولة هي الواليات المتحدة األمريكية واإ

الغربية التي ال تريد خيرًا لهذا الشعب “. 

أّنــه عندما كانت الطائرات الحربية تحلق في السماء في  أكد يالتشين 
ليلة الخامس عشر من تموز أقيمت احتفاالت في تل أبيب، وهذا إن 
دل على شيء إّنما يدل على وضوح من كان وراء هذه المحاولة. تابع 
هي حركة الحتالل  الدامية  المحاولة  هــذه  كانت  “لقد  قــائــاًل:  يالتشين 
كانوا  الذين  الشعب من شل حركة هــؤالء اإلرهابيين  تمكن  لقد  تركيا. 

يستهدفون الشعب والدولة، كانوا ينوون قطع رأس الشعب. هناك خطة 
ّن ارادت اهلل فــوق كل شــيء. لقد تمكن الشعب من  فــوق كل خطة واإ
وضع يده على الحدث وقضى على المحتلين. ظن الخونة أن جماهير 
يتابعون األحــداث من خالل  الميادين وسيبقون  الشعب لن يخرج إلى 
الشاشات فقط. لم يكن يعرفوا أّن الكثير من األمور قد تغيرت في هذا 
البلد، فتركيا ليست كالسابق. لقد نضج هذا الشعب بعد أن تلقى العديد 

من الضربات، وأصبح يعي جيدًا ما يدور من حوله”.

 يالتشين يوجه الشكر للشعب 

كما شكر السيد يالتشين كل من وقف في هذه المرحلة إلى جانب اإلرادة 
الوطنية  وأضــاف: “في السابق كانوا يأخذون قبعاتهم ويهربون، لكن 
اليوم ابتداًء من األحزاب المعارضة مثل حزب الشعب الجمهوري وحزب 
الحركة القومي وصواًل إلى بقية السياسيون في المجلس، وقفوا جميعهم 
إلى جانب اإلردة الوطنية والديمقراطية، وقالوا إّننا مع الشعب، وأعربوا 
النهاية. هذه الوحدة مهمة للغاية يجب عدم  أّنهم ضد االنقالب حتى 
تحطيمها. إذا كانت غايتنا االساسية هو الحفاظ عن الوطن فاختالفاتنا 
التي  المدني  المجتمع  أولــى منظمات  األخــرى ليست مهمة. كّنا نحن 
وقــفــت ضــد مــحــاولــة اإلنــقــالب فــي ليلة 51 تــمــوز، أعــلــّنــا وقــوفــنــا ضد 
االنقالب ودعونا أعضائنا البالغ عددهم المليون النزول إلى الميادين، 
لقد أعطينا تعليماتنا إلى كافة تنظيماتنا من أجل تشجيع الشعب للنزول 
إلى الشوارع والميادين. ومنذ ذلك اليوم إلى أالن نحن مستمرون بالتواجد 
بنائها من خالل جمع كوبونات  يتم  لم  الدولة  الميادين، ألن هذه  في 
الجرائد هذه الدولة تم تأسيسها بدفع البدل كبير. قد يتواجد بعض الخونة 
قاموا ببيع أنفسهم، لكن أيضًا في هذه الدولة جنود يدافعون عنها، كما 

أن هنالك أناس سيكتبون مالحم كبرى من أجل هذه الدولة.”
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لتقى رئيس االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام السيد 
علي يالتشين مع المواطنين الذين كانوا في مناوبات حراسة 
وتــرابــزون.  وأرتفين وريــزة  غــازي عنتاب  في  الوطنية  اإلرادة 
أبــدى انزعاجًا من  المدن  ألقى كلمة في هــذه  الــذي  يالتشين 
محاولة االنــقــالب الــدامــيــة، الــتــي قــام بها منظمة “فــتــح اهلل” 
اإلرهابية في الخامس عشر من تموز. وأفاد يالتشين لقد أريد 
الشعبية.  أكتساح اإلرادة  الخائنة  الهجمات  هــذه   من خــالل 
والبصيرة  والفراسة  الشجاعة  في  نموذجًا  الشعب  أظهر  ولقد 
أّن تركيا تمر  يالتشين  التاريخ وأشــار  لها في  التي ال مثيل 
في مرحلة صعبة للغاية مؤكدًا: “لقد باتت الدولة وجهًا لوجه 
مــع هــذه الهجمات الــســافــرة، التي قــام بها السفلة مــن خالل 
تحليقات منخفضة. ونحن كشعب وكبلد لقد وقفنا وقفة رجل 

لعالم يراقب الوقفة البطولية لشعبنا
TRABZON GAZİANTEP

ARTVİN RİZE

كاألسود  بوقوفنا  لدولتنا  الموجه  لالحتالل  وتصدينا  واحـــد، 
الخونة  لهؤالء  الشعب  لقن  لقد  الدبابات.  أمــام  بصدورعارية 
درسًا لن ينسوه، والعالم كله يتابع هذه الوقفة البطلولية. سيتم 

محاسبة هؤالء السفلة المتعرضين لإلرادة الوطنية”.

الشعب أدرك الكمين 

بالخروج  أثبت شجاعته  الــذي  الشعب  هــذا  أّن  يالتشين  أكــد 
منتصرًا من جاناق قلعة وصقاريا ودملو بينارأثبتها اليوم مرة 
أخرى، وتابع قوله: “األرضية الديمقراطية في بلدنا لم ترتكز 
حتى أالن. 65 حكومة تولت منذ تأسيس الجمهورية قبل 92 

عام، وهذا يعني تتبدل حكومة كل عام ونصف.
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  شكر من السيد مالكوج الى االتحاد العام لنقابات موظفي 
البلدية الكبرى  العام السيد فاتح يشيل يورت ورئيس  القطاع 

السيد محمد سكمان

شرف  السيد  الجمهورية  لرئيس  االول  المستشار  ألــقــى  لقد 
مالكوج كلمة في البرنامج الذي حضره موجها شكره الالتحاد 
العام لنقابة الموظفين قائال : “ بعد التأكد من وقوع االنقالب 
أشكر الرئيس علي يالتشين على مبادرته على الفور التصاله 
بالتلفزيونات لكي يناشد الشعب من  أجل النزول الى الساحات 
لنقابة الموظفين التي تجاوز  كما أشكر عائلة االتحاد العام 
عدد اعضائها المليون “. افاد مالكوج ان تركيا منذ الخامس 
خائنة  حفنة  هناك  وان  رجليها  على  واقــفــة  تموز  مــن  عشر 
الشعب  المسلحة وجهت سالحها بوجه  القوات  داخــل  وقاتلة 
ونصبت كمينا  للشعب لكن اهلل تعالى لم يسمح لهم وقلب 

عليهم لعبتهم .

لقد شارك في البرنامج ايضا أعضاء مجلس االمة الممثلين 

السيد مصطفى  فــي أرض روم  الــعــدالــة والتنمية  عــن حــزب 
إليجالي والسيد أورهان دلي غوز ورئيس حزب العدالة والتنمية 
في ارض روم لقد ناشد السيد يالتشين االمهات اللواتي يرسلن 
التاريخ مخاطبا لهن : “ على  أبنائهن الى الجيش بعد هذا 
االمهات ان يغيرن من نصائحهن , وعليها ان تقول “ يابني 
ارسلك الى الرباط من أجل الوطن . أثناء تاديتك لخدمة العلم 
اذا رايت أحد عديمي الشرف الذي يأخذ راتبه ولقمة عيشه من 
هذا البلد يقدم على الخيانة وحاول من أجل االنقالب لقن ذلك 
الخائن الدرس الذي يستحقه . اذا لم تقم بهذا العمل أنت لست 

ابني ولن اسامحك بالحليب الذي ارضعتك اياه .

يجب توجيهه النصيحة التالية  “ فيما اذا لم تقف بوجه من 
اليعترف باالرادة الشعبية وتنفذ أوامره أنت لست إنسانا “ .

أيتها االمهات انصحن ابنائكن الذاهبون الى خدمة العلم وقلن 
الــذي يأمرك  الــى جبين الضابط  لهم يابني ســدد الــرصــاص 

بتوجه بندقيتك الى الشعب “ 
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الوطنية قط  الــوطــن واالرادة  لــم يتخل عــن ربــاط  الشعب 
. وحد قلوبه وملئ الساحات . كان رئيس االتحاد العام 
لنقابة الموظفين السيد علي يالتشين الى جانب المواطن 

في ساحة المدينة في الياقوتية بأرضروم

لقد ردد المواطنين االناشيد الوطنية وبيدهم االعالم موجهين 
اللعنة للمحاولة االنقالبية لمنظمة فتح اهلل االرهابية وهم 
في اليوم السابع عشر من رباط  الوطن في ساحة المدينة 
القرأن  تــالوة من  البرنامج  .بــدأ  بــأرض روم  الياقوتية  في 
الكريم بحضور االالف من كل الفئات العمرية . الجميع 

هتفوا للرئيس رجب طيب أردوغان .

سطر الشعب تاريخا

 رئيس االتحاد العام لنقابة الموظفين السيد علي يالتشين 
الــذي شــارك ربــاط الوطن أشــار الــى انــه من خــالل جعل 
الطيران والحوامات تحلق بشكل منخفض ومهاجمة الشعب 
بسفالة حيث أفاد : “ لم يراعوا اي هدف . لذلك استخفوا 
بهذا الشعب . يقول المثل “ المعتاد أصعب من المسعور 
“ . السفلة من خالل االنقالبات التي أقدموا عليها في عام 
شباط  من  والعشرين  والثامن  والثمانين  والسبعين  الستين 
واالنقالب  متتالية  مــرات  جمهورية  مسيرات  سبع  وبعدها 
على وكالة االستخبارات الوطنية وبحجة كوباني في 6 و 
8 تشرين االول بدون اي اخالق وبدون توقف لم يعطوا 
أنفاسه . لذلك وبسب استياء  ليلتقط  لهذه الشعب فرصة 
الشعب من كل هذا وقال كفى ورمى بنفسه امام الدبابة 
ووقـــف امـــام الــرصــاص دون خــوف كتب تــاريــخــا وسطر 
ان  دون  يوما   17 منذ  الملحمة  بتسطير  مستمرا  ملحمة 
يغادر الميادين ودون ان يتراجع خطوة واحدة الى الوراء 

. “

سيعاقب كل من أقدم على الخيانة

أفــاد السيد يالتشين انه يجب معاقبة على من اقــدم على 
المنظمة  بــايــادي  كبيرة  خيانة  على  وأقـــدم   . بــلــده  خيانة 

الموازية .  

يــغــيــرن  ــات أن  ــ ــهـ ــ عـــلـــى األمـ
نصائحهن
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القوية ولكي تحاصر بحالة من االقتتال الداخلي “ . 

علينا أن ال نترك الساحات فارغة

أفاد ان االتحاد العام لنقابة الموظفين ايضا قاومت في مرحلة 
82 شباط مضيفا : “ لقد قاومت االتحاد العام لنقابة الموظفين 
في تلك االنقالب أيضا . كان الهدف الرئيسي من انقالب 
82 شباط هو نفس اهداف االنقالبات السابقة ايضا . عدم 
اكساب تركيا االستقالل بهويتها الوطنية . قال جنرال ذو نفوذ 
في مقال كتبه وكان أحد قادة االنقالب في تلك الفترة “ تركيا 
تغير مسارها . تركيا تغير سياسة التحالف مع اسرائيل في 
الشرق االوسط . تركيا تسير نحو بان تصبح مركز قوة . لقد 
تم التحذير لعرقلة هذا . وبداية التحذيرات تلك هي 82 شباط  
“ . ان المسائل مثل اغــالق مــدارس االئمة والخطباء ومنع 
ارتــداء الحجاب هي مسائل رمزية بحتة . تطبيق مثل هذه 

االمور في تركيا وفرض الحظر عبارة عن هندسة اجتماعية 
كبيرة . االذان يوما من االيام اصبح باللغة التركية بحث بات 
يؤذن “ اهلل أكبر اهلل أكبر “ )تانري أولودور تانري أولودور( 
حيث قرأ للناس حكاية بدال من االذان . بمثل هذه التطبيقات 
أريد قطع الطريق أمام الشعب وأريد ارسال رسالة الى الشعب 

بان يجلس في مكانه ويعمل في االرض فقط “ .

ممتنون

قال السيد قورطولموش متابعا : “ إن منظمة االتحاد العام 
لنقابة الموظفين منذ اليوم االول نزل الى الساحات . شعبنا 
بشكل كامل في الميادين . أشكر كل من بقي في الميادين 
. أسال اهلل تعالى الرحمة لشهادائنا . أناشد الجميع ال تتركوا 
الميادين الى حين وصول تعليمات جديدة من رئيسنا السيد 

أردوغان “ .         
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قورطولموش :

ــاد الـــعـــام  ــ ــحـ ــ أهــــنــــىء االتـ
القطاع  موظفي  لنقابات 

العام من صميم قلبي

نائب رئيس الــوزراء السيد نعمان قورطولموش الذي حضر 
 “ قال  الموظفين  لنقابة  العام  االتحاد  لرؤساء  العامة  الهيئة 
التي  قلبي  الموظفين من صميم  لنقابة  العام  االتــحــاد  أهنئ 

كانت رائدة في نزول شعبنا الى الشوارع “ .

العام  االتــحــاد  لــرؤســاء  العامة  الهيئة  اجتماعات  عقدت  لقد 
 The فــنــدق فــي  الــرابــع والــعــشــريــن  لنقابة الموظفين دورتــهــا 
Park Green   . حضر اجتماعات الهيئة العامة للرؤساء 
نائب رئيس الوزراء السيد نعمان قورطولموش افاد في كلمة 
ليس مجرد  تــمــوز  مــن  الخامس عشر  ان   “  : هــنــاك  ألقاها 
محاولة انقالبية انما كانت أيضا محاولة لقطع مسيرة تركيا 
. هذه المحاولة كانت هي عبارة عن الشروع من أجل جعل 
ــة ال طــمــوح لــهــا مــن خـــالل وضــعــهــا ضــمــن دائـــرة  تــركــيــا دولـ
المصاعب . هذه لم تكن الشروع باالنقالب فقط إنما عملية 
خائنة وضعت مــن أجــل ادخـــال تركيا الــى دوامـــة الفوضى 
الى دولة  النية تحويل تركيا  النهاية كانت  السياسية . وفي 
مثل العراق وسورية  من خالل جرها الى حرب داخلية . وهذه 
أهم مايميز المحاولة االنقالبية في الخامس عشر من تموز 

عن سابقاتها “ .

شعبنا أفشل اللعبة

قال قورطولموش “ لقد اجتزنا مشقة كبيرة جدا “ وتابع قائال : “ 
لقد ساهم شعبنا في هذه المرحلة مساهمة كبيرة . تحرك السيد 
رئيس الجمهورية بدون ادنى تردد واقدامه بشجاعة ونداءه الى 
الشعب عبر الهاتف ونزول الشعب الى الشوارع أفشل اللعبة 

. إنني أهنئ جماعة االتحاد العام لنقابة الموظفين من صميم 
قلبي النصياعها على هذا النداء وكونها أصبحت رائدة في 
نزول شعبنا الى الشارع . لوال تصميم شعبنا ربما اليوم كنا 
لن نعقد هذا االجتماع . لقد كانت هذه المحاولة تختلف عن 
سابقاتها لكونها أكثر قسوة وأكثر خيانة . لكنني أود أن أعبر 
ان الذي حدث هو عكس ماكان االنقالبيين يودون فعله “ .

لن يحققوا مطامعهم

لتركيا  السياسي  التاريخ  إحــدى جوانب  أن  قورطولموش  أكــد 
هو تاريخ انقالبي مضيفا : “ علينا التحقيق بهذا االمر . لما 
تحدث كل هذه االنقالبات وماهي أهداف تلك االنقالبات ؟ 
تركيا ليست دولة هامشية . تركيا تستضيف أمة هي من بقايا 
حضارة عظيمة . هناك محاسبة لم تكتمل ومازالت مستمرة 
منذ قــرن . إن الــذيــن يــحــاولــون وضــع حــدود مصطنعة بين 

شعبنا مهما فعلوا لن يصلوا الى مبتغاهم . 

إن المشروع الذي سموه الشرق االوسط الكبير والذي أخذوه 
الى جدول أعمالهم , انه مشروع وضعوه بالتنفيذ قبل  25 
-  30 سنة على االقل . نقولها منذ زمن طويل, ان الهدف 
االساسي من هذا المشروع هو تركيا , هو االمة التي هي من 
بقايا العثمانيين . هذا هو سبب االقتتال الداخلي في سورية . 
وايضا هذا هو سبب تقسيم ليبيا . هذه هو السبب في نية خلق 
اقتتال مابين االتــراك واالكــراد والعرب والفرس . وأيضا هذا 
هو السبب في بدء التفرقة السنية الشيعية في المنطقة . أنهم 
يقدمون على هذه المحاولة لكي التكون تركيا رائدة للحضارة 
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ينا المحاولة الدامية في حوصلة 
منظمة فتح اهلل اإلرهابية والواليات 
ــاد  ــحــ ــ ــيـــة واالت ــكـ الـــمـــتـــحـــدة األمـــريـ

نكلترا سرائيل واإ األوروبي واإ

يلزم علينا نحن والشعب أن نتوقف عن التساؤل ووضع التحاليل 
حول كيفية حدوث االنقالب، وأن نضع استراتيجية لمنع حدوث 
التغييرات والترتيبات  مثل هذا االنقالب مرة أخــرى. علينا إجــراء 
الــدســتــوري بشكل سريع وفــق مبدأ “صفر  التشريعية فــي االطـــار 
خطورة”. علينا أن نستمر بالوقوف صامدين ونقول جميعًا لهؤالء 
“بترابها  وداعميهم  ولمحرضيهم  الــدولــة  هــذه  خانوا  الذين  الخونة 
وحجارتها تركيا لنا، لن تستطيعوا أن تهزموا هذا الشعب”. علينا 
اهلل غولن”  فتح  “منظمة  الشعب، ضد  قــوة  بأظهار  نتردد  أن ال 
واقــف على  العظيم  “الشعب  بــقــول:  اإلرهــابــيــة ونسخها محذريهم 
قدميه ينتظر، فال تقدم على الخيانة ال في مساء وال عند الشفق”. 

