AFGANİSTAN’DA 15 TEMMUZ ÇALIŞTAYI

Uluslararası üniversiteler konseyi kurucu ve icra kurulu başkanı Orhan
Hikmet Azizoğlu 15 – 18 Temmuz 2018 tarihleri arasında Afganistan
Mezar-ı Şerif şehrinde üniversite rektörlerinin daveti üzerine Taji
Üniversitesinin ev sahipliğinde 15 Temmuz darbe teşebbüsü konferansı
verdi.

Afganistan’ın mezar-ı şerif şehrinde bulunan Taji üniversitesinin ev
sahipliğinde yapılan “Türkiye ve İslam Dünyasına 15 Temmuz Darbe
Teşebbüsü ,Türkiye ve Afganistan Arasında Bölgesel ve Küresel Akademik
Diplomatik ve Ekonomik İşbirliği” konferansı veren Uluslararası
üniversiteler konseyi kurucu ve icra kurulu başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu
şu sözleri aktardı ; “ Afganistan ile kardeşlik bağlarımızın eskiye dayandığı
Afgan sınırları içinde oluşacak iç huzursuzlukta bu meselelerin Türkiye’yi
de ilgilendirdiğini söylen Orhan Hikmet Azizoğlu ortak yaşama kültürünün
hayata geçirilebilmesi için Türkiye devleti olarak büyük çaba sarf ettiğini
tüm Müslüman kardeşlerimiz için Türkiye’yi kurtuluş reçetesi olarak
vurguladı.
Azizoğlu Tüm insanlık aleminin dini, dili, ırkı, cinsiyeti ve rengi ne olursa
olsun yaşadığımız küreye paydaş olduğunu, huzuru ve barışı sağlamada
Türkiye’nin büyük rol oynadığını ve her türlü terör örgütü ve
yapılanmaların kabul edilemeyeceğini terör örgütlerinin insanlık ve İslam
düşmanlığı olarak görüldüğünü bu yapılarla ilgili gereken karşı duruşun
sergilendiği ve sergilenmeye devam edileceği ,barışın, huzurun refahın ,
başta tüm Müslüman kardeşlerimizin hakkı olduğu ve tüm dünyada
sağlanması için Türkiye’ bu konuda sağlam duruşlar sergiliyor ” dedi.
İUC Kurucu başkanı Azizoğlu Konferansta 15 Temmuz darbe girişimini
tanımlarken bu teşebbüsün tüm İslam alemine ve Müslüman kardeşlerimize
yönelik olduğunu Müslümanlığı karanlığa gömecek bir girişimin
gerçekleştirildiği fakat büyük Türk milleti tarihi kahramanlık destanı
yazarak ve tüm kardeş ülke duaları ile girişimin engellendiğini söyledi.
Azizoğlu Afganistan’ın ekonomik ,ticari, küresel ve eğitim alanlarında
gelişmesine ve daha yüksek standartlara çıkması Afgan halkının refahının
artması adına yapılacak proje ve işbirliklerinin hayata geçirilmesi için
Türkiye ve müttefiklerin önemli rol oynaması gerektiğini Afganistan ve

halkının terör , iç savaş ve mücadele ile değil ilimle ticaretle ve saygınlıkla
adının duyulmasına katkı sunmayı Türkiye devleti tüm milletin her bireyi
kardeşlik görevi olarak görüyoruz ” dedi.
Orhan Hikmet Azizoğlu “ Uluslararası Üniversiteler Konseyinin Afgan
üniversitelerine akademik olarak gereken tüm desteğin verildiğini ve daha
fazla yararlanılması için her türlü iş birliğine açık ve hazırız” dedi.

Uluslararası Üniversiteler Konseyi Başkan ve İcra Kurulu Başkanı Orhan
Hikmet Azizoğlu Afganistan’ın çeşitli bölgelerinden gelen rektörler , iş
adamları, diplomatlar ve basın mensuplarına verdiği konferans dışında
üniversitelere yaptığı ziyaretlerde brifingler aldı. Türkiye Mezar-ı Şerif
başkonsolosunu ziyaret etti ve Afganistan ulusal basını ile kapsamlı bir
basın toplantısı gerçekleştirdi.

