Sayın Rifat Feyziç:
“Türkiye ümmetin lokomotifidir”
Karadağ İslam Birliği Başkanı Fejzic, "Türkiye ümmetin lokomotifidir. Türkiye sadece
Türk vatandaşları için önemli değil. İnanıyorum ki Türkiye bütün İslam ümmeti için
önemli bir ülkedir." dedi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye'deki darbe girişimi hakkında
değerlendirmede bulunan Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic, 15 Temmuz
gecesi çok korkunç ve üzüntü verici olaylar yaşandığını söyledi.
Gece boyunca Karadağ'daki Müslümanlardan ve diğer tanıdıklarından sürekli
telefonlar aldığını anlatan Fejzic, bu yaşananlarla sadece Türkiye'nin değil
Balkanlar'da yaşayan Müslümanların da sıkıntı içine girdiğine bizzat şahit olduğunu
vurguladı.
Fejzic, darbe girişiminin yaşandığı gece Türkiye için sürekli dua ettiklerini belirterek
ertesi gün de öğle namazından sonra Karadağ'daki tüm camilerde tekrar ezan okutup
şükür namazı kıldıklarını ifade etti.
Türk halkının büyük ve gelenekleri olan bir halk olduğunu ve bunu darbe girişimi
sırasında da bir kez daha gösterdiğini söyleyen Fejzic, seçilerek göreve gelen
hükümet ve cumhurbaşkanına karşı olmanın, halka karşı olmak anlamına geldiğini
vurguladı.
Fejzic, FETÖ'nün Karadağ'da da bazı faaliyetleri olduğuna işaret ederek örgütün
Karadağ'da bazı dil kursları olduğunu ve bazı kesimlerin bu örgüte sempati beslediğini
ancak özellikle 17-25 Aralık olaylarından sonra bu kesimlerin de örgütten uzaklaştığını
kaydetti.
Karadağ'daki az sayıda FETÖ bağlantılı kurumun da yok olacağına inandığını belirten
Fejzic, "Kendi gemilerini yaktılar. Bundan sonra, özellikle Müslümanlardan bir destek
geleceğini sanmıyorum. Ümmeti seven, Türkiye'yi seven, İslam'ı seven insanlardan
herhangi bir yardım, sempati veya anlayış alacaklarını hiç sanmıyorum." ifadelerini
kullandı.
"Türkiye ümmetin lokomotifidir." ifadesini kullanan Fejzic, şunları kaydetti:
"Türkiye sadece Türk vatandaşları için önemli değil. İnanıyorum ki Türkiye, bütün
İslam ümmeti için önemli bir ülkedir. Bunun için duaların da bu süreç içinde yardımı
olduğuna inanıyorum. Allah'ın büyük bir lütfu ve yardımı olduğuna inanıyorum.
Türkiye'nin büyüklerine, devletine ve halkına Müslümanlar bundan sonra daha da çok
dua edecek. Türk halkı ne kadar büyük bir halk olduğunu 15 Temmuz akşamı
gösterdi."
Fejzic, Karadağ İslam Birliğinin kararıyla Türkiye'deki darbe girişiminde yaşamını
yitiren şehitler için yarın Karadağ'daki tüm camilerde gıyabi cenaze namazı
kılınacağını sözlerine ekledi.
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