 

لنقابات  الــعــام  كــاتــحــاد  ــهــم  أّن يالتشين  قـــال  كــمــا 
ـــام ســـيـــظـــلـــون بـــالـــوقـــوف  ـــعـ مـــوظـــفـــي الـــقـــطـــاع الـ
صامدين، موضحًا: “بصيرة شعبنا وقوة دولتنا، 
أمــام  الطريق  تقطع  الــتــي  العنكبوت  شبكة  هــي 
وأبو  العولمة،  معبد  وحــراس  اإلمبريالية،  ظــالم 
ويريدون  يهاجموننا  لذلك  “البنسلفاني”،   جهل 
احتالل دولتنا ويرغبون بإبادتنا. لن نتخلى عن 
اهلل  “فتح  الخائن  البنسلفاني  للكاردينال  الميادين 
المختبئ خلف شعار  غولن” ولطاقمه اإلرهابي 
األخـــــوة واألخـــــــوات. ســـوف نــبــقــي عــلــى حــمــاس 
المتحدة األمريكية واإلتــحــاد األوروبــي  الــواليــات 
نــكــلــتــرا فــي حــواصــلــهــم. سنتخذ من  ســرائــيــل واإ واإ
تــحــذيــرات الــمــرحــوم “نجم الــديــن أربــكــان” منهجا 
المتيتجرعون  الصهيونية  جنود  مع  للتعامل  لنا 
من أطباق الواليات المتحدة األمريكية، ممن ال 
يساوي سعره أكثر من الدوالر الواحد الذي يحمله، 
وسنمنع تقربهم من الشعب. لن نسمح لفرسان الخيانة من االقتراب 
من “الرجل الطويل” رئيسنا وقائدنا األول، الذي بدأ المسيرة مع 
الذي  ألب أرســالن،  السلطان  أمانة  الشعب مرتديًا كفنه وحاماًل 
كــان قد لبس كفنه في عــام 1071 قــادمــًا إلــى األنــاضــول، لكي 
الــعــام لنقابات  لــهــذا الــشــعــب. ونــحــن كــاتــحــاد  يجعل منها وطــنــًا 
موظفي القطاع العام ومنتسبينا، إّننا مع الشعب الذي نقشت كلمة 
“التخف” على نشيده الوطني “نشيد االستقالل”، الكلمة التي بشر 
بها الرسول صلى اهلل عليه وسلم أبو بكر في غار ثور، سوف 
نعطل المؤامرات واألالعيب وعمليات العولمى، وسنصب العرق 

من  جديد ألجل “تركيا الكبيرة”. 
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لن نترك الميادين فارغة

ناشد يالتشين التنظيم بعدم ترك الميادين فارغة وقال : “ الذين 
التجارية  هيمنوا على جــزدان المواطن تحت مسمى العالمة 
والتبرع حاولوا الهيمنة على إرادة الشعب في مساء 51 تموز 
. بالتحليق المنخفض هاجموا الشعب بسفالة . أشكر تنظيمنا 
الــذيــن مــن خــالل نــزولــهــم للساحات قــامــوا بضبط اعـــدادات 
الذين كانوا يحاولون ضبط  اعداداتهم اصال  المعطلة  هؤالء 
اعدادات الشعب . لم تتخلى منظمة فتح اهلل عن االنقالب ولم 
تتخلى العمالء عن الهيمنة العسكرية ولم تتخلى المحرضين 
عن االحتالل . يجازفون بكل شيء من أجل تسميم مرحلة 
لم يزول  الخارجية . الخطر  الداخل والتصفية  التنظيف في 
بعد . سيجربون مرة اخرى سوف يحاولون بالتجربة ثانية . 
يقظتنا ووعينا  وتحديدا من اجل ذلك علينا ان نحافظ على 
ووحدتنا في الميادين . في هذه المرحلة التي نحن عليها االن 
علينا أن نتصرف وفق دستور صفر خطأ وصفر اهمال “ . 

أرادوا إبادة تركيا

وتابع السيد يالتشين كالمه  قائال “ أرجو منكم أن ال ننسى 
انه بغية انهاء مسيرة تركيا نحو ان تصبح دولة كبيرة , اننا 

امام هجمة دائمة تفوق اية هجمة عادية وغير عادية تستهدف 
اية دولة مجرد خلق ازمة سياسية . إن 15 تموز هو محاولة 
ارهابية فهي من حيث االنقالب ليس موجها فقط الى الحزب 
الحاكم انما الى كافة االحزاب السياسية  ومن ناحية الطغمة 
الى  انــمــا  للبيروقراطية  فقط  موجهة  ليست  فهي  االنــقــالبــيــة 
سيادة الدولة ومن ناحية االحتالل ليست موجهة الى بعض 
المحافظات او المناطق انما الى الدولة بأكملها . ان اعتبار 
هدف منظمة فتح اهلل االرهابية هو فقط عبارة عن القضاء 
على النظام الدستوري هذا يعتبر التستر على الهدف النهائي 
للخامس عشر من تموز . لقد كان المستهدف في الخامس 
عشر من تموز والمطلوب من منظمة فتح اهلل االرهابية هو 
بــادة تركيا . ال أحد يقع في غلطة تضيعون فيها  القضاء واإ
عواطف الرحمة والشفقة من أجل هذا الكيان . إن هؤالء الذين 
يهاجمون شأن الشعب ونظام الدولة لم لن نعدهم اال العدالة 
. إنها عدالة ستكون متوافقة مع الموقف “ دع االنسان يحيى 
لكي تحيى الدولة “ بحيث التدير ظهرها للشعب وفق مفهوم 
“ أما الدولة السائدة أو الفطائس ترمى للغربان “  بحيث لن 
يتردد الخونة من دفع البدل الذين تستحقونه . سوف يستمر 
الشعب ان يقف موقفا عقالنيا بشكل  حازم تجاه من يهاجم 

وجوده ووحدته واخوته .        
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 نــتــرك 
لـــن

مبريالية
الميادين لالرهاب واال

خالل كلمة ألقاها السيد علي يالتشين رئيس االتحاد العام لنقابة 
 “ فيها  قــال  للرؤساء  العامة  للهيئة  الـــدورة 24  فــي  الموظفين 
سوف لن نترك الساحة للكاردينال الخائن في بنسلفانيا الجاني 
فتح اهلل وزمرته المؤلفة من الكتلة االرهابية تحت مسمى االخوة 

واالخوات “

أنقرة .  العامة للرؤساء في  للهيئة  الــدورة ال 24  لقد تم عقد 
وبحضور البروفيسور الدكتور نعمان قورطولموش نائب رئيس 
الــوزراء ألقى السيد علي يالتشين رئيس االتحاد العام  مجلس 
لنقابة الموظفين كلمة قال فيها “ في ليلة يوم الجمعة الموافق 
15 تموز 2016  اصبحنا وجها لوجه مع المحاولة االنقالبية 
الدامية لمنظمة فتح اهلل االرهابية التي كانت تستهدف توجيه 
ضربة على االرادة الشعبية والهيمنة على إدارة الدولة وجعل 
تركيا ضمن نطاق جغرافية احتالل اسيادهم .  لقد عشنا جميعا 
الخيانة  شبكة  وحــشــاش  زعــيــم  تجاهنا  مارسها  الــتــي  الوحشية 
المقيم ماوراء المحيط . لقد أرادوا ارضاخ الدولة واكراه الشعب 
. كانت هــذه الشبكة منذ عــام 1071 حتى يومنا هــذا أخبث 
وأقــذر وأقسى شبكة خيانة ارهابية . أربعون عاما من التسلل 

حاولوا تحويلها  الى فيضان لكي يبتلع هذا الشعب “ . 

العقل المدبر للتحالف االرهابي هو واحد

الــخــيــانــة عميق  الــنــهــديــد كبير وحــجــم  يالتشين ان حــجــم  أفـــاد 
الداخلية من  للخيانة  الدعم  تقديم  يتم   “ قائال  تابع  جــدا حيث 

من  العالمية  الــقــوى  أرادت   . العالم  مستوى  على  الــخــارج 
تركيا التي تقف على رجليها ولم تاتمر الوامرها ولم تقطع 
صالتها باالمة االسالمية ومتحررة تسير عكس مصالحها 
الــقــوى عــن طــريــق منظمة فتح اهلل  لــهــذه  , جعلها تستسلم 
االرهابية وعمالئها . نحن نعلم ان الذي يساند حزب العمال 
الكردستاني وداعش هو نفسه الذي يساند شبكة الخيانة . 
نفذت  الخائنة  االنقالبية  المحاولة  ان هذه  أيضا  نعلم  كما 
من قبل ائتالف قادها العقل المدبر. كون منظمة فتح اهلل 
االرهابية أداة جريمة يجب ان اليؤدي ذلك أن يغيب عن 
األنظار أسيادها وعمالئها . منظمة فتح اهلل االرهابية هي 
التي  القوى  أداة . أن هــذا االنقالب هي عملية عالمية . 
كانت وراءها تعترف بذلك . الجنرال في الجيش االمريكي 
الموقوفين : تم توقيف حلفاء  فيتول يقول عن االنقالبيين 
امريكا في الجيش التركي . عميلة مكتب التحقيقات الفدرالي 
FBIسيبال أدموندز تقول : ان هذه بروفا انقالبية مدعومة 
اســتــخــدام غولن كبيدق .  تــم   NATO النيتو مــن CIA و 
 : ماراليس  السيد  بوليفيا  دولــة  رئيس  مقولة  أذكــر  أن  أود 
أن الدولة الوحيدة التي ليست لديها خطر حــدوث انقالب 
لديها  يوجد  المتحدة االمريكية الن ال  الواليات  فاشي هي 
سفارة للواليات المتحدة االمريكية . لذلك لن نكتفي في هذه 
المرحلة بتصفية من في الداخل والخارج فقط . بغية انهاء 
هذا الخطر بشكل نهائي علينا ازالة من أذهان أعدائنا في 

الداخل والخارج اعتقادهم عدم نجاح هذا الشيء “ .    
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شكرا تركيا
بــاعــضــائــه الــمــلــيــون تــعــتــبــراالتــحــاد 
أكبر حركة  الموظفين  لنقابة  العام 
كادحة في تركيا , ومن خالل وضع 
اعالنات في الصحف أبدت النقابة 
االنقالبية  المحاولة  تجاه  فعلها  رد 
ــة . مــــن خـــــالل االعـــــالن  ــيــ ــدامــ ــ ال
لنقابة  العام  الــذي وضعته االتحاد 
كل  الــى  شكرها  قــدمــت  الموظفين 
من الشعب الذي وقف الى جانب 
والى  المدنية  واالدارة  الديمقراطية 
أردوغـــان  الجمهورية  رئــيــس  السيد 
التركي  االمــة  والــى رئيس مجلس 
الكبير اسماعيل قهرمان والى السيد 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء بـــن علي 
يــلــدرم والــــى رئــيــس حـــزب الشعب 
الــجــمــهــوري كــمــال قــلــجــدار أوغــلــو 
والـــى الــســيــد رئــيــس حـــزب الحركة 
السيد  والــى  بهجلي  دولــت  القومي 
الـــســـعـــادة مصطفى  رئـــيـــس حــــزب 
كــــمــــاالك والـــــــى جـــمـــيـــع االحـــــــزاب 
الــى جانب  وقــفــت  الــتــي  السياسية 
الــدولــة والــشــعــب والـــى المؤسسات 
االعالمية والى منظمات المجتمع 
القوات  في  العاملين  والــى  المدني 
ووكــالــة  االمــنــيــة  والـــقـــوى  المسلحة 
وقفوا  الذين  الوطنية  االستخبارات 
فـــي وجـــه االنــقــالبــيــيــن االرهــابــيــيــن 
واضــعــيــن نــصــب أعــيــنــهــم الــمــوت 
الدولة والى  والــى جميع مؤسسات 

العاملين في القطاع العام .  
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السيد علي يالتشين ألقى كلمة 
قونيا  فــي  المتحمسة  للحشود 
ــقــــد ســـطـــر الــشــعــب  ــ ــاًل: “ل ــ ــائـ ــ قـ
مــلــحــمــة تــاريــخــيــة بـــوقـــوفـــه في 
وجه السفلة والدبابات، وتحديه 
بشجاعة لها وتصديه للرصاص 
منذ  ومعتصمًا  عارية  بصدور 
ثالثة عشر يومًا في الميادين. 
وبــبــقــائــنــا ســويــة فـــي الــمــيــاديــن 
نسطر مالحم جديدة للعالم “.

الشعب يسجل بطوالت جديدة 
التقى رئيس االتحاد العام لنقابة الموظفين السيد علي يالتشين بالمواطنين 
 51 في  حدثت  التي  الخائنة  االنقالبية  للمحاولة  للتصدي  المرابطين 
تموز . حيث قال مخاطبا الجماهير الغفيرة المتحمسة في ساحة موالنا 

, ان تركيا كأمة تجاوزت العديد من المصاعب بوحدتها . 

االنقالبات في مزبلة التاريخ

قال يالتشين “ ان كل عشر سنوات تحدث محاولة انقالبية في تركيا 
“ واكد ان هؤالء لم يكتفوا بهذه متابعا كلمته “ الهيئات المختلفة ايضا 
أقــدمــت عــلــى مــايــســمــى بــاالنــقــالب . لــقــد أرهـــقـــوا الــشــعــب بــاالنــقــالبــات 
وبالمحاوالت االنقالبية . لذلك قام الشعب بوضع حد لالنقالبات بنفسه 
. لقد سطر الشعب ملحمة تاريخية بوقوفه في وجه السفلة والدبابات 
وتحديه بشجاعة لها وتصديه للرصاص بصدور عارية ومعتصما منذ 
ثالثة عشر يوما في الميادين وببقائنا سوية كل يوم نسطر مالحم جديدة 

للعالم “ .

لو لم يمسك الشعب بزمام األمور لكان من الممكن حدوث نتائج أكثر 
وخامة

هي  تموز   51 فــي  حدثت  التي  االنقالبية  المحاولة  أن  يالتشين  أفــاد 
االكثر دموية في العهد الجمهوري متابعا كلمته : “  لو لم يمسك الشعب 
تــطــورات أكثر  بزمام االمــور في 51 تموز لكان من الممكن حــدوث 
وخامة . لذلك هذا الشعب هو شعب عظيم . ان قول اخونا السوري اننا 
لو وقفنا بوجه دبابات االسد ووقفنا بوجه الموت مثلما ما فعلتم انتم لما 
حدث في سورية االحداث التي تجري اليوم . ان اطالق عليكم مقولة  

الشعب العظيم لم تات من فراغ “ 
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رئيس االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام السيد علي يالتشين 
قال: “نحن في الميادين وسنظل في الميادين محملين بروح جاناق قلعة، 
ولن نترك الساحات وسنستمر بالوقوف واالعتصام إلى أن يتم محاسبة 

مدبري محاولة االنقالب الدامية ومنفذيها وكاتبي سيناريوهاتها”. 

تم عقد الهيئة الرئاسية الموسعة لالتحاد العام لنقابات موظفي القطاع 
العام. لقد لعن رئيس العام لالتحاد العام السيد علي يالتشين محاولة 
االنقالب الدامية خالل كلمة ألقاها في هيئة الرؤساء. كما سأل يالتشين 
من أهلل تعالى الرحمة للشهداء وللجرحى الشفاء قائاًل : “يجب محاسبة 
يجب  القانون.  أمــام  الخيانة  وهــذه  السفالة  وهــذه  المذبحة  هــذه  مدبري 
العقوبات.  باقسى  اإلنسانية  القيم  استهدفوا  الذين  الجناة  معاقبة هؤالء 
يجب أن ال يشفق بأّي شكل من األشكال على هؤالء الغادرين الذين 
استهدفوا هرم الدولة واستهدفوا أخوتنا بشكل شامل. يجب التحقيق بهذه 
المحاولة الدامية من كافة جوانبها . وكذلك يجب الكشف عن ارتباطاتها 

وتمويلها الخارجي

قال يالتشين أن 79 مليون نسمة وقفوا وقفة رجل واحد تجاه محاولة 
العالمية  االرهابية  الشبكة  بها  قامت  التي  والسافلة،  الدامية  االنقالب 
“منظمة فتح اهلل غولن اإلرهابية”، متابعًا: “لقد دحرت محاولة االنقالب 

دحراالنقالب بصحوة روح »جناق قلعة
والسياسيين  الشعب  تصميم  بالتقاء  تموز  في 15  بــدأت  التي  الدامية 
لـــروح  جــانــاق قلعة.  وبــاألخــص رئيس الجمهورية، مــع صحوة شامل 
الذي  الوحدة. االنقالب  الخيانة بتجسيد روح  لقد تصدى الشعب لهذه 
حدثت عام 1960 ولدت لدينا “مجلس الوحدة الوطنية”، وانقالب عام 
الدامية  القومي” ولكن محاولة االنقالب  أفــرز “مجلس األمــن   1980
في 15 تموز 2016 كانت وسيلة في افــراز “ائتالف الوحدة واألخوة 
واللحمة الوطنية”. االنقالبيين والمحتلين كانوا يخافون من ذلك بالدرجة 
األولى. لقد حدث ماكانوا يهابون منه. حيث أن لقاء رؤساء األحزاب 
القومية بدعوة من رئيس  الجمهوري والحركة  العدالة والتنمية والشعب 
الــى حد كبير من تكريس اللحمة  الجمهورية، ليس إال تاثر األحــزاب 
بل  وأنــت  أنــا  يقول  هنالك من  ليس  والميادين.  الساحات  في  الوطنية 
مفهوم نحن هو الذي يسود. ولطالما تحركنا وفق هذا المنوال، ليس فقط 
أن نواجه االنقالب، إّنما سنتمكن من مواجهة أقذر الحروب. نسأل أن 

تكون وحدتنا قويمة في الميادين وأن تبقى تركيا قوية وكبيرة “.

