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İşgalci Çin, Doğu Türkistan’daki doğal kaynakları 
çalarak Çin illerine transfer ediyor. Kendi ihtiyaçlarını 
karşılamak dışında, işleyip Uluslararası piyasaya 
sürüyor. Bu bağlamda Çin rejimi, Doğu Türkistan- 
Lanzhou Demiryolu, Jing-Alatau Demiryolunun 2. 
hattında çalışmalara başladığı bildirildi.

Çin propaganda ağı Tanrıdağ sitesinde yer alan 12 
Aralık 2022 tarihli habere göre, Doğu Türkistan’daki 
sözde “Xinjiang Hükümeti” yetkilileri, Urumçi’de 
bölge kaynakları ve transferleriyle ilgili projelerin 
4. sezonunu planlamak için özel bir toplantı 
gerçekleştirdi. Toplantıda, Çin Demiryolu şirketi 
CEO’su Liu Zhenfang, Doğu Türkistan-Lanzhou 
Demiryolunun 2. hattında çalışmaların başladığını 
duyurdu.

Edinilen bilgiye göre, toplantıya video konferans 
yöntemiyle katılan Liu Zhenfang, Bortala 
Bölgesinde yer alan Doğu Türkistan-Lanzhou 
Demiryolu, Jing-Alatau Demiryolunun 2. hat 
bölümünde çalışmaların resmi başladığını açıkladı.

Toplamda 70 kilometre uzunluğa sahip yeni hattın 
saatlik hızı 120 kilometreye ulaşıyor ve Jing’dan 
başlayıp, Jing İlçesi, Bortala Şehri, Alatau 
Şehri’nden geçerek Çin’e ulaşacağı, projenin 
tamamlanması halinde birinci sınıf elektrikli 
demiryolu olacağı ve projenin iki yıl içerisinde 
tamamlanması planlanıyor.

Çinli yetkililere göre Jing-Alatau Demiryolunun 

2. hattı olan Doğu Türkistan-Lanzhou Demiryolu, 
Yeni Asya-Avrupa Kıta Köprüsü ile ulusal 
demiryolu ağının önemli bir bileşeni olduğu ve Çin 
rejiminin bu güzergah üzerinden Çin-Avrupa tren 
yolunun rolünü daha da güçlendirmeyi hedeflediği 
anlaşılıyor.

Bilgilere göre Doğu Türkistan’ın kuzey bölgesinde 
üretilen pamuk ve kimya sanayii ürünlerinin Çin 
eyaletlerine aktarılması için artan çabalarla birlikte, 
ulusal demiryolu ağında önemli noktalardan 
biri sayılan Urumçi Batı İstasyonu, tren giriş-
çıkışlarının kontrolü ve gruplandırılması için en 
büyük liman haline getirildiği öğrenildi.

ENERJİ AÇIĞINI KAPATMAK İSTİYOR

Çin rejimi, sözde salgın bahanesiyle uyguladığı 
tam kapanma, Doğu Türkistan’daki soykırım 
nedeniyle getirilen uluslararası ticaret ambargoları, 
Çin eyaletlerinde art arda yaşanan felaketlerin yol 
açtığı kömür ve enerji açığını kapatma planları 
kapsamında, Doğu Türkistan’da kömür, demir 
cevheri ve petrol ile doğal gaz kaynaklarının 
yağmalanmasını yoğunlaştırdı. Buna ek olarak 
Doğu Türkistan kaynaklarını kendi çıkarları için 
kullanmak dışında yurt dışına ihraç ediyor. Ancak 
bu denli zengin toprakların asil sahibi olan yerli 
halka hiçbir kullanım hakkı tanımazken, Uygur 
Türklerini köle işçi olarak çalışmaya zorluyor
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Çin rejimi Doğu Türkistan’da inşa ettiği toplama 
kamplarına Çin virüsünü bahane ederek yeni tür tecrit 
kamplarını dahil ediyor. Karantina adı altına evlerine, 
karantina kamplarına, fabrikalara ve okullara hapsedilen 
Uygur Türkleri açlık soykırımına tabi tutuluyor.

Geldiğimiz noktada Soykırımcı Xi Jinping, Doğu 
Türkistan’da Uygur Türkleri başta olmak üzere 
Müslümanlara karşı işlenen soykırım politikasını meşru 
bir zemine taşımış bulundu. Xi’nin Doğu Türkistan 
genelinde çok sert bir şekilde Çin’dekinden farklı olarak 
daha insanlık dışı uygulamaya koyduğu “Sıfır Covid” 
politikası kapsamında devasa karantina kampları inşa 
ediliyor. Çin rejimi Uygur Türklerini virüs bahanesiyle 
karantina kamplarına kapatarak açlık ve soğuktan 
ölmesini hedefliyor.

SALGIN BAHANESİYLE SOYKIRIM YAPIYOR

Doğu Türkistanlılara karşı soykırımın her türlüsüne 
başvuran Çin rejimi şimdi de, Uygur Türkleri başta olmak 
üzere Müslüman tolumu bir bütün olarak yok etmek için 
son 4 aydır sözde “salgın önlemleri” bahanesiyle Uygur 
Türklerini zorunlu izolasyona aldı. Karantina adı altında 
halkı hijyenin sıfır olduğu, insanların sosyal mesafe 
olmaksızın kalabalık ortamda tutulduğu ve personeli dahil 
hiçbir sağlık önlemlerinin bulunmadığı ortamın görüntüleri 
basına yansıdı. Gelen videoların çoğunda halk, hayvanın 
bile yemeyeceği, kokuşmuş, kötü yiyeceklerden şikayetçi 
olurken, hastalık varsa neden hiçbir ilaç verilmediğini 
belirterek, hiç ısınma tesisi bulunmayan burada ne 
zamana kadar kalacaklarını öğrenecek hiçbir yetkilinin 
ve ilgilenenin bulunmamasından yakarıyor.

DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ EN BÜYÜK TECRİT KAMPI

Çin kaynaklı sosyal medya da yayılan video 
görüntülerinde Çin rejimi Kaşgar vilayetine bağlı Kargalık 
şehri yakınlarında Doğu Türkistan’daki en büyük 
karantina kampı inşa etmekte olduğunu gösteriyor. 
Adeta açık hava hapishanesine dönüştürülen Doğu 
Türkistan’daki sadece bahse konu bu tecrit kampının, 
“18 bin kişi kapasiteli” olduğu video kaydında konuşa kişi 
tarafından ifşa ediliyor.

Bilindiği üzere daha bir ay kadar önce Korla yakınlarında 
olduğu düşünülen bölgede 16 bin kişi kapasiteli tecrit 
kampının yapım aşamasında olduğu görüntü kayıtları 
basına yansımıştı.

ÇİN’İN YENİ BASKI ARACI KARANTİNA KAMPLARI!

Çin rejminin Doğu Türkistan’da sözde “sıfır covid” 
politikası bahanesiyle sokağa çıkmayı yasaklayıp ilaçsız 
ve yiyeceksiz tecrit uygulamasının üzerinden 4 ayı aşkın 
zaman geçti. Bölge genelinde uygulanan zorunlu tecrit 
uygulaması yüzünden herkes kampta, hangi mahalleden 
kim öldü, kim hayatta, yan komşusu hangi kampta 
tutuluyor. ölenlerin mezarı var mı? Bu sözde salgın 
karantinaları ne zaman bitecek kimsenin hiçbir fikri yok. 
Çin virüsünden değil, hepsi de açlıktan, ihmalