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كوتاهيا

انقالب  ۱٥تموز من بعيون التركستان
عبدهللا كوكيار
انا سعيد جدا بتواجدي بمدينة كوتاهيا ألول مرة بسبب المشاركة فىموتمر نظمته جامعة دوملوفنار لدراسة تداعيات االنقالب
الفاشل الذي حدث فى تركيا فى  ١٥يوليو بصفتي رءيس اتحاد االويغور التعليمية فىالسويد  .اليخفى على احد ان الشعب
التركي وشعب تركستان الشرقية شقيقتا ن وعلم تركستان الشرقية تحمل نفس االفكار التى تحمل علم تركيا ولو اختلف لونه
مصداقا لقول القائد العظيم مصطفى كمال اتا تورك "السالم من العلم االحمر الى العلم االخضر " .لذا يحب شعب تركستان
الشرقية لتركيا ما يحب لتركستان الشرقية اينما كانوا .شعب تركستان الشرقية منفتحون على كل االحزاب السياسة التركية
والجماعات الدينية التركية كما يقف على مسافة واحدة تجاه جميع الهيئات السياسية التركية منذ القدم نسأل هللا ان يستمر
شعبنا وقادتنا فى هذ الطريق السليم !
ولكن االنقالب الفاشل الذي قادته جماعة غولناالرهابية ضد ارادة شعب تركيا وضد الرئيس المنتخب الشرعى السيد رجب
طيب اردوغان وضد الحكومة الشرعية أظهرت حقيقة واحدة .....أال وهي أن كل من يتكلم باللغة التركية أو ينتسب جماعته
لتركيا ليسوا حراسا لتركيا ولشعبها وإنما توجد هناك خونة تعمل لمس أمن تركيا وأمن شعب تركيا من خالل التحكم على
مفاصل الدولة واستعمال االسالم والمسلمين لترويج فلسفة غولن اإلرهابية.
فكانت  ١٥يوليو يوما مأساويا لتركيا ولشعبها ولنا جميعا وفى نفس الوقت كانت فرصة لتمييز الخبيث من الطيب  ،والحد هلل
عرفنا جماعة غولن اإلرهابية الخبيثة ابتداء من تاريخ  ١٥يوليو  .لوال أن اعطانا هللا عقال ولوال أن ضحى هؤالء ٢٥٥
 .بطال تركيا دماءهم فى سبيل الحرية التركية لما كنّا نعلم أن جماعة غولن أعداء لإلسالم واإلنسانية
والحمد هلل الذى نصر عباده فى تركيا فى  ١٥يوليو ضد أعداء االنسانية والديمقراطية
نحن كجالية تركستانية أيغور في السويد وقفنا الى جانب شعب تركيا وحكومته المنتخبة منذ بداية ليلة االنقالب الفاشل
وسنقف معهم أينما نعيش  .وتلكم الصورة أخذناهم عن بعض الفعاليات التى أقمناها فى السويد بالتعاون مع الجمعيات
التركية والسفارة التركية في السويد .أخيراً أو ّد أن أذكركم أن شعب تركستان الشرقية في داخل تركستان الشرقية
اليستطيعون أن يظهروا مشاعرهم الودية وتضامنهم لتركيا ولشعبها وهم تحت احتالل الصين لكنهم معكم في قلوبهم
وأدعيتهم .
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رءيس اتحاد االيغور التعليمية في السوي

1