أّنهم لن ينسحبوا من الساحات قائاًل: “نحن  يالتشين  السيد  كما أعلن 
في الميادين وسنظل في الميادين، محملين بروح جناق قلعة، ولن نترك 
يتم محاسبة مدبري  إلى أن  بالوقوف  واالعتصام  الميادين وسنستمر 

محاولة االنقالب الدامية ومنفذيها وكاتبي سيناريوهاتها
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فــي إطـــار مــشــاركــة االتــحــاد الــعــام لــالتــحــاد الــعــام لنقابة الموظفين  
المحاولة  مقاومة  زخــم  على  للمحافظة  الديمقراطية  المناوبات  في 
اإلنقالبية لشبكة اإلرهاب العالمي وعصابة غولن و التي تستمر في 
81 محافظة . تحدث السيد يالتشين مدير عام االتحاد العام لالتحاد 
العام لنقابة الموظفين  إلى الجماهير المحتشدة في ميدان الجمهورية 
فــي محافظة تــوكــات قــائــال  :” إن الــذيــن سيحاولون اإلنــقــالب من 
اآلن فصاعدا عليهم التفكير أكثر من مرة بل واكثر من ألف مرة”. 
ألن مرحلة اإلنقالبات قد طوي سجالتها من قبل هذا الشعب األبي 
وعلينا أن نعلم بأنه هنالك امتحانات أخرى تنتظرنا و لذلك يجب 

علينا أن نحافظ على وحدتنا.                    

الوطنية  اإلرادة  على  الحفاظ  و  الديمقراطية  المناوبات  إطــار  في   
الموظفين   لنقابة  العام  العام لالتحاد  العام الالتحاد  المدير  خاطب 
السيد يالتشين الجماهير المحتشدة في مدينة )توكات( في اليوم 12 
من تلك المناوبات قائال للجماهير: “ بان تركيا تمر بأيام عصيبة 
و بأنهم سيستمرون في دعم اإلرادة الوطنية و شدد على أنه يجب 
علينا أن ننبذ الخالفات بين بعضنا البعض و أن نبقى متوحدين”.                                             

يجب أن نشكر الشعب  

عندما حل الظالم في يوم 15 تموز بدأت الخطة المظلمة بالسريان 
مدننا  سماء  فــي  الــدنــيء  الطيران  بتنفيذ  الدنيئة  العصابة  بــدأت  و 
محاولينا إعادة رمي تركيا في احضان ال سي آي إي و الموساد 
و بعض القوى اإلمبريالية األخرى ولكن حمدا هلل لقد استطاع هذا 
من  تعلم  قــد  لكونه  المخطط  هــذا  بإفشال  شبابه  و  بشيبه  الشعب 
السابقة في أعـــوام  : 1960، 1970 و عام  الـــدروس اإلنقالبية 
1980 والمحاولة االخيرة في 28 شباط. و لذلك استجاب لطلب 
الرئيس أردوغــان بالنزول إلى الشوارع فــورا و لم يترك تلك الدعوة 

دون رد.  

أريــد أن أخبركم بــأن اإلعــالم األوروبـــي و العربي واإلعــالم في بلدان 
البلقان و القوقاز تحلل صمدكم االسطوري في ليلة 15 تموز و لذلك 
يجب أن تتم تقديم أسمى آيات الشكر لهذا الشعب العظيم”.          

إن هوامش اإلنقالبات تم إغالقها من قبل  الشعب   

 قال السيد يالتشين و هو يخاطب الجماهير :” إن العصابة اإلرهابية 
التابعة لغولن و الدولة الموازية التابعة ايضا قاما وبدعم من حلفائهم 
الخارجيين بالمحاولة اإلنقالبية ليتم حجز تركيا و ربطها ب ) بسلفانيا( 
لكن الشعب تدخل ووضع يده على العملية وأفشل تلك الخطة الدنيئة، 
إن الذين سيحاولون اإلنقالب من اآلن فصاعدا عليهم التفكير أكثر من 
مرة بل واكثر من ألف مرة”. ألن مرحلة اإلنقالبات قد طوي سجالتها 
من قبل هذا الشعب األبي وعلينا أن نعلم بأنه هنالك امتحانات أخرى 
تنتظرنا و لذلك يجب علينا أن نحافظ على وحدتنا و ان ال نقع في 

الفرقة من اآلن فصاعدا.          

أرادو أن يسلموا إرادتنا لإلمبريالية  

 في مجمل خطابه قال السيد يالتشين ايضا:” إن العصابة اإلنقالبية 
نشاء سلطة  لم تكن تنوي فقط السيطرة على زمــام األمــور في تركيا واإ
الوصاية فقط بل كان هدفهم هوسلب إرادة تركيا و تسليمها ألسيادهم 
لم  المجرمون  أولئك  قائال”  حديثه  استكمل  و   “ اإلمبريالية  القوى  من 
يــكــونــوا يــريــدون لتركيا بــأن تــكــون صاحبة الكلمة و الــيــد الــطــولــى في 
الشرق األوسط بل أرادوا تركيا ضعيفة تابعة إلرادة الغرب، ألن أولئك 
القوى اإلمبريالية  لتنفيذ خطط اسيادهم من  اإلرهابيون كانوا مبرمجين 
الشعب و توجيهه  بذهن هذا  يتالعبوا  أن  بإمكانهم   بأنه  ولذلك ظنوا 
حسب رغباتهم ولكنهم خسئوا وخابوا ولذلك لن يهدأ لهم بال. وهنا علينا 
نحن أن نرص الصفوف و نترك شعاراتنا و أحزابنا خلفنا  نتوحد تحت 
هذا العلم األحمر و عندئذ سنجد انفسنا نلقن أولئك المجرمين درسا تلو 

اآلخر و نوقفهم عند حدودهم”.

الميادين لنا 
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نحن في الميادين في81  محافظة                    

قال السيد يالتشين : “ لقد واجهنا أكبر شبكة خيانة في التاريخ و إني 
ألعن هذه المحاولة مرة أخرى، سنبقى نقاوم ونقاتل هذه العصابة الدموية 

و داعميها الخارجيين حتى النهاية”

 ونحن كنقابة االتحاد العالم للموظفين سنبقى في الساحات من خالل 
1 مليون من أعضائنا المنتشرين في 81 محافظة و لن نتهاون أبدا 
وسنبقى يدا واحــدة دون تمييز بين “أنــا” أو “ أنت “ و بفضل أخوتنا 
سنهزم كل الخطط الدنيئة و السناريوهات المظلمة التي قامت بها و التي 
ستقوم بها عصابة الشر عصابة غولن وعناصرها اإلرهابية األخرى .                                        

و  لدينا  المدني  المجتمع  و مؤسسات  سياسيينا  و  دولتنا  و  أن شعبنا 
إعالمنا وضعت يدا بيد وتكاتفت وقالت لإلنقالبيين كال ، و لذلك على 

الخونة اإلنقالبيين أن يعلموا بأن هنا تركيا الكبيرة والجديدة و لن تمر 
مخططاتهم من اآلن وصاعدا.                                                         

 سنستمر بالمقاومة                                                       

 قال السيد يلجين:” بأن القوى الخائنة التي تمتد جذورها للخارج حاولت 
استخراج مصر/ سوريا من تركيا فشلوا بالرغم من أنهم أظهروا السالح 
لنا إلخافتنا و اطلقوا رصاصهم على الشعب وظنوا باننا سنستسلم لهم، 
يقوم  قبعته ويغادر حين  يأخذ  يعد هناك رئيسا  لم  بأنه  نسوا  أنهم  إال 
العسكر بإنذاره، بل أصبح في تركيا اآلن رئيسا تم انتخابه من خالل 
التصويت المباشر من قبل  الشعب و من المعارضة و المواالة إلى 
حد سواء و بعد اآلن سنبقى نحارب تلك القوى اإلرهابية حتى تفكيك 
جذورهم كلها من هذه األرض. وسنستمر بقطع كل األيدي التي تمتد 
على ديمقراطية هذا البلد.                                                                                        



سنحاسبهم 
تحدث السيد يالتشين الرئيس العام 
التحاد العام لنقابات موظفي القطاع 
ــعـــام إلــــى الــجــمــاهــيــر الــمــحــتــشــدة  الـ
فـــي مـــيـــدان مــديــنــة ســكــاريــا. وذلـــك 
العام  االتحاد  مشاركات  إطــار  في 
في  العام  القطاع  موظفي  لنقابات 
مناوبات حراسة الديمقراطية من أجل 
المحافظة على شدة مقاومة محاولة 
االنـــقـــالب الــتــي قــامــت بــهــا  شبكة 
غولن”  منظمة   “ الدولية  اإلرهـــاب 

والتي تستمر في 81 محافظة. 

في  الموظفين   لنقابة  العام  لالتحاد  العام  االتــحــاد  مشاركة  إطــار  في 
المناوبات الديمقراطية للمحافظة على زخم مقاومة المحاولة اإلنقالبية 
لشبكة اإلرهاب العالمي وعصابة غولن و التي تستمر في 18 محافظة 
لنقابة  العام  لالتحاد  العام  االتحاد  عــام  مدير  يالتشين  السيد  تحدث   .
سائال  سكاريا  مدينة  مــيــدان  فــي  المحتشدة  الجماهير  إلــى  الموظفين  
المولى عز وجل أن يرحم شهدائنا و أن يرزق اهليهم  والشعب كله و 
الحكومة الصبر و السلوان و متمنيا الشفاء العاجل لجرحانا.                                                

سيدفعون ثمن محاولتهم االنقالبية الدنيئة  

قا   ل   قال  السيد يالتشين :” إن الشعب قام بإيقاف المجرمين   اللذين 
خانوا األمانة  و أسلحة الشعب  استخدموا سالح الشعب  ضد الشعب 
عند حدهم” واصفا دحر العملية اإلنقالبية التي قام بها محبي الوصاية 

األجنبية قبل أن تصل إلى أهدافها.

ــئــك الــمــجــرمــيــن الــذيــن ســولــت لهم  و اضـــاف بـــان الــلــعــنــة ســتــالحــق أول
أنفسهمالقيام بهذه المحاولة الدنيئة التي استهدفت اإلرادة الوطنية. وشكر 
السالح  العارية ضــد  للمحاولة بصدورهم  تــصــدوا  الــذيــن  أبــطــال شعبنا 

وشكرا الجمع قائال:” شكرا سكاريا”.



زيارة من االتحاد العام لنقابات موظفي 
القطاع العام  إلى قناة 

موظفي  لنقابات  العام  التحاد  العام  الرئيس  يالتشين  علي  السيد  قــام   
القطاع العام بزيارة إلى قناة سي-إن-إن ترك، التي تم محاولة احتاللها 

يوم االنقالب.            

 قامت هيئة االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام برئاسة السيد 
علي يالتشين بزيارة السيد أردوغان أقطاش مدير قناة سي إن إن ترك 
من أجل تقديم أسفه الشديد لتعرض قناتهم إلى محاولة احتالل، وقال 

له: “إّن اإلعالم التركي قدم امتحانًا جيدًا أمام المحاولة االنقالبية. 

لنقابات موظفي  الــعــام  التــحــاد  الــعــام  الرئيس  يالتشين  السيد علي  قــام 
القطاع العام بمشاركة السيد محمد دوغان والنائب األول للمدير العام 
لنقابة عمال الطاقة بزيارة المركز العام لوكالة دوغان اإلعالمية، لتقديم 
آسفه الشديد لموظفي القناة لتعرض قناتهم لمحاولة إقتحام أثناء محاولة 
االنقالب، وشكرهم لمقاومتهم للجنود االنقالبيين، وعبر لهم أيضًا عن 
متنانه وأضــاف قائاًل: “بــأّن اإلعــالم أظهر ردة فعل قوية ضد  شكره واإ

محاولة االنقالب للدفاع عن اإلرادة الوطنية.                     

وشدد السيد يالتشين على أهمية المقاومة الجماعية  ضد كل محاولة 
تستهدف البنية الديمقراطية واإلرادة الوطنية.             

القناة واستمع كما عبر السيد يالتشين عن سعادته بسالمة موظفي 

 إليهم، كما عبر السيد أردوغان مدير قناة سي إن إن عن سعادته بزيارة  
السيد يالتشين وشكر له زيارته .                                                    



لم ننسى جرحانا

وتقدم بالشكر للشعب الذي تمكن بفراسته من إفشال تلك اللعبة والخطة 
الخبيثة، ونزل إلى الميادين ليدافع عن إرادتــه الوطنية”، وأضاف “إّن 
الشعب قال كلمته أمام من أراد أن يطبق سيناريوهات مصر في تركيا، 
حيث قالو لهم توقفوا نحن سنسحق كل من يفكر بتوجيه سالح الشعب 
ضده.  وأتبع قائاًل “ليرضى اهلل عنكم جميعًا ألنكم كنتم السبب الرئيسي 
المحاولة االنقالبية، وأشكر اهلل ألنكم  الشعب في دحــر هــذه  بقية  مع 
موجودين بيننا، لقد تركتم لنا قصص بطولية يمكننا أن نرويها ألبنائنا 
في المستقبل، ونحن بدورنا سنقوم بكل ما يجب فعله وكل ما يمكن فعله 
من أجلكم ألنكم أنتم من أنقذ تركيا من التحول إلى سوريا أو مصرثانية

بزيارة  الــعــام  القطاع  موظفي  لنقابات  الــعــام  لالتحاد  ممثلة  هيئة  امــت 
جرحانا اللذين سطروا المالحم البطولية وأبدوا شجاعة منقطعة النظير                                        

موظفي  لنقابات  العام  التحاد  العام  الرئيس  يالتشين  علي  السيد  قــام   
القطاع العام وبمشاركة السادة متين ميميش الرئيس العام نقابة الصحة 
والسيد محمد دوغان والنائب األول للرئيس العام لنقابة عمال الطاقة، 
والسيد دورال باقي ممثل االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام في 
محافظة إسطنبول، بزيارة جرحانا األبطال اللذين أظهروا بطولة منقطعة 
االنقالبية  المحاولة  تلك  لمواجهة  الــشــوارع  إلــى  نزولهم  خــالل  النظير 

الدموية. وتمت الزيارة في ا المحاولة االنقالبية 

 أثناء زيارته إلى للجرحى تحدث السيد يالتشين مع األطباء المشرفين 
على عالج الجرحى، وتلقى منهم التقارير الطبية المتعلقة بكل جريح 
على حدا وشيد ببطوالت أولئك الجرحى، قائاًل: “لقد تم إفشال محاولة 
االنقالب التي قامت بها عصابة غولن اإلرهابية بفضل صمود شعبنا”، 
والدبابات  الطلقات  أمــام  أنفسهم  برمي  مواطنينا  “قــام  قــائــاًل:  وأضــاف 
متسلحين بإيمانهم التي أفشلت هذه المحاولة الخبيثة”.                                  
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في يوم 15 تموز تعرف العالم مجددًا على تركيا الكبيرة  

العام  االتــحــاد  مــديــر  يالتشين  علي  السيد  قــام 
لــنــقــابــات مــوظــفــي الــقــطــاع الــعــامــبــتــقــديــم الــدعــم 
لحماية  المناوبة  أجل  من  المتجمعة  للجماهير 
الوطن في ساحة تقسيم بإسطنبول وللجماهير 
المتجمعة أيضًا أمــام مديرية األمــن في مدينة 

سلطان – بييلي.

تابع المدير العام لالتحاد العام لنقابات موظفي 
مع  لقاءاته  يالتشين  علي  العامرالسيد  القطاع 
الجماهير المحتشدة في81  محافظة، من أجل 
متابعة المقاومة ضد محاولة االنقالب الدموية، 
وفي  اإلرهابية.  غولن  منظمة  بها  قامت  التي 
هذا اإلطار قام بلقاء الجماهير الحتشدة في كل 
مبينًا  بييلي،  تقسيم وميدان سلطان  من ساحة 
لهم بأّن االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع 
العام بكوادرها كافة قد نزلت إلى الميادين لدحر 

المحاولة االنقالبية الدموية في جميع محافظات تركيا البالغ عددها 81  
محافظة.

