15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN İSLAM COĞRAFYASINDA
YANSIMALARI KONFERANSI
24-26 Ağustos 2016
Kütahya
gesam.dpu.edu.tr

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDE DOĞU TÜRKİSTAN HALKI
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Ben İsveç'te Uygurlar Eğitim Federasyonu Başkanı olarak 15 Temmuz Türkiye'de
meydana gelen başarısız darbenin yankılarını incelemek için Dumlupınar Üniversitesi
tarafından düzenlenen bir konferansa katılmak üzere ilk defa Kütahya'da bulunmaktan çok
mutluyum. Türk halkı ile Doğu Türkistan halkının kardeş olduğu herkes tarafından bilinene bir
gerçektir. Renkleri farklı olsa da Doğu Türkistan bayrağı Türkiye'nin bayrağının taşıdığı aynı
fikirleri taşır. Büyük komutan Mustafa Kemal Atatürk “Al bayraktan gök bayrağa selam”
demiştir. Bunun için, nerede olurlarsa olsunlar Doğu Türkistan halkı Türkiye’yi Doğu
Türkistan’ı sevdiği kadar sever. Doğu Türkistan halkı bütün Türk siyasi partilerine ve
Türkiye'nin dini gruplarına açıktır. Ayrıca eskiden beri tüm Türk siyasi organlarına eşit
mesafede durur. Biz Allah’tan, halkımız ve komutanlarımızı bu barış yolunda devam ettirmesini
istiyoruz. Ama Türkiye halkının iradesine, meşru seçilmiş Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’a ve meşru hükümete karşı Gülen terör örgütü tarafından yönetilen başarısız darbe bir
gerçeği ortaya koydu. Dikkat edin Türkçe konuşan veya Türkiye’de onun cemaatine bağlı
herkes Türkiye'nin ve halkının koruyucuları değildir. Ancak orada Türkiye'nin güvenlik ve
Türkiye halkının güvenliğine dokunmaya çalışan hainler vardır. Gülen, terörist felsefesini
tanıtmak için İslam'ı ve Müslümanları kullanarak devletin her yerini kontrol etmek istedi. 15
Temmuz, Türkiye halkı ve hepimiz için trajik bir gün idi. Aynı zamanda, iyiyi kötüden ayırmak
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için bir fırsat oldu. Allah’a hamt olsun 15 Temmuz tarihinden itibaren kötü niyetli terörist grup
Güleni tanıdık. Allah bize akıl vermeseydi, Türkiye'nin özgürlüğü uğruna bu 255 Türk
kahraman kanlarını feda etmeseydi, Gülen cemaatinin insanlık ve insan düşmanı olduğunu
bilmezdik.
Hamt insanlık ve demokrasi düşmanlarına karşı 15 Temmuz’da Türkiye'deki kullarına
yardım eden Allah'a olsun.
Biz İsveç’te oturan Türkistanlılar başarısız darbe gecesinin başından beri Türk halkı ve
onun seçilmiş hükümetinin yanında durduk. Yaşadığımız her yerde biz, onlarla beraber
duracağız.
Son olarak, hatırlatmak isteriz ki Doğu Türkistan'da Doğu Türkistan halkı, Türkiye'ye
ve halkına samimi duygularını ve onlarla dayanışmayı gösteremez. Onlar Çin'in işgali
altındadır, ancak onlar kalplerinde ve dualarında sizinle bulunmaktadır. Saygılarımızla.
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