وقال يالتشين: “أّني أكرر إدانتي لمحاولة االنقالب الدموية، التي قامت 
بها منظمة غولن اإلرهابية وأسأل اهلل الرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل 

لجرحانا.

و أقدم أحر التعازي لذوي الشهداء و لحكومتنا و شعبنا”. 

Iسيدفعون ثمن فعلتهم االنقالبية 

قال يالتشين: “إّن الشعب قام بإيقاف المجرمين   اللذين خانوا األمانة 
واستخدموا أسلحة الشعب ضد الشعب عند حدهم”، واصفًا دحر العملية 

إلى  تصل  أن  قبل  األجنبية  الوصاية  محبي  بها  قــام  الــذي  االنقالبية 
أهدافها.

وأضــاف أيضًا بــأّن اللذين حــاولــوا إرغــام هــذا الشعب على مــاال يريده 
لقد تلقوا الجواب األمثل من هذا الشعب، وستدفع عصابة غولن ثمن 
ّني فخور بأخواننا األبطال الذين فتحوا  تطاولها على اإلرادة الوطنية. واإ
بأّن  القول  ويمكنني  الدنيئة  المحاولة  لهذه  وتــصــدوا  العارية  صــدورهــم 
الخارج،  من  المدعومة  االنقالبية  المحاولة  هــذه  أحبط  األبــي  الشعب 

وأنهى يالتشن خطابه قائاًل “ شكرًا تركيا” 

سنبقى في الميادين في جميع محافظاتن

ّني ألعن  قال السيد يالتشين: “لقد واجهنا أكبر شبكة خيانة في التاريخ واإ
هذه المحاولة مرة أخــرى، سنبقى نقاوم ونقاتل هذه العصابة الدموية 

وداعميها الخارجيين حتى النهاية”.                             

 اونحن كنقابة االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام سنبقى في 
الساحات مع 1مليون عضو من أعضائنا المنتشرين في18 محافظة، 
ولــن نتهاون أبــدًا وسنبقى يــدًا واحــدة دون تمييز بين “أنــا” و”أنــت”، 
المظلمة  والــســنــاريــوهــات  الدنيئة  الخطط  كــل  سنهزم  أخوتنا  وبفضل 
اإلرهابية                الشر وعناصرها  بها عصابة  والتي ستقوم  بها  قامت  التي 
األخرى. إّن شعبنا ودولتنا وسياسيينا ومؤسسات المجتمع المدني لدينا 
عالمنا وضعت يدًا بيد وتكاتفت وقالت لإلنقالبيين كال، لذلك على  واإ
الخونة االنقالبيين أن يعلموا بأّن هنا تركيا الكبيرة والجديدة ولن تمر 

مخططاتهم بعد إالن.                                           
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قمنا بتوضيح الوجه الحقيقي لمحاولة 
االنقالب  للمؤسسات المجتمع المدني 

حول العالم

من أجل منع سوء التفاهم وعدم اعطاء المجال لتناقل األخبار الغير 
الصحيحية قام االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام لتركيا بنقل 
المجتمع  مؤسسات  إلــى  وحقيقتها  الدموية  االنــقــالب  محاولة  تفاصيل 

المدني حول العالم

نحن كاتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام قمنا بإرسال نشرة مكونة 
وكالة  بها  قامت  ومقابالت  وفيديوهات  مــن صــور  الوثائق  جميع  مــن 
بالعمل  تهتم  نقابة وجمعية  يقارب 400  إلــى ما  األنــاضــول اإلخبارية 
والعمال حو العالم. وتضمنت تلك النشرة ايضًا كتيبات بعنوان الترتيب 
إعطاء  أجــل  مــن  ذلــك  وكــل  تركيا،  فــي  اإلنقبالبية  للمحاوالت  الزمني 
صورة حقيقية عن اإلجرام الذي قامت به منظمة غولن وعصابة الكيان 
الموازية المرتبطة به. كما قمنا بإعالمهم بالبرامج التي أطلقتها االتحاد 
المحاولة  تلك  مجابهة  إطــار  في  العام  القطاع  موظفي  لنقابات  العام 

الدامية.

نحن نقف مع اإلرادة الوطنية

لنقابات موظفي  الــعــام  االتــحــاد  عــام  مدير  يالتشين(  السيد )علي  قــال 
القطاع العام متحدثا عن النشرة التي أرسلتها نقابته:

قمنا بواسطة مكتب تنسيق العالقات الخارجية في االتحاد العام بإرسال 
نشرة مكونة من  جميع الوثائق إلى ما يقارب 400 نقابة وجمعية تهتم 
التي  الدموية  الممارسات  أجل فضح  من  العالم،  حو  والعمال  بالعمل 
االنقالبية،   المحاولة  أثناء  الموازية  والــدولــة  غولن  عصابة  بها  قامت 
بمنتسبيها  العام  القطاع  لنقابات موظفي  العام  االتحاد  بأّن  لهم  وأكدنا 
في81 محافظة والبالغ عددهم 1 مليون منتسب وقفوا وسيقفون دومًا 

مع اإلرادة الوطنية



ANKARA

SİVAS İSTANBUL

TOKATİZMİR

ADANA

نتسلح بقيمنا ومبادئنا من أجل إلحاق الهزيمة بقوى الشر والفتنة على وجه 
األرض، والتي تسعى دائمًا لتمكين الفوضى واإلرهــاب للتحكم بالبلدان، 

لذلك سنصمد وسنبقى صامدين لتدمير خططهم تلك. 

إّن االتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام يعتبر تشكياًل وطنيًا اجتمع 
فيه صفوة أبناء هــذا البلد من أجــل إذكــاء روح األخــوة والمحبة لتكريس 
الوحدة في هذه الجغرافية التي نعيش فيها. وأؤكد لشعبنا بأّن االتحاد العام 
الحق  دائمًا على جانب  العام في تركيا سيبقى  القطاع  لنقابات موظفي 
لى جانب كل ما يفيد حتى يسود العدل في هذه األرض. ونحن  والعدل واإ

ننطلق من مقولة سيدنا عمر بن الخطاب الذي قال: “من ال 

يعرف الشر يوشك أن يقع فيه”، ومن هذا المبدأ سنحارب الشر ولن نسامح 
كل من اعتدى على هذا الشعب وعلى مسيرته المجيدة بل سنحاسبهم.

إّننا كنقابة االتحاد العالم لنقابات موظفي القطاع العام سنبقى في الساحات 
من خالل 1 مليون عضو من أعضائنا المنتشرين في 81 محافظة، ولن 
نتهاون أبدًا وسنبقى يدًا واحدة دون تمييز بين “أنا” أو” أنت “، وبفضل 
أخّوتنا سنهزم كل الخطط الدنيئة والسناريوهات المظلمة التي قامت بها 
والتي ستقوم بها عصابة الشروعناصرهااإلرهابية                                          



أبان محاولة  منظمة غولن االنقالبية تتدافع أبناء شعبنا إلى الساحات 
الساحات  يحرسوا  لم  هــذا  وبخروجهم  البالد  أنحاء  كافة  في  والميادين 
فقط بل قاموا بحراسة مستقبلهم أيضًا. كما كان منتسبي االتحاد العام 
الساحات  فــي  أيــضــًا  محافظة   81 العامرمن  القطاع  موظفي  لنقابات 
وكانوا أعضاء نقابتنا يصدرون البيانات ويخاطبون أبناء شعبنا في ال

ساحات:                             

سنبقى صامدين حتى انتزاع آخر إرهابي من هذا التراب. 

الــعــام ومــن خالل  القطاع  لنقابات موظفي  الــعــام  االتــحــاد  إّنــنــا كعائلة 
تركيا،  محافظة   18 فــي  المنتشرين  أعضائنا  مــن  مليون   1 مايقارب 
نتمنى من اهلل الرحمة ألرواح شهدائنا، والشفاء العاجل لجرحانا، اللذين 
الشعب ضد شبكة  يدافعون عن مقدسات ومكتسبات هذا  سقطوا وهم 
المتمثلة بعصابة فتح اهلل غولن وداعميه من قوى  العالمية،  اإلرهــاب 
الشر الداخلية والخارجية،  والذين قاموا بإستخدام كافة الوسائل الدنيئة 
من أجل النيل من هيبة هذه الدولة. إّن تلك العصابة المجرمة قد دخلت 

تاريخ الخسة والخيانة واإلجــرام من أوسع أبوابه. بينما دخلت شجاعة 
صرار شعبنا األبي في الصمود في وجه أولئك المجرمين إلى الصفحات  واإ
المجيدة في التاريخ، وقام شعبنا بتطريز بطوالته بأحرف من الذهب على 
صفحات التاريخ. تمكن شعبنا العظيم من اإلنتصار على تلك العصابة 
المجرمة التي حاولت احتالل البلد واإلستيالء على مقدراتها وتقديمها 
كفريسة للقوى الغربية بفضل تكاتفه ووضع يده بيد حكومته. إن شعبنا 
األبي نزل إلى الساحات مقدمًا العلم على كل شيئ وانتصر وبدأ بعملية 
تطهير البالد من رجس أولئك األوغاد وبهذه الخطوة تمكن شعبنا من 

18  محافظة قلب واحد     
الحفاظ على بلده وعلى مستقبله أيضًا.  

و كأّني أرى أحفاد السلطان آلب أصالن، قيليج أصالن، صالح الدين 
السلطان  الغازي أورهـــان،  الغازي عثمان،  الغازي أرطــغــرل،  األيــوبــي، 
وأحفاد  يــاوز سليم  السلطان  القانوني،  السلطان سليمان  الفاتح،  محمد 
بوجه  يقفون  الذين  واإلرهابيين  األعــداء  كل  بوجه  لقد خرجوا  عاكف، 
مشروع تركيا الكبير وقاموا بتركيعهم .. ال لم ينتهي بعد وكأني أرى 
بأّن الشعب الذي مأل الساحات لقد انتفض من أجل أن يفكك كل خاليا 
هذه العصابة المجرمة، التي تسللت إلى كل مفاصل هذه الدولة مثل 
فيروس قاتل، ولن يتوقف هذا الشعب حتى يتخلص من آخر يقايا هذه 

العصابة.  

  إّننا نشهد اآلن هذه المعركة األسطورية التي تقودها كل القوى الوطنية 
في بلدنا، ونعلم بأّن هذه المعركة التي يخوضها شعبنا ليست معركتنا 
وحدنا من أجل األناضول فحسب، بل هي معركة كل المظلومين في 
االمــة واإلنسانية  هــذه  قــالع  آخــر  الحفاظ على  بقاع األرض ومعركة 
من  جديد  من  التاريخ  يسطر  شعبنا  بــأّن  القول  يمكن  ولذلك  جمعاء، 
الحقيقي  باإلعتزاز  نشعر  أيضًا  ونحن  البشرية جمعاء.  أجــل خــالص 
مما يحققه شعبنا ألننا أيضًا وقفنا مع هذا الشعب في الصفوف األولى 
البالغ  العام  القطاع  لنقابات موظفي  العام  االتحاد  أعضاء  من خالل 
عددهم 1 مليون عضو، والمنتشر في 18 محافظة. ونحن أيضًا نتعهد 
بمواصلة هذا النضال الحقيقي مع شعبنا والبقاء في الساحات بكل ما 
ننا صامدون من أجل الدفاع عن  نملك من أجل الدفاع عن الوطن.  واإ

األمانة-



من الطيران، وهذا دليل على أّنهم فقط يتكلمون، عندما يجد الجد ويكون 
مستقبل البلد على المحك يختبئون، ويتسترون خلف شعارات واهية مثل 
“ إّنهم رواد الثورة الشعبية” ومن خالل تصرفاتهم  ونفاقهم لقد أخذوا 

مكانهم في مزبلة التاريخ. 

بأنكم  تــدعــون  كنتم  يــامــن  أنــتــم  وأقـــول  اليسارية  النقابات  تلك  أخــاطــب 
تدعمون “الحركات الثورية المسلحة”، إنظروا إلى أخوانكم في الميادين 
والــســاحــات، لقد ردعـــوا االنــقــالب المسلح وحــولــوه  إلــى نصر بأيديهم 
العارية، وهم يرددون “اهلل أكبر” وبذلك حققوا حركة الشعبية غير مسلحة. 
المحجبات  النساء  العمال والموظفين ومن  األبطال هم من  إّن هــؤالء 
اللواتي كانوا في مقدمة الصفوف الحركة الشعبية ضد محاولة االنقالب، 
وكنتم أنتم تمنعونهم من العمل بسبب وضعهم الحجاب، وكنتم تّدعون 
بأّن الحجاب عالمة الرجعية، إنظروا إليهم كيف دافعوا عن حقوق جميع 
بــإدالء نظرياتكم حول  فقط  تكتفون  كنتم  أنتم  بينما  تركيا،  العمال في 
عالقة الحجاب بالرجعية، وكنتم تقولون يجب دحر الحجاب لننتقل إلى 
مجتمع اشتراكي اجتماعي. وها هم أآلن أشقاؤكم من العمال والموظفين 
المعكرونة  آكلي  اســم  عليهم  تطلقون  كنتم  اللذين  والبسطاء  والــفــقــراء 
يضحون بأنفسهم ويصمدون أمام الصواريخ والرصاص وقنابل الطائرات 

بصدورهم العارية لينقذوا هذا البلد مع كل أطيافه ومكوناته.

أيتها النقابات اليسارية؛ أقول لكم بأّن عدم قيامكم بإرسال رسائل تعزية 
إلى ذوي الشهداء اللذين سقطوا في 15 تموز دليل آخر على نفاقكم، 
وعدم احترامكم للناس اللذين ضحوا من أجل هذا البلد، في الوقت الذي 

كنتم تتهمونهم بالجهاديين والداعشيين، هذا أمر يدعوا إلى التساؤالت 
ــأّن تلك  حولكم و تضعكم فــي خــانــة  الــخــزي والــعــار. مــن الــواضــح بـ
أولئك  تمكن  بسبب  يأتي  أّن غضبهم  كما  المشبوهة غاضبة  النقابات 
الناس اللذين كانوا يحتقرونهم من القيام بالثورة الحقيقية، وبقاء ثوراتهم 
كتاباتهم، حيث  فــي  يظهر  إن غضبهم  فقط.  النظريات  عالم  فــي  هــم 
يقولون في بياناتهم مايلي:” نحن ضد كل نوع من االنقالب وضد كل 
أشكال الدكتاتوريات، وشعبنا ليس مضطرًا ألن يقوم بخيار بين االنقالب 
المدنيين  بانهم غاضبون من  السطور  ويتبين من هذه  والديكتاتورية”، 
والزمرة  أكثر من غضبهم على منظمة غولن  االنقالب،  أفشلوا  الذين 
بمحاولة  بالتسبب  المدنية  الحكومة  ويتهمون  بــل  الجند،  مــن  الخائنة 
االنقالب. نعم أقول إّنهم غاضبون، ألن الناس الذين أتهموهم بالرجعية 
الــعــاريــة ضد  بأيديهم وصــدورهــم   ســاحــقــًا  نــصــرًا  حققوا  وبـ”المبايعين” 
االنقالبيين المسلحين.  إّنهم غاضبون جدًا من إنتصار الشعب على 
االنقالبيين، ألّنهم كانوا دائما يّدعون بأّنهم هم المعارضين النخبة والنيرة 
التي تقف ضد االنقالب. لكنهم في الحقيقة معارضون ألردوغان فقط 
بدافع من تعصبهم اإليديولوجي، فقد سقط قناعهم يوم 51 تموز، كما 
أّن غضبهم يأتي بسبب تمكن أولئك الناس اللذين كانوا يحتقرونهم من 
القيام بالثورة الحقيقية، وبقاء ادعاءاتهم هم حبيسة النظريات والشعارات 

الفارغة.

تم نشر هذا المقال في جريدة ستار في فقرة الــرأي الواضح . بتاريخ 
14 آب 2016
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 وما يؤكد طرحنا بأّن نقابة اتحاد غرف المهندسيين والمعماريين يلعب 
لطبقة كادحة  المطلوب منه كممثل  بدل من دوره  دور حزب سياسي 
من المهندسيين هو قيامها في فترات سابقة بعدم منح شهادات الهندسة 
للمهندسات المحجبات. كما أّن نقابة اتحاد غرف المهندسين والمعماريين 
تتظاهر دائما بأّنها مع الحق والحرية والديمقراطية، لكن سقطت عنها 
ورقــة التوت في 15 تموز وظهر وجهها الحقيقي وأخــذت مكانها في 
مزبلة التاريخ، عندما  أصدرت التصريح التالي: “هذا الصراع الدائر 
ّننا نخشى بأن  ليس صراعنا بل صراعنا نحن مع أطراف هذه المعركة، واإ
تكون أصوات الصلوات الصادرة من المساجد عبارة عن نداءات للجهاد 
للزج بالبالد وسط الفوضى”. إّن هذا التصريح أكبر دليل عن مدى بعد 
هذه النقابة من نبض المجتمع والشعب، حيث وجدوا في نفسهم الجرأة 
بوصف الصلوات التي ترتفع من مآذن المساجد بـ “نــداءات الجهاد”. 
وياللعجب كيف تقوم هذه النقابات التي وجدت بفضل الديمقراطية بعدم 
الدفاع عن الديمقراطية!.. والمثير للجدل أيضًا بأّن بيان اتحاد التجارة 
الدولية واتحاد التجارة األوروبية لم تختلف عن بيانات النقابات اليسارية 
التي ذكرناها، بل كانت تقريبًا صورة طبق األصل عن بعضها البعض. 

قامت إتحاد التجارة الدولية بإصدار بيان جاء فيه: “إّن تركيا أصبحت 
وكأنها  الفاشلة”،  االنقالبية  المحاولة  هــذه  بعد  الديكتاتورية  إلــى  أقــرب 

كانت 

تتهم اردوغــان والحكومة أكثر من كونها تتهم ارهابيي منظمة غولن، 
وتتجاهل تلك المقاومة البطلة التي قام بها الشعب لدحر االنقالبيين.

وكذلك أيضًا فعل اتحاد التجارة األوروبية من خالل البيان الصادر منها 
والذي يقول: “ندين محاولة االنقالب، كما ندين ممارسات الشدة المتبعة 

من قبل الحكومة”.                                         

تشويه  حملة  تقود  الدولية  والمنظمات  العمالية  النقابات  كانت  كالعادة 
شرسة ضد تركيا ورئيسها أردوغان، بينما قام كل من الرؤساء العاميين 
إلتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام ونقابة عمال الشعب واتحاد 
نقابات العمال السودانيين السيد علي يالتشين والسيد محمود أرصالن 
الــذي  المشترك  البيان  على  بالتوقيع  الكريم  عبد  علي  يوسف  والسيد 
اصــدروه، حيث ادانــوا فيه بأشد العبارات محاولة االنقالب التي قامت 
بها عصابة غولن. وكان هذا البيان المشترك األول الذي تم تسجيله 
في سجل البيانات التي صدرت ضد محاولة االنقالب من قبل النقابات 
العمالية على مستوى العالم، وتم ترجمة ذلك البيان ونشره بثالث لغات 

التركية، العربية، واالنكليزية  

الشعب الذي خاطبتموه بآكل المعكرونة...

القطاع  موظفي  لنقابات  العام  االتــحــاد  الثالثة،  النقاببات  كانت  بينما 
تتواجد مع منتسبيها  التركية  العمال  الشعب ونقابة  العام ونقابة عمال 
وأعضائها في الباحات والميادين، كانت نقابات “كيسك” و”ديسك” تقوم 
بتوجيه اإلتهامات ضدنا  بناء على طلب أسيادهم، وكانت تلك النقابتين 
اليساريتين تصفنا “بالنقابات المؤيدة للحكومة”، بينما هم لم يحركوا ساكنًا 
عندما كان العمال وأصحاب المهن من أبناء تركيا يتعرضون للقصف 
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لترددهم وبياناتهم المشروطة، وكذلك الحال بالنسبة لنقابة )كيسك( هي 
أيضًا فقدت مصداقيتها بعدم وقوفها وقفة صادقة ضد محاولة غولن 
االنقالبية في 15 تموز. وكذلك أيضًا انكشف الستار عن نفاق نقابة 
سياسي  كحزب  تصرفوا  اللذين  والمعماريين،  المهندسيين  اتحاد غرف 
بداًل من أن يتصرفوا كجهة نقابية تمثل المدنيين الكادحين، من خالل 
تصريحاتهم التي قالت بأّنهم” ليسوا طرفًا في هذا الصراع بل أّنهم يقفون 

مع الديمقراطية” حسب مايدعون.

أصدروا  والمعماريين،  المهندسين  اتحاد غرف 
بيانًا يدعو إلى التجمع أما محطة قطار أنقرة 
في 18 تموز، ليس الستنكار االنقالب الدموي، 
الذين  مــن  االشــخــاص  ــمــا الستنكار بعض  ّن واإ
االول/  تشرين  قتلى 19  بتمزيق صــور  قــامــوا 
أكتوبر من العام الماضي. وكأّن لسان حالهم 
يقول بأن تلك الحادثة )حادثة تمزيق الصور( 
أهم بالنسبة إليهم  من حادثة محاولة االنقالب، 
أو ربما قاموا بذلك من أجل إخفاء خجلهم لعدم 

إلتحاقهم بركب الجماهير ليلة االنقالب.

تضارب كبير                     

مــن الــواضــح بـــأّن الــجــهــات والــنــقــابــات الــتــي لم 
تدفع ثمنًا فــي انــقــالب 12 أيــلــول، لــم تستطع 
رفع صوتها في 15 تموز، خوفًا منهم من أن 
تحتسب موقفهم لصالح أردوغان.                          

ــنــقــابــات الــعــمــالــيــة والــمــهــنــيــة  إذا نــظــرنــا إلــــى ال
تنتقد  كانت  بأّنها  نجد  اليسار  على  المحسوبة 

أردوغان أكثر من إنتقادها لمحاولة االنقالب. عندما قامت اتحاد نقابة 
العمال القطاع العام “ كيسك” بإصدار بيان مؤلف من ثمانية مقاطع 
في اليوم الثاني، نجد ذلك واضحًا بأّنهم يحاولون انتقاد أردوغان أكثر 
من أنتقادهم للخونة االنقالبيون، وكذلك “ديسك” نقابات اتحاد العمال 
الديمقراطيين، هم أيضًا ظهروا ببيان لم تمت للواقع بشيء، حيث أّن 
دفاعهم عن تجمع المنحرفيين المثليين الجنسيين والسحاقيين ووقوفهم 
بجانب حزب العمال الكردستاني اإلرهابي كان أقوى من وقوفهم ضد 
هذا االنقالب الدموي، وهذا يقودنا إلى القول بأّن النقابات الوطنية قالت 
كلمتها بكل وضوح، بينما تلك النقابات المذكورة كانت مترددة مرة تميل 
إلى هنا وأخرى إلى هناك، وهذا اليمكن تسميته بالوقوف الصريح ضد 

االنقالب.    

هذه النقابة ومثيالتها فقط تتحدث وتقول بأّنها دفعت ثمنًا في االنقالبات 
السياسية  النقاط  مــن  البعض  تسجيل  أجــل  مــن  هــذا  وقولها  السابقة، 
لصالحها، وانطالقًا من تلك التجارب يمكننا القول بأّن هنالك تضارب 
بين تباكي هذه النقابات، وادعائها بأّنها دفعت ثمنًا باهظًا في انقالبات 
الـــشـــوارع لمقاومة  إلـــى  لــلــنــزول  ســابــقــة وبــيــن عـــدم دعــوتــهــم لمنتسبيهم 

االنقالب. 

إّن نقابة اتحاد العمال الديمقراطيين التي تدعي بأّنها تضررت وعانت 
كثيرًا من االنقالبات ليست بصحيحة، فإّن هذه النقابة تضررت كباقي 
النقابات وتم أغالقها فقط أبان انقالب 21 أيلول 1980، بينما تفضحها 
ذلــك موقفها من  تصرفاتها في االنقالبات األخــرى، وأكبر مثال على 
انقالب 28 شباط. إّن تاريخ هذه النقابة ليست محصورة فقط بحادثة 
إغالقها عام 1980، حيث لها تاريخ وسجل غير مشرف في محاوالت 
النقابة حادثة  بــأّن استثمار هــذه  القول  االنقالب األخــرى، لذلك يمكن 
1980، الهدف منه كسب نقاط سياسية، قد انتهى منذ 15 تموز نتيجة 
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غضب يساري
 لقيام الشعب بثورة مضادة لالنقالب:

تاركان زنكين خبير في مجال العمل 

 في 15 تموز تعرض بلدنا لمحاولة إنقالبية دنيئة، إال أّن وقوف شعبنا 
األبي في وجه هذا االنقالب بشكل موحد افشل تلك المحاولة. في فترات 
الشعب  فعل  ردة  وكانت  عــدة  إنقالبية  لعمليات  تركيا  تعرضت  سابقة 
لم  لكن  مؤيد ومناهض،  بين  منقسمين  كانوا  مختلفة، حيث  والنقابات 
يخرجوا بهذا الزخم ضد تلك االنقالبات. أّما في هذه المحاولة االنقالبية 
التي الذي قام بها أتباع فتح اهلل غولن، وقفت معظم مؤسسات المجتمع 
المدني ضده، بإستثناء البعض منها والمحسوبة على الجناح اليساري، 
الشريعة وال نريد  فــي 28 شباط برفع شــعــارات “ ال نريد  قــامــوا  وكما 
االنقالب”، قاموا بنفس النفاق في 15 تموز حيث قالوا بشعاراتهم”نحن 
ضد االنقالب وضد أردوغان”، وقالوا أيضًا “االنقالب سيئ لكن أردوغان 
أيضا كذا وكــذا..”. بينما قامت مؤسسات المجتمع المدني من نقابات 
عمالية ومهنية المناهضة لمحاولة االنقالب في 15 تموز بتعيين صفها 

مباشرة وبادرت بمقاومة منذ الساعات األولى. 

في تلك الليلة وأثناء مقاومة محاولة االنقالب قدم شعبنا 241 شهيدًا 
وحوالي 2500 جريحًا وفي معركة اإلرادة الوطنية تلك قدمت النقابات 
العمالية والمهنية العديد من الشهداء والجرحى، فهنالك 6 شهداء من 

نقابة العمال التركية و100 جريح بينهم 7 في حالة حرجة. 

موظفي  لنقابات  العام  االتــحــاد  منتسبي  من  شهداء   4 هنالك  أّن  كما 
الشعب  نقابة  العام، كما قدم االتحاد حوالي مئة جريح، ومن  القطاع 

العمالي هنالك 3 شهداء ونحو 100 جريح. بينما ال يوجد أي شهيد أو 
جريح من نقابة العمال الثورية ومن نقاباتي االتحاد الديمقراطي للعمال 
و المهنيين. إّن النقابات التي دعت منتسبيها إلى الميادين والتي قدمت 
الشهداء  والجرحى قد سجلت اسمها في صفحات التاريخ بحروف من 
العام، ونقابة  القطاع  لنقابات موظفي  العام  األتحاد  ذهب، وباالخص 
نقابة  بــأّن  هنا  نذكر  بأن  الشعبية. ونريد  العمال  ونقابة  التركي  العمل 
العمل الشعبي لم يكتفي فقط بدعوة منتسبيه للنزول إلى الشوارع، بل 
وقامت بتزويدهم باألعالم التركية أيضًا. وكذلك قام السيد علي يالتشين 
المدير العام التحاد العام لنقابات منتسبي القطاع العام بدعوة ما حوالي 
الــســاحــات والــمــيــاديــن، منذ  إلــى  اتــحــاده للنزول  1 مليون مــن منتسبي 
الساعات األولى من محاولة االنقالب، ويمكن القول بأّن تلك النقابات 
يــوم 15 تموز.  الثالثة وقفت جميعًا بحزم ضد محاولة االنقالب في 
ومن المفيد ذكره بن نقابة العمال الحكوميين قام بــإدالء رأيه بمحاولة 
االنقالب في منتصف ليلة 15 تموز، وألقى خطابًا صحفيًا في اليوم 
النقابتين “ كيسك” و”  قامت  بينما  الثاني مبينا وقوفه ضد االنقالب. 
ديسك” اليساريتين بإلقاء بياناتهما في اليوم الثاني من محاولة االنقالب، 
لكن بياناتهم تلك كانت تحتوي على انتقادات موجهة للحكومة أكثر مما 
أكثر من  بعد  الميادين  إلى  نزلوا  أّنهم  كما  لإلنقالبيين.  كانت موجهة 
أسبوع وذلك بناًء على طلب من الحزب الجمهوري. كما أّننا نرى في 
هذه الفترة أّن نقابات العمال الثوريينن واتحاد العمال الديمقراطيين ونقابة 
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إن االنقالبيون الذي تمت هزيمتهم في الشوارع، كان البد من هزيمتهم 
لنقابات موظفي  العام  االتحاد  منتسبي  نزل  لذلك  أيضًا،  الميادين  في 
القطاع العام إلى الميادين في 81 محافظة، وقام السيد علي يالتشين 
“قيزيل  ساحة  فــي  المجتمعة  اآلالف  بمخاطبة  لالتحاد  الــعــام  الرئيس 
آي” في أنقرة، قائاًل: “لن نسمح ألحد بأن يقطع طريق تركيا”، وكان 
المجتمعين ينددون االنقالب برفع الشعارات والهتافات التي كانت تلعنها 

وتدينها وتدين منفذيها.

أوضح السيد علي يالتشين للجماهير المجتمعة في ساحة “قيزيل آي” 
“إّن  قــائــاًل:  المحاولة،  في صد  قوية  إرادة  أظهر  التركي  الشعب  بــأّن 
الوطنية ومكتسبات  النيل من اإلرادة  التي حاولت  المجرمة،  العصابة 
هذا الشعب، وجد أمامه شعبًا مليًء بروح المقاومة، التي كانت موجودة 
في حروب “جناق قلعه” وبفضل هذا اإلرادة المتينة التي أبداها شعبنا 
تم هزم االنقالبيين على الرغم من إستخدامهم مدافع الدبابات ضد هذا 
الشعب، وبالرغم من قصفهم لمجلس الوطني بالطائرات. وما دمنا نحمل 
المجرمة  العصابات  فلتعلم جميع تلك  قلبنا ينبض  الــروح ومــادام  ذلك 

استهدفت  التي  واألجنبية،  المحلية 
ــنــا نــحــن شــعــب أبـــي،  هـــذا الــبــلــد بــأّن
سنبصق بوجه كل خائن، ولم نسمح 
لهم يومًا من أن ينالوا من هذا البلد 

ولن نسمح بذلك بإذن اهلل”. 

ــيـــد يـــالـــتـــشـــن أيـــضـــًا:  وأضــــــــاف الـــسـ
“ســنــبــنــي تــركــيــا الــكــبــيــرة مـــن جــديــد، 
ســنــبــنــي تــركــيــا الــتــي هـــي أمـــل هــذه 
الضمان  وأنتم سنكون  األمــة، نحن 
لـــهـــذه الــمــســيــرة الـــمـــبـــاركـــة. إّن هــذا 
الــمــيــاديــن هــو مكان  الــمــيــدان وبقية 

روح المقاومة سيطرت على جميع الميادين
رادتها  تجمع الحشود المناضلة، التي تسهر للحفاظ على وحدة بالدها واإ
الوطنية، والتي تردد”لن تصمت المآذن، ولن تنزل األعــالم”، أن هذه 

الحشود هي ضمان هذه البالد نحو البناء والسمو”.

الشعب لن يصفح عن اللذين قاموا بالمحاولة االنقالب                               

وقال علي يالتشين مخاطبًا الجماهير: “إّن اللذين ظنوا بأّنهم يستطيعون 
تحويل تركيا إلى مصر، أو يمكنهم صنع سوريا جديدة من تركيا، لقد 
بــأّن الشعب واألمة  خابوا وخسئوا عندما أثبت لهم هذا الشعب األبــي 
يمكنها مواجهة الدبابات واألسلحة الثقيلة إذا ما آمنت بوطنها وقدراتها، 
وبتلك الوقفة الشجاعة قام هذا الشعب بتلقين أولئك الخونة درسًا قاسيًا، 
حيث أرســلــو إولــئــك الــخــونــة والــعــمــالء الــلــذيــن حــاولــوا إعـــادة الوصاية 
األجنبية على هذا البلد إلى مزبلة التاريخ. يمكن القول بأّننا تمكّنا جميعًا 
من الحفاظ على أمانة أجدادنا اللذين لم يسمحوا لألنذال باحتالل هذا 

ّننا حققنا وصية أجدادنا وأمهاتنا وجداتنا.    البلد، واإ

إّن هذا الشعب االبي الذي يخجل من أن يجمع بين الخيانة واألمانة 
في جملة واحــدة، حــرّي به أن اليسامح ألولئك الكالب المندسين من 
هذه  لجيش  العائد  العسكري  الــزي  خــانــوا  اللذين  والــخــونــة،  االنقالبيين 
ّني متأكد من أّن هذا الشعب لن يسامحهم في المستقبل أيضًا. األمة، واإ

ّنــي على يقين بأّن هذا الشعب لن ينسحب من الميادين ولن يخليها  واإ
المندسين في الجيش والقضاء ومؤسسات  حتى يستسلم أولئك الخونة 
الدولة المدنية االخرى، بل وحتى استسالم كل من فكر باالنقالب مجرد 

تفكير.

الحكومة  الوطني وشجاعة  الشعب وثقة مجلس  إرادة هذا  ومن خالل 
إفشال  تــم  لقد  أردوغـــان  طيب  رجــب  للرئيس  الحكيمة  القيادة  وبفضل 
محاولة االنقالب، ونحن سنبقى حتى النهاية في الساحات والميادين، 
وأضـــاف يالتشين: “لقد كــان هنالك فــي الــســادس عشر مــن تموز في 
ميادين81 محافظة عظماء امثال أولو باتلي حسن وقوجه يوسف وسيد 
يتركوا جبل  لم  فاطمة ونينا خاتون، وأبطال ذو بصيرة  اونباشي وقــره 

الرماة” وأنهى يالتشين خطابه للجماهير قائاًل “شكرًا تركيا “.
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في يوم  حدوث العملية اإلنقالبية الدموية قدمنا 9 شهداء و 45 غازيا أثناء قيام شعبنا بالدفاع عن إرادته الوطنية وكانو الشهداء هم 4 من أعضاء 
نقابتنا و 5 شهداء من أفراد عوائل منتسبي نقابتا و كا ن هنالك 9 جرحى من منتسيبينا أيضا. 

عندما قامت عصابة فتح اهلل غولن و تنظيم الدولة الموازية بالمحاولة الدنيئة التي كانت تستهدف اإلراددة الوطنية تمكن شعبنا بذكاءه و فراسته 
و قيادتنا الحكيمة بفضل درايته من إفشال المحاولة في المرحلة األولى و من ثم من دحره في المرحلة الثانية.

و نحن كعائلة االتحاد العام لالتحاد العام لنقابة الموظفين  الكبيرة و جميع منتسبينا نزلنا إل الشوارع واضعينا قلوبنا على أكفنا من أجل الدفاع 
رادتنا الوطنية ضد عصابة غولن التي كانت متوجهة نحو اغتصاب بلدنا، و في هذه المعركة المجيدة قدم شعبنا 246 شهيدا و  عن مكتسباتنا واإ

كان من بينهم 4 من منسبينا و قدم هذا الشعب 1440 غازيا كان من بينهم 46 من منتسبي نقابتنا أيضا. 

إني من موقعي هذا أدين مرة أخــرى  المحاولة اإلنقالبية الدموية التي قامت بها شبكة الخيانة و عصابة فتح اهلل غولن و داعميه من القوى 
الخارجية و الذين استخدموا كافة الوسائل اإلجرامية المتاحة لديهم و أسال اهلل الرحمة لشهدائنا و أقدم أحر تعازيي لزويهم و أسال اهلل أيضا 

الشفاء العاجل لجرحانا. 

إن مواجهتنا التي تحولت من المقاومة إلى النهوض باالمة ستستمر بكامل عنفوانها و باتم معانيها، و ليعلم الجميع باننا سنقف وقفة عز امام كل 
خطط قوى الشر التي تحاول تحويل العالم إلى بؤرة مليئة باإلرهاب و الفوضى ، وسنكمل المسيرة   متسلحين بقيمنا و بما حّمله لنا شهدائنا و 
جرحانا من أمانة . لم ينته بعد ! بل نتعهد بأننا سنسعى إلى زرع روح الوحدة و االلفة و المحبة بين افراد شعبنا من جيل إلى جيل و من عصر 
إلى آخر حتى نجتز جذور دعاة اإلرهاب و الفوضى و داعمي اإلنقالب لزعزعة أمن االوطان من اإلمبريالية و قوى الشر العالمي و لن نسمح 

أبدا بتغلغل الكره و الفساد على مجتمعاتنا.

أبطال االتحاد العام لالتحاد العام لنقابة الموظفين  الذين دافعوا عن اإلرادة الوطنية  
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عبرمواقع التواصل اإلجتماعي



عنونت قنا الجزيرة تلك المشاهد ب:” المحاولة الإلنقالبية فشلت

محاولة  إفــشــال  عــن  بالحديث  الخليجية  الصحف  بعض  قامت  كذلك 
عصابة غــولــن اإلنــقــالبــيــة و تحدثت عــن بــطــوالت الشعب الــتــركــي و 
في  قالت  التي  القطرية  الشرق  الصحف صحيفة  تلك  من  تضحياته، 
العنوان الرئيسي “ الشعب التركي أسقط اإلنقالب “ و تحدث بإسهاب 
مع جميع  مباركته  يجب  التركي  الشعب  بــأن  قالت  و  الليلة  تلك  عن 
العسكرية  المحاولة اإلنقالبية  لتمكنه من دحر  الساسية   أحزابه وقــواه 
و  الوطنية  إرادتـــه  حماية  على  قــادر  بأنه  اثبت  التركي  الشعب  إن   “
ديمقراطيته كما بعث الشعب التركي رسالة قوية بأن كل محاوالت النيل 
من الدستور و الشرعية ستبوء بالفشل”. كما تناولت جريدة العرب أخبار 
المحاولة اإلنقالبية و قالت :” إنها لحظة تاريخية” و هي تتحدث عن 
تمكن الشعب التركي بالتوحد في وجه المحاولة اإلنقالبية متجاوزا كل 

إختالفاته العرقية و السياسية، كذلك قالت جريدة الوطن بأن اإلنقالبيين 
خسروا امام الشعب التركي و أخفضوا رؤسهم ذاقواا الذل أمام إصرر 
الشعب في الدفاع عن مكتسباته كما ان جريدة الراية قالت بأن على 

تركيا استغالل هذه الفرصة للقيام بتنظيف الجيش من

وسائل اإلعالم العربية : الشعب التركي أسقط اإلنقالب 

قامت جريدة الرأي الكويتية بعنونة مقالها :” الشعب يريد بقاء الحكومة” 
و كذلك فعلت جريدة القبس حين عنونت عددها ب:”أردوغــان يسحق 
في  السياسية  بينما وضعت جريدة  التنظيف”  مرحلة  يبدأ  و  اإلنقالب 
مانشيتها “ الشعب ال يريد اإلنقالب”  وقالت جريدة الجريدة :” تركيا 
أفشلت المحاولة اإلنقالبية الخامسة” مضيفة بأن أردوغان أنقذ بالده من 

محاولة إنقالب خامسة في تاريخ تركيا. 

ــام الــشــعــب بحماية  نــشــرت جــريــدة األنـــبـــاء فــي عــنــوانــهــا الــرئــيــســي “ قـ
ديمقراطيته” مشيدا بخروج الشعب في معظم مناطق البالد ليمنع سيطرة 
اإلنقالبيين على المواقع اإلستراتيجية في البالد بينما قالت جريدة النهار 

:” الشعب التركي أسقط اإلنقالب”. 

آثار ل:سي أي إي في المحاولة اإلنقالبية           

المسمى ب:  التفكير  بــأن موقع مركز   القول  يمكننا  أخــرى  من جهة 
ستراتفور والمعروف من قربه لوكالة اإلستخبارات األمريكية سي-أي-

إي قد شكل نوعا من الحماية لعصابة غولن اإلنقالبية عبر مشاركاتها 
مؤيدة  إخبارية  تحاليل  بثها  وعبر  التويتر  على  عنوانها  خــالل  من  و 
على  وقــعــت  أنــهــا  كما  الــرســمــيــة،  عبر صفحتها  لإلنقالبيين 
أثناء  أردوغـــان  طائرة  موقع  مشاركتها  عبر  واضحة  فضيحة 

توجهه إلى اسطنبول 

وبعد نزول الشعب التركي إل الشوارع وسيطرته على الميادين و 
عودة الدبابات على معسكراتها عكس تصرفات مركز ستراتفور 
اإلمتعاض االمريكي من عدم نجاح المحاولة اإلنقالبية عبر 
تحاليلها. و من جهة أخرى كشفت بعض التقارير بأن السيد 
باركي كان موجود مع أشخاص آخرين وعددهم 17 فرد  في 
اجتماع سري انعقد قبل 51تموز في فندق سبلنديد الموجود في 
جزيرة بويوك آدا و الذي كان معروف بأن مبنى هذا الفندق 

كان مقرا للقوات البريطانية في عام 1919.

المريب في األمر بأن السيد باركي دخل تركيا في نفس يوم 
المحاولة اإلنقالبية و غادر الفندق في 17 تموز تاركا خلفه 
 “ الــجــرس  كــان مكتوب على  الفندق و  فــي  للموظفين  جرسا 
بنسلفانيا باإلضافة إلجرائه عدة مكالمات هاتفية مع الواليات 

المتحة خالل اجتماعاته السرية في تلك الجزيرة.

عملية تنظيف و تكنيس من قبل الشعب

ليلة  لم تكن وحدها في  اإلنــقــالب  الخيانة و عصابة   شبكة 
15 تموز و كذلك الشعب لم يكن وحــده أيضا حيث قــام 1 
مليون من منتسبي االتحاد العام لالتحاد العام لنقابة الموظفين  بالنزول 
إلى الشوارع مع منتسبي مؤسسات المجتمع المدني  ليقوموا بمحاصرة 
المواق الحساسة و اإلستراتيجية من اجل منع سيطرة اإلنقالبيين عليها 
حيث وتم الدفاع عن تلك المواقع ببسالة كما أن نزول قيادات االتحاد 
العام لالتحاد العام لنقابة الموظفين  و بعض مؤسسات المجتمع المدني 
و إصددارهم التعليمات الضرورية لمنتسبيهم لترشيد تحركاتهم و اصوات 
الصلوات الصادرة من المآذن أيضا شجعت أبناء األناضول في الثبات 

اكثر فأكثر وبالتالي بدا الشعب بعملية تنظيف العمالء اإلنقالبيين 

و الدعم الكبر جاء للشعب منقبل وسائل اإلعالم التركية التي ساندت 
تــحــرك الــشــعــب و نتيجة لــذلــك اســتــطــاع الــشــعــب اإلنــتــصــار فــي وجــه 

الطائرات و الدبابات و الرشاشات الثقيلة.
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عنوان : » كيف تمكن أردوغان من اشعال فتيل التوتر في تركيا« 
بينما قامت جريدة ال »دايلي ميل« المحسوب على اليمين المتشدد 
بعنونة عددها الجديد وكأنها كانت متأكدة من نجاح اإلنقالب  » 
للنزول  لمناصريه  أثناء دعوته  الفندق  في  يختبئ  أردوغـــان  كــان 
إلى الشوارع« و هذا المقال كان بمثابة دعم لإلنقالبيين. كما أن 
منتسبي عصابة الدولة الموازية قاموا بنشر تلك الرسائل التحريضية 

المصطنعة عبر وسائل التواصل اإلجتماعي.

و قامت نيو يورك تايمز بنشر مقال بعنوان : 

قالت  بينما  الفوضى«  نحو  تركيا  اإلنقالبية ستجر  المحاولة   «  
جريدة )دايلي بيست( المنضوية تحت مجلة )نيو ويك( بأن : » 

أردوغان رفض اللجوء إلى ألمانيا و اتجه نحو بريطانيا« .

وقبل ذلك ايضا قام » أندرو فينكل« كاتب  جريدة )تودايز زمان( 
غارديان   ذي  في  مقال  بــتــداول  اإلعالمية  غولن  لمؤسسة  العائد 
بعنوان:« تركيا أصال كانت تعاني اإلنقالب تحت حكم أردوغان«. 
إن وسائل اإلعالمية األمريكية و البريطانية أثبتت دعمها الغير 
المباشر وبشكل مخفي للمحاولة اإلنقالبية وبأن اإلنقالبيين كانوا 
على صلة بتلك الــدول، لكن باإلضافة لما سبق كله لم يأت أي 
تصريح واضــح يدين اإلنــقــالب من أي من الــواليــات المتحدة أو 
تبين  بعدما  المحاولة.  من  األولــى  الساعات  في  الغربية  البلدان 
بأن المحاولة اإلنقالبية قد فشلت قام وزير الخارجية األمريكي و 
البعض اآلخر من حكام الغرب باإلدالء بتصاريح تدين المحاولة 
قام  الــذي  النفاق  بإفشاء و فضح  هــارتــس  دايفيد  قــام  اإلنقالبية. 
به رؤســاء الــدول الغربية و الرئيس األمريكي عبر  موقع شبكة 
»ميديل أيست آي« عبر مقال بعنوان« كيف تغلب جهاز آيفون 
ــالم الــغــربــيــة و  عــلــى الـــدبـــابـــات«. حــيــث قـــال بـــأن : وســائــل اإلعــ
االمريكية قامت بالنفاق أثناء تغطيتها ألحداث المحاولة اإلنقالبية 
في تركيا حيث أن تلك الوسائل قامت بدعم المحاولة في الساعات 
االولــى كما أنــه أضــاف بــان القادة الغربيين التزموا الصمت في 

الساعات االولى من المحاولة و هذا اكبر دليل على الديمقراطيات 
المتعفنة في الغرب.

فأتبع الكاتب هارتس قائال :« بأن تركيا اثبتت بأنها ليست مصر 
بعد إفشالها المحاولة اإلنقالبية و بأن نداء أردوغان شعبه للنزول 
إلى الشوارع عبر شاشة الهاتف القى استجابة سريعة في الشارع. 
نحن نقول بان دايفيد هارتس قد قام بفضح نفاق الغرب ولكن إجرام 
تلك المجموعة اإلنقالبية الدموية لم تذكر في وسائل الغرب تلك.

اإلعالم الغربي يطمس بطوالت مقاومة اإلنقالب

كالعادة قام اإلعالم الغربي بتجاهل بطوالت شعبنا الذي يتجاوز 
أثــنــاء مقاومته  الــيــوم  تــعــداده 79 مليون فــي 81 محافظة  ذلــك 
المحاولة الدامية بصدره العاري، كما أن صحفها لم تتحدث عن 
أنا  مــن  بالرغم  ديمقراطية  دولــة  جمهورية  رئيس  إغتيال  محاولة 
إلى  بالصور و اإلعترافات، أضف  أدلــة محاولة اإلغتيال مثبتة 
ذلك قيام وسائل اإلعــالم الغربية بطمس صور قصف الطائرات 
لألهداف المدنية و بالتالي تجاهلوا الشهداء الذين سقطوا في كما 
استشهدوا و هم  الــذيــن  الشرطة  أفـــراد  تجاهلت  الــوســائــل  تلك  أن 
النار  الذين تعرضوا إلطالق  يدافعون عن حريتهم و الصحفيين 
الكثيف. بل وتابعت وسائل اإلعالم الغربية نفاقها حتى بعد افشال 
المحاولة اإلنقالبية و ال سيما قناة سي إن إن حتى أن تلك القناة 
قامت بإجراء مقابلة مع رئيس العصابة فتح اهلل غولن ولم تكتفي 
بذلك فحسب بل قامت بعرض  برامج تحليلية تخص الصحفيين 

المطلوبين للدولة بسبب إنتمائهم لعصابة غولن.

وسائل اإلعالم الخليجية: دروس تاريخية من األتراك  

“ كما هــو معلوم بــأن أغــلــب  وســائــل اإلعـــالم الــدولــيــة تـــدور فــي فلك 
اإلعالم الغربي المنافق كم ظهر ذلك جليا يوم 15 تموز” ولكن بالطبع 
هناك البعض من وسائل اإلعالم الحرة وقناة الجزيرة التي تبث من قطر 
كانت إحداها و التي عنونت  نشرتها اإلخبارية تحت عنوان “ محاولة 
الجزيرة  قناة  نقلت  كذلك  خيانة”  عبارة عن حركة  تركيا  في  اإلنقالب 
للجماهير و  لقائه  اردوغـــان على اسطنبول و  الرئيس  صــور لوصول 
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أفصح اإلعالم اإلمبريالي عن موقفه                 

ــى مــن الــمــحــاولــة االنــقــالبــيــة قــامــت الــوســائــل  ــ فــي الــســاعــات األول
المقابالت  و  المقاالت  بنشر  البريطانية  و  األمريكية  اإلعالمية 
التي كانت بمثابة التستر على المحاولة و إظهاره محقا وهذا ما 

كان ملفتا للنظر بحق .

اليسار  حيث أن موقع جريدة » ذي غــارديــان« المحسوب على 
الليبرالي قام بنشر مقالة في االساعات األولى من اإلنقالب تحت 

ــنــاء االنـــاضـــول تــم دحـــر وســحــق مــحــاولــة   مــن خـــالل نــهــوض أب
الغربي  الجناح  من  المدعومة  الموازية  الدولة  عصابات  إنقالب 
الجديد المسمى ب« نيو جون«.  ومع تظافر جهود جميع اطياف 
الشعب التركي  ووقوف مؤسسات المجتمع المدني وقفة مشرفة و 
ردة الفعل الحادة التي أبدتها الحكومة مضافا إليها شموخ رئيس 
الجمهورية تمكنا جميعا من إفشال محاولة إنقالب دنيئة كانت قد 
شاركت فيها الخونة من الجيش و الشرطة و حتى السلك القضائي 
و بمعنى آخر تم تلقين اإلنقالبيين درسا من قبل جميع شرائح أبناء 
هذا الوطن. ال قدر اهلل لو نجحوا في هذه المحاولة لكان الدمار 
عنوانا لتركيا حيث كانوا سيأتون بإرهابيي قضائهم وكانوا سيقومون 
بإنشاء محاكم اإلستقالل وبالتالي كانوا سيحولون تركيا إلى مصر 
آخر لكن هذا الشعب االبي حال دون نجاح خطتهم الدموية.   

العقلية اإلمبريالية هي التي كانت تعترف باإلرهابيين:

ربما ستتسألون لماذا أقول بأن الجناح الغربي الجديد المسمى ب:« 
نيو جون« كان يقف خلف هذه المحاولة الخبيثة ؟ فأنا أقول ذلك 
العديد من منفذي المحاولة  استنادا على أدلة ملموسة منها قيام 
اإلنقالبية بتقديم طلبات نيل اإلقامة و الجنسية األمريكية بعد فترة 
وجيزة من فشل  المحاولة وايضا تم إعتراض البعض من المكالمات 
الهاتفية المتعلقة بخطة اإلنقالب قبل المحاولة   باإلضافة لم وقع 
من أحداث في قاعدة إنجرلك، بل و أضف على كل ذلك موقف 
أصال  متاخرة   كانت  اإلنقالبية  المحاولة  مــن  اإلمريكية  اإلدارة 
وطالبت فيه الواليات المتحدة من » جميع األطراف ضبط النفس 
و عدم اللجوء إلى العنف » في حين كانت الطائرات تحوم في 
االجواء و تقصف الجماهير و المواقع الحكومية الحساسة و هذا 
التصريح كان يضع الحكومة و اإلرهابيين في نفس الكفة أي أن 
اإلدارة األمريكية كانت تعترف بهم كطرف. وهذا معناه أن الواليات 
المتحدة كانت تحاول إضفاء الشرعية على المجرمين  الذين قاموا 

بالمحاولة.

لكن عندما انتفضت غبار المعركة و بدأ هذا الشعب و الحكومة  
بإلقاء القبض على الخونة و العمالء و مخططي المحاولة جاء 
تصريح من الواليات المتحدة مفاده:« نحن مع الحكومة الشرعية 
نريد  الحكومة األمريكية جــادة في موقفها،  فإن كانت  المنتخبة« 
منها فقط تسليم فتح اهلل غولن رئيس العصابة لنا و لسنا بحاجة 

لدعمها لنا .

المستشار اإلعالمي لالتحاد العام لنقابة الموظفين 
أصالن دغرمنجي 

 اإلمبريالية  و أدواتها اإلعالمية كشفت عن صفها    
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يوم 51 تموز تم توجيه نداء إلى كل منتسبي اتحاد نقابات الموظفين 
و النقابات المتصلة األخــرى »بأننا سننزل إلــى الــشــوارع« كما تم 
التواصل مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني لتنسيق النزول 

إلى الساحات و التجمع حول المراكز الحساسة.

في  متواجدين  الموظفين  نقابات  اتــحــاد  منتسبي  وجميع  نحن  كنا 
الساحات حتى ساعات الصباح االولــى و كنا مستمرين بمواصلة 

الدفاع المستميت عن مكتسبات شعبنا بشكل اسطوري.

و هنا يمكنكم مشاهدة البيان لذي اصدرناه مع شروق شمس اليوم 
الثاني عبر موقعنا اإللكتروني الرسمي : 

فشاله من  »إن المحاولة اإلنقالبية على إرادة شعبنا  قد تم دحره واإ
خــالل يقظة شعبنا و تكاتف جهود  دولتنا و مؤسسات المجتمع 
المدني و النقابات العمالية ، و نتيجة لنضال شعبنا العظيم و إصراره 
على الصمود تم منع محاولة اإلنقالب على اإلرادة الشعبية. نود أن 
نعلمكم بأننا كعاائلة نقابات الموظفين الكبيرة سنبقى في الساحات 
لهذ اليوم و لن نسمح بعودة الوصاية العسكرية على بلدنا كما أننا 
لن نسمح ألحد بان يسلب إرادة شعبنا وسنبقى مع خيارات شعبنا. 

إن االتحاد العام لالتحاد العام لنقابة الموظفين  باقية على العهد 

كنا في الساحات من أجل الدفاع عن الشعب و إرادته 

وسنبقى إلــى جانب شعبنا مدافعين عن إرادتــه كما عهدتمونا في 
المحاوالت اإلنقالبية السابقة. و نقوم بإستكمال مسيرة الصمود في 
الساحات و الباحات بجانب شعبنا. علينا اآلن أن نــردع محاولة 
الــذيــن تقصدوا اســتــهــداف وحـــدة تركيا  عصابة غــولــن و داعميهم 
مستعملين السالح لعودة الوصاية األجنبية للبالد.كما أننا نشدد على 

أن يتم محاسبتهم على ما اقترفته أيديهم.

اليوم هو يوم اإلستنفار و التواجد في الساحات دفاعا عن مكتسبات 
شعبنا وعن اإلرادة الوطنية كما أن هذا اليوم هو يوم مواجهة عودة 
الوصاية األجنبية و تدمير خالياها المتواجدة في البالد حتى يتم 
إرسالهم إلى مزبلة التاريخ أي إلى مكانهم الطبيعي. نكرر و نقول 
إرادتنا  عن  للدفاع  الميادين  في  متواجدين  الموطفين  كنقابة  بأننا 

الوطنية«.    



قام السيد علي يالجين المدير العام الالتحاد العام لالتحاد 
الــعــام لنقابة الــمــوظــفــيــن  بتوجيه رســائــل عــبــر الــوســائــل 
اإلعالمية و الرسائل القصيرة . مالذي طالب به السيد 

علي يالجين عبر قنوات البث التلفزيوني؟ 

بعد الساعة 23:00 ليال في 15 تموز قام السيد علي 
يالجين بتوجيه رسائل تدعوا الشعب للنزول إلى الساحات 
عبر بث حي مباشر على قنوات التلفزة التالية: أولكه تي 
في ، 24 تي فــي،  تي في نت و تي آر تي و دعى 
1 مليون من منتسبي االتحاد العام لالتحاد العام لنقابة 
الموظفين  للوقوف بجانب 97 مليون مواطن من أجل 

التصدي لإلنقالب.  

و إعتبارا من السادس عشر من تموز حافظ السيد علي 
يالجين على ندائه لمنتسبي نقابته بالتوجه للساحات 
عبر مشاركاته في القنوات التلفيزيونية بشكل مباشر 
حيث قال:« من خالل 1 مليون شخص علينا كنقابة 
االتحاد العالم للموظفين  البقاء في الساحات من اجل 
كما  اإلنقالبيين.  ودحــر  الشعب  إرادة  على  الحفاظ 
أننا ال نقبل بسلطة الوصاية التي سيتم إنشاؤهاعبر 
عصابة فتح اللله غولن و عصابة الدولة الموازية. 
ودعــا أيضا إلى محاسبة  أولئك وعــدم النظر بعين 
الــذيــن قصفوا مجلس  المجرمين  أولــئــك  إلــى  الرحمة 
الشعب و أمطروا الرصاص على رؤوس الشعب.   

ألنا الساحات  عبر 1 مليون من منتسبي نقابتنا 



فعالة في  إلى تحويل تركيا من قوة  وكانوا يخططون 
الشرق األوسط و العالم  إلى قوة تابعة ألسيادهم في 
الغرب و  كانوا يظنون بأنه بإمكانهم تسليم إرادة هذا 

الشعب للقوى اإلمبريالية كما هي إرادتهم المسلوبة.

رهنت  الــتــي  و  الجينات  المتعفنة  المجموعة  هــذه  إن 
راة  واإ قيم  عن  غافلين  كانوا  اإلمبريالية  للقوى  إرادتــهــا 
هذا الشعب العظيم الذي لم يسمح لهم بالتالعب بها 
وبالتالي فشلت خطط هذه المجموعة المتجردة من قيم 

وأخالق هذا الشعب النبيل.

لم ننقسم إلى »أنــا » أو » أنــت« بل أصبحنا جميعا 
»نحن« 

قمنا بنشر بيان » الساحات لنا و الوطن لنا« و بالتالي 
لم نترك الساحات خالية ولو للحظة وااحدة و صرحنا بأننا » في  
يتم محاسبة اإلنقالبيين  الساحات حتى  18 محافظة سنبقى في 
و كل من خطط لهم » . بذلك ما زلنا محافظين على  مسيرتنا 
المشرفة في مواجهة اإلنقالبيين و ما زلنا نحمل الروح المعنوية 
التي كانت موجودة في معارك جناق قلعه و سنبقى في ساحات 
18 محافظة على امتداد الوطن« . دون تمييز بين انا وانت بل 
احافظنا على الحس الجمعي و اصبحنا جميعا » نحن« لنكمل 
مسيرتنا و لنعطي درسا للعالم في حب الوطن و الدفاع عنه. قمنا 
أيضا بإنشاء شبكات تواصل أجتماعية خاصة بنا لكي نتمكن من 
منع استخدام بعض شبكات التواصل اإلجتماعي األخرى كوسيلة 
تستخم في شن حــروب نفسية ضد المجتمع. و في هذا اإلطار 
تمكنا من منع حدوث تلوث في المعلومات المتبادلة في أوساط 
شبكات التواصل اإلجتماعي عبر تاسيس حسابات و هاشتاغات 
خاصة بنقاببتنا إن شبكة اإلرهاب العالمي المتمثلة بجماعة غولن 

و التي كانت مدعومة من قوى الشر من الداخل و الخارج  

والتي اعتدت على كل قيم هذا الشعب تم دفنه في مزبلة التاريخ 
القوى  وجــه  في  المشرفة  ووقفته  شعبنا  بطوالت  تسجيل  تم  بينما 

الغاشمة بماء الذهب في أنصع

دحر اإلنقالبينن بالتعاون مع شعبنا   

نرجوا أن يعرف الجميع بأن مواجهتنا التي تحولت من المقاومة 
معانيها،  باتم  و  عنفوانها  بكامل  ستستمر  بــاالمــة  النهوض  إلــى 
و ليعلم الجميع باننا سنقف وقفة عز امام كل خطط قوى الشر 
بــاإلرهــاب و الفوضى  بــؤرة مليئة  إلــى  العالم  التي تحاول تحويل 
شهدائنا  لنا  حّمله  بما  و  بقيمنا  متسلحين  المسيرة    وسنكمل   ،
و جرحانا من أمانة . لم ينته بعد ! بل نتعهد بأننا سنسعى إلى 
زرع روح الوحدة و االلفة و المحبة بين افراد شعبنا من جيل إلى 
جيل و من عصر إلى آخر حتى نجتز جــذور دعــاة اإلرهــاب و 
الفوضى و داعمي اإلنقالب لزعزعة أمن االوطان من اإلمبريالية 
و قوى الشر العالمي و لن نسمح أبدا بتغلغل الكره و الفساد على 

مجتمعاتنا بعد اآلن.
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صحوة شعب!
لم نسمح  بإحتالل بالدنا  

عصابة  بها  قامت  التي  الدموية  اإلنقالبية  المحاولة  ندحر  لكي 
فتح اهلل غوالن، قمنا منذ اللحظات األولى من سماعنا بالمحاولة 
االنقالبية بتفعيل جميع إمكانيات التواصل لدينا كما قمنا بإستنفار 
جميع كوادرنا  في 18 محافظة للنزول إلى الساحات و المشاركة 
الــدوائــر و المؤسسات   مــع جماهير شعبنا مــن اجــل منع ســقــوط 
الحكومية الهامة من خالل التجمع حول تلك الدوائر وقمنا أيضا 
بالتواصل مع رؤساء أقسامنا في اسطنبول و أنقرة لتحريك كوادرنا 
هناك من أجل اإلنخراط مع الجماهير لحماية األماكن اإلستراتيجية. 

اإلرادة المشتركة من أجل مواجهة اإلنقالب 

قنوات  أربـــع  الــمــدنــي و  المجتمع  مــؤســســات  مــع  بالتواصل  قمنا  
تلفزيونية  من اجل تشكيل جبهة واحدة و وضع خطة موحدة من 
أجل مواجهة تلك المحاولة كما عززنا موقف مؤسسات المجتمع 
تلك  لمقاومة  الجماهير  مــع صــفــوف  دمجها  خــالل  مــن  الــمــدنــي 
المحاولة بالتالي  تمكنا من منع وقوع األماكن اإلستراتيجية بايدي 
إلى  نقابتنا   نــزول مليون شخص من منتسييي  اإلنقالبيين عبر 
الشوارع حتى ساعات الصباح األولى و من خالل تلك األنشطة 
أجل  الساحات من  بأننا موجودون في  قوية  بإرسال رسائل  قمنا 

حماية الوطن و دحر العصابة اإلنقالبية.

لقد ركع الخونة 

إن شعبنا العظيم الــذي نزل إلى الشوارع غير آبه بالرصاص و 
الطيران و الدبابات التي كانت تقصف الناس لقن عصابات فتح 
اهلل غولن درسا في الدفاع عن الوطن و الشرف عبر ملء الشوارع 
و عــدم الــتــزعــزع مــن مــواقــعــه. و خــالل 42 ســاعــة تسلم الشعب 
الخونة وعمالء الخارج واحدا تلو اآلخر كما تمكن من اإلنتصار 
لشعبهم من  أسلحتهم  باعوا ضمائرهم ووجهوا  الذين  هــؤالء  على 
خالل وقفته البطولية المشرفة وبالتالي تمكن هذا الشعب من تامين 
مستقبل بالده ورسخ ايمانه العميق بهذا البلد. إن جماعة فتح اهلل 
غولن الذين ظنوا بأنهم سيتمكنون من سلب إرادة هذا الشعب تلقوا 
ضربة قاسية بحيث تحولت خططهم في تصفية هذا الشعب إلى 
خطة عكسية حيث تم تصفية هذه العصابة من خالل تلك الوقفة 
البطولية المشرفة الت اظهرها هذا الشعب. و نتيجة لصمود هذ 
مصيرهم  وتقبلوا  أمــامــه  للركوع  الخونة  اضطر  العظيم  الشعب  

المحتوم في مزبلة التاريخ.  

الخطة العالمية الدموية

لم تكن خطة العمالء الخونة تاسيس حاشيتهم العسكرية و تسلم 
السلطة في البلد فحسب من خالل المحاولة اإلنقالبية بل كانت 
نواياهم الدنيئة هي تسليم البالد ألسيادهم من القوى اإلمبريالية. 
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يمكننا أن نعتبر تركيا نموذج حيًا، حيث أن هذا الشعب تعرض 
لــنــفــس الــدســائــس الــتــي تــحــاك مــن قــبــل الــقــوى اإلمــبــريــالــيــة، لكن 
المجتمع التركي كان يتغلب دائمًا على الظروف التي كانت تخلقها 
اإلنــقــالبــات، من خــالل فراسته وعزيمته ومــن خــالل صبره الذي 
توارثه جيل بعد جيل من اجداده، وهذا ليس باألمر الغريب على 
الشعب التركي المسلم الذي يتبع تعاليم أشرف الخلق سيدنا محمد 
عليه الصالة والسالم وهو الذي أوصانا بالصبر. لكن العدو لم 

يستسلم وما زال  يسعى وراء مكائده. ..

إن القوى اإلمبريالية حاولت تطبيق المشهد السوري، والعراقي 
واألفغاني في تركيا، ولكن هذا الشعب التركي األبي أفشل تلك 
الخطط بشجاعة أسطورية ال نظير لها، من خالل صمودها 
فــي يــوم 15 تــمــوز، وحــافــظ هــذا الشعب األبـــي على العهد 
»أنا  يقول:  والــذي  الوطني،  النشيد  أبيات  ثنايا  في  المذكور 
منذ األزل كنت حرًا وسأبقى حرًا   وأسأل نفسي أي مجنون 

سيحاول تقييدي؟ أتعجب!«

الــذي بدأ في عام 2002، يحاول أن  إن مشرروع تركيا الجديد 
تركيا  لكن  القديم،  اإلنقالبي  النظام  بقايا  بعض  قبل  من  يعرقل 
تمكنت تجاوز تلك العثرات بفضل تكاتف الشعب والحكومة. إال 
بشكلها  لها  الجدد  العمالء  بتوظيف  قامت  اإلمبريالية  القوى  أن 
الــجــديــد، وكــانــت هـــذه الــعــصــبــة مــن الــعــمــالء مــن أخــطــرهــا حيث 
الشعب من خالل  هــذا  ويتغذون من طيبة  لغتنا،  يتكلمون  كانوا 
تظاهرهم بأنهم جزء من هذا الشعب، حيث تغلغلوا في صفوف هذا 
الشعب مستثمرين الخاصرة الرخوة لهذا الشعب، أال وهو اليمين 
اإلسالمي، إاّل أن أحداث حديقة »غيزي بارك«، ومؤامرة 17/25 
كانون الثاني/ يناير، وقضايا المطرقة وأيرغنكون، التي استخدموها 
لتفريغ الدولة من الداخل واستبدال مسؤوليها بأشخاص تابعين لهم 
أظهرت الوجه الحقيقي لهذه الطعمة االعميلة. ولما بدأت أوراقهم 
تنكشف قرروا مهاجمة الدولة والشعب بشكل جنوني وظالم في يوم 

15 تموز 2016.

فيما يخص يوم 51 تموز هنالك نقطة جديدة أود التطرق إليها، 
حيث لم يتطرق إليها أحد، في 15 تموز قام أتباع فتح اهلل غولن 
 « وهــي خطة  أال  االنقالبية  المحاولة  أثناء  جديدة  تطبيق خطة 
الواليات  عليها  تعمل  كانت  الخطة  وهــذه  الصدمة«،  استراتيجية 
المتحدة األمريكية منذ خمسينيات القرن الماضي. لتوضيح األمر 
أكثر دعونا نعود للنظرية التي تم تطبيقها في العراق وأفغانستان، 
والــتــي هــي نظرية »الــصــدمــة« ومعناها »اســتــحــداث ضربة قوية 
تــؤدي إلى صدم المجتمع وقياداتها من خالل خلق وسط مليء 

بالدمار والذعر والرعب«. وهذه النظرية تم تطبيقها في 15 تموز 
من قبل عصابة غولن.

ففي ليلة 15 تموز قامت عصابة غولن بتطبيق نظرية »الصدمة«، 
حيث أن اخــتــراق جـــدار الــصــوت مــن قبل الــطــائــرات، والقصف 
طالق النار من قبل المروحيات، وقيام الدبابات بتحطيم ودهس  واإ
كل من يقف بوجهها، كانت تؤكد تطبيق هذه الخطة، وهذا يعود 
بنا إلى التفكير بالجهة التي كانت وراء هذه اإلستراتيجية و هذه 

الخطة. 

تطبيق  بمحاولة  قامت  بــأن عصابة غولن  الــقــول  يمكننا  نــعــم... 
خطة » الصدمة« في 15 تموز لكي يجلبوا الدمار والخراب لهذا 
البلد، الذي هو عبارة عن واحة سالم  في هذه الجغرافية الدامية، 
وملجأ كل  مظلوم نازح من الحرب. في لحظة ما حاولت القوى 
اإلمبريالية جعل تركيا مثل العراق وأفغانستان وسوريا، لكن هذا 
الشعب األبي أفشل كل تلك الخطط بشجاعة اسطورية ال نظير 
لها، من خالل صمودها في يوم 15 تموز، وحافظ هذا الشعب 
األبي على العهد المذكورة في ثنايا أبيات النشيد الوطني والذي 
يقول:« أنا منذ األزل كنت حرًا وسأبقى حــرًا   وأســأل نفسي أي 

مجنون سيحاول تقييدي؟ أتعجب!«

لنقابات موظفي القطاع العام مثل ما فعل في  إن االتحاد العام 
الــســابــق كــذلــك وقــف الــيــوم مــع شعبه وافــــراد وطــنــه فــي وجــه هذه 
المحاولة الدموية، حيث قام كل فرد من أفراد هذه النقابة بالنزول 
إلى الميادين قائاًل »أنا موجود«، دون أن ينتظر األمر من أحد، 
الننا نحن أيضًا أفراد تتبع لشعب تعرض إلمتحان قاسي وعجن 
باألالم في الماضي، وفي تلك الليلة كنا مستيقنين بأن تلك اللحظات 
كانت عبارة عن  ميزان وامتحان لكل من يحب هذا الوطن، لذلك 
نزلنا إلــى الساحات دون تــردد، حيث كــان صــوت الصلوات من 
المآذن يلف األرض وبقينا في الساحات حتى اللحظة التي تأكدنا 

فيها بأن الخطر قد زال.

في تلك اليلة التي كانت تحمل بشائر النهوض والقيام من جديد 
لهذا البلد، قدم شعبنا 243 شهيد وأكثر من 2000 جريح، وسنبقى 
ولكي ال  ســدى  تذهب تضحياتهم  لكي ال  آمانة شهدائنا،  نحمل 
تتكرر مشاهد الفوضى، علينا أن نوحد الصفوف و أن نتراصف 
من جديد وبذلك يمككننا الحفاظ على العهد الموجود في نشيدنا 
الوطني الذي يقول : »ال تسمحوا لأليدي الالثمة بأن تمس قلب 

هذا األرض«. 
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يقول الشاعر الكبير محمد عاكف اينان في قصيدته 

»خرجت من معارك خاسرة ملطخ بالدماء

جهزني لخوض معركة جديدة«

فــي يـــوم 51 تــمــوز تــعــرضــت تــركــيــا لــمــحــاولــة إحــتــالل أكــثــر من 
كونه محاولة إنقالب من قبل ما يسمى بعصابة فتح اهلل غولن/ 
فشال تلك المحاولة  الدولة الموازية، لكن شعبنا تمكن من دحر واإ
االمبريالية، التي لم يشهد التاريخ مثياًل لها، متسلحا ببصيرته ومن 

خالل نزوله إلى الميادين. 

في ليلة 15 تموز كان العدو متخفيًا وراء األسلحة وفي تلك الليلة 
نحن كاتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام نزلنا إلى الميادين 
من اجل االنضمام إلى شعبنا ولم نكن نحمل األسلحة بل كنا مثل 
السماء  المنهمر من  القنابل والرصاص  قلوبنا ضد  شعبنا نحمل 
العارية  بأيدينا  وتمكنا  الناس.  تدهس  كانت  التي  الدبابات  وضد 
كانت  بصمودنا، حيث  الدبابات  تلك  إيقاف  من  المؤمنة  وقلوبنا 
أعدادنا تكثر كلما سقط شهيد منا وبالتالي تمكنا من إذابة قلوب 
االنقالبيين المتحجرة. في تلك الليلة المشئومة قمنا نحن وشعبنا 
العظيم بالدفاع عن عرضنا، وطننا وعن اإلرادة الوطنية في كل 

حي وفي كل شارع وفي كل مدينة من مدن تركيا المختلفة.  

يجب علينا أن نقرأ أحداث 15 تموز بأنها امتداد للمكائد التي كانت 
تحيكها القوى اإلمبريالية منذ فترة في منطقتنا، ونكون مخطئين إذا 
اعتبرنا ما حدث في تلك الليلة على أنها مجرد محاولة إنقالبية 
من قبل طعمة فاسدة، أو أنها عميلة ضمن تركيا فقط، على الرغم 
من أنه يمكننا أن نعترف بأن تلك الطعمة الفاسدة والخائنة قامت 
بفعاليات وأنشطة تستهدف النسيج االجتماعي في تركيا من خالل 
بأن  تبين  ما  لكن سرعان  الحساسة.  الدولة  تغلغلهم في مفاصل 
االجتماعي  النسيج  تفتيت  محاولة  من  وأقــذر  أكبر  كانت  اللعبة 
الــتــركــي، بــل كــانــت خــطــة ومــكــيــدة قـــذرة مــن الــقــوى اإلستعمارية 

علي يالتشين

الرئيس العام لـ :   

 االتحاد العام لنقابات 
موظفي القطاع العام

أنه  واإلمبريالية لسلك الخطوات األولــى نحو احتالل تركيا. كما 
يمكننا القول بأن زيادة الفعاليات اإلرهابية في الفترة التي تلت 15 
تموز، هي كبر دليل بأن ما حدث في 15 تموز لم يكن مجرد 
محاولة انقالبية، بل كانت مكيدة كبيرة ومدبرة بشكل غير مباشر 

ضد تركيا.                          

عادة ما كانت الجمهورية التركية تتعرض لإلنقالبات عبر فترات 
شكلت الــقــســم األكــبــر مــنــذ قــيــام هـــذه الــجــمــهــوريــة وغــالــبــًا مــا كــان 
اإلنقالبيون يجبرون تركيا على سلوك نموذج تطور محدود، دون 
أنها تعرضت  أن يتاح لها أن تقوم بقفزات تطويرية نوعية. كما 
لنوع من الهندسة اإلجتماعية عبر انقالبات 27 أيار/ مايو، 12 
ايــلــول/ مايو، و28 شباط/ فبراير، من أجل  آذار/ مــارس، 12 
خدمة أهداف القوى اإلمبريالية، وفي ضوء ذلك يمكننا القول بأن 
اإلنقالبات التي ذكرناها لم تكن تحدث عشوائيا، بل كانت تتم من 
قبل اإلنقالبيين بشكل ممنهج وبتوجيه من القوى اإلمبريالية، ليتم 
إدخال البالد في فوضى، وبالتالي يتم حكمها تحت تأثير أزمات 
العملية اإلنقالبية، ومن خالل ذلك يتم التحكم بالعملية السياسية 
في البلد وبالمشاعر الدينية وبالمسار اإلقتصادي، بل وأبعد من 
ذلك يتم المس بالنسيج اإلجتماعي للمجتمع التركي. ومن خالل 
ما ذكرناه في األعلى يتم تكريس حالة التبعية للخارج للجمهوري 
التركية، وهذا يعني بأن القوى اإلمبريالية تستهدف كل المجتمع، 

من خالل تشجيع هذه المحاوالت اإلنقالبية.

 ربما يعمل النظام السياسي للعالم المتحضر بناء على ما ذكره 
الــتــي التــرحــم« حيث  الــثــورة  فــي كتابه »  الــكــاتــب »جويزأبليبي« 
قال: بأن العالم المتحضر يجد نفسه في نظام مليء باالزمات، 
العمليات اإلنقالبية تكون  التي تخلفها  بــأن األزمــات  يعني  وهــذا 
النظرية  هــذه  يدعم  و  المتحضر.  العالمي  النظام  أساسيات  من 
مقولة الباحث السابق في البنك العالمي )باول كوليير( حيث قال 
ناصحًا: »يمكن التدخل عسكريًا من أجل الحفاظ على النظام«، 
ذا ما وضعنا ماسبق بعين اإلعتبار يمكننا القول وبالتاكيد بأن  واإ
مــن محاوالت  نــوع  كانت  إنما  سابقًا  احصيناها  التي  اإلنــقــالبــات 
اإلمبريالية، ومن  الــدول  تعد من مشاريع  التي  المجتمع،  هندسة 

خالل تلك اإلنقالبات كانت تتم السيطرة على شعوب البلدان.

إن قوى العولمة تتناسى شيئًا مهمًا: أال وهو أن الكائن الحي 
المسمى باإلنسان ال يمكن حبسه دائمًا ضمن النظريات ألن 
اإلنسان يعتبر من أشرف المخلوقات، ودائمًا ما يركض اإلنسان 
اإلمبريالية وضع  القوى  حاولت  ومهما  وشرفه،  حريته  خلف 
اإلنسان تحت المراقبة والسيطرة من خالل وضعه تحت األمر 
الواقع، ومن خالل اختالق األزمــات، إال أنهم ال يستطيعون 

الوقوف طوياًل كعقبة أمام رغبات اإلنسان في الحرية.
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لقد كان يوم 15 تموز  اليوم الذي انكشف فيه كل شيء، حيث انكشف 
الوفاء والشعور  التعبير عنها مثل  أمــور لم يكن باالمكان  الغبار عن 
بحب الوطن وكل ما يتعلق بالمشاعر الصادقة، وكان ذلك اليوم الوسيلة 

في ظهور كل تلك المشاعر الوطنية.

تركيا  بلدنا  على  كبيرة  هنالك ضغوطات  كانت  األخــيــرة  السنوات  في 
تركيا  تهاجم  التي كانت  الغربية،  قبل وسائل اإلعــالم  وبــاألخــص من 
مستخدمة كلمة الديمقراطية لتزيين انتقاداتها لهذا البلد بحيث كان يمكننا 
تتبع المكيدة من خالل تلك الوسائل اإلعالمية. إن المكيدة التي كانت 
تحاك لتركيا كانت كبيرة جــدًا، تارة كانوا يقولون بأن النظام في تركيا 
يتحول إلى »سلطة شمولية«، وتارة أخرى كانوا يقولون بأن تركيا تتجه 
لتكون »دولــة منعزلة«. نحن كنا نعلم ما معنى كل هذه العبارات من 
بالرغم من  الــغــرب  لكن  الغربي.  اإلعـــالم  مــع  السابقة  التجارب  خــالل 
تركيا  تركيع  باإلمكان  ليس  بأنه  المكائد اإلعالمية كان يرى  تلك  كل 
مثل باقي دول المنطقة من خالل تلك الدسائس اإلعالمية. لذلك كان 
على الغرب إتباع إستراتيجية بديلة. وليتم إسقاط تركيا الدولة الوحيدة 
في المنطقة التي لم تكن مستعمرة غربية في أحــدى األيــام، كان البد 
من إيجاد خونة من الداخل، وبالفعل  لقد تمكن الغرب من إيجاد تلك 

الطعمة الخائنة.

كانت طعمة  تركيا  داخــل  الغرب في  التي وجدها  الخائنة  الطعمة  إن 
خطيرة من الخونة، حيث أن تلك الطعمة كانت تعرف المكنونات الدينية 
لصالح  بمهارة  الدينية  المكنونات  تلك  تسخر  وكانت  التركي،  للشعب 
كانت  لكن  بديننا،  ويدينون  لغتنا،  يتكلمون  كانوا  أنهم  حيث  الــغــرب، 
هنالك عالمات ضالل في وجوههم، ونفاق في قلوبهم، بالرغم من ذلك 

لم يكونوا يتركوا أدلة خلفهم. 

كما يقول السيد »أونالدي حسن نبي أوغلو«:

»إني أعلم

بأنهم يمشون فوق بحر الدماء 

لكن أقدامهم خالية من آثار الدماء«

إن عصابة فتح اهلل غولن، قامت بإستهداف وحدة تركيا في ليلة 15 
التركي،  الجيش  زي  خلف  تستروا  الذين  منتسبيها،  خــالل  من  تموز، 
بإستهداف  أيــضــًا  وقــامــوا  الشعب،  الشعب ضــد  بتوجيه ســالح  وقــامــوا 

قاله المعد

محمد امين ايسان 

نــائــب الــمــديــر الـــعـــام الالتــحــاد 
ــام لــنــقــابــة  ــعــ ــ ــاد ال ــام لـــالتـــحـ ــعــ ــ ال

الموظفين 

لقد انتصر الوطنيين من أبناء البالد  في 15 تموز 

األمن  ومبنى  التركي  الشعب  ومجلس  الجمهورية  رئاسة  مباني  تجمع 
العام بالطائرات والدبابات، ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بإمطار وابل من 

الرصاص على الشعب األعزل. ولكن ....

ن كان مكرهم لتزول منه الجبال« »وقد مكروا مكرهم وعند اهلل مكرهم واإ

اآلية رقم 46 من سورة إبراهيم:

إلى  نزلنا  العام  القطاع  موظفي  لنقابات  العالم  االتــحــاد  كنقابة  ونحن 
المحاولة  لنكون مع شعبنا في وجه تلك  اللحظة األولــى  الميادين من 
اإلنقالبية. أثناء تواجدنا على األرض في تلك اللحظات شعرنا بأمور 
الــذي عايش انقالبات  لم تكن تحدث من قبل، حيث أن هــذا الشعب 
عديدة مثل انقالب 27 أيار/ مايو، انقالب 12 آذار/ مارس، انقالب 
الميادين  إلــى  خــرج  فبراير،  وانقالب 28 شباط/  سبتمبر،  أيلول/   21
بكثافة غير مسبوقة، إذا ما استثنينا بعض التحركات الشعبية التي كانت 
خجولة أثناء انقالب 28 شباط. هذه المرة خرج أغلبية الشعب بشكل 
أعزل، لم يكن أحد يحمل أي سالح، وقاموا االنقالب باالستلقاء أمام 
الدبابات، وتحدوا قنابل الطائرات التي كانت تحلق في السماء، وكانوا 

يتناوبون على ملئ الفراغ، حيث قاومنا تلك الليلة ولم نمل ولم نكل.

في نهاية تلك الليلة كانت لدينا الكثير من الجرحى والشهداء لكن لم 
تؤثر تلك المعاناة على معنوياتنا كوننا نحن أمة تعرف ما معنى أن 
تكون شهيدًا أو غــازيــًا في سبيل الــوطــن، ال أعــرف كيف يمكنني أن 
أصف تلك الليلة، لكن يمكنني القول بأن مشاعر وأحاسيس وحكايات 
الماليين من الناس كانت قد توحدت وانصهرت في بوتقة واحدة لدرجة 
الذكريات  تلك  التاريخ وحولت  قد استذكرت جميع مصائب  الناس  أن 
التاريخية إلى سالح أسطوري لمقاومة ودحر تلك المحاولة اإلنقالبية، 
حيث كان بإمكانك رؤية من يعارك العسكر االنقالبي من جهة، ورؤية 
مــن يــقــاوم مــن جهة أخـــرى، وأيــضــًا كــان هناك مــن يرفع يــده بالدعاء 
والتضرع في تلك الليلة، وكل هذا يمكننا أن نسميه بالشعور الوحدوي 
اللحظات  تلك  قد ظهر بوضوح في  كــان  الشعور  الشعب، وهــذا  لهذا 
كتعبير عن صبر دفين، بالرغم من كون هذا الشعور الوحدوي يحمل 

اآلالم واألوجاع من الماضي. 

في تلك الليلة تجلت تلك الشعور لهذه األمة، التي عجنت بتراب هذه 
يــرســل صـــداه ملئ األرض،  الــمــآذن  كــان دوي  المسلمة حيث  الــبــقــاع 
والصلوات ترتفع لتكون الدافع األقوى لهذا الشعب في الدفاع عن بلده، 
كما كان الحال في المواقف الحرجة في مواقف سابقة من تاريخ هذا 
الوطنية  اإلرادة  عــن  تعبر  الليلة  تلك  فــي  المقاومة  كــانــت  كما  البلد. 
الدفينة. يمكنني القول بأن الديموقراطية لم تكن قوية في هذا البلد كما 
كانت تلك الليلة، حيث أن الشعب التركي دافع عن إرادته بشكل مباشر 
ليمتلك زمام المبادرة في الدفاع عن الديمقراطية، التي باتت تغيب شيئا 
فشيئا عن معظم دول الغرب التي تدعي الديمقراطية وال تقيم وزنا لرأي 

شعوبها.

في يوم 15 تموز تم إلحاق هزيمة ساحقة بالقوى االمبريالية وعمالءها 
في الداخل، وانكشفت األقنعة وظهر كل شيء على حقيقته، كما أن  
قوى التكبر والدسائس تفتت على صخور اإلرادة الشعبية في تركيا، ولم 
يبقى أي ممسك لهم بفضل هذا الشعب، الذي طاردهم زقاقًا بعد زقاق 
وحيًا بعد حي، وبالرغم من ذلك يجب علينا أن النستكين ونستمر بنفس 
الــروح التي اكتسبناها في 15 تموز حتى النهاية، ألن العدو ال ينام، 
ويجب علينا أيضا أن نستعيد أمجاد تاريخنا من خالل التمسك بروح 

المقاومة، التي توصلنا إليها في يوم 15 تموز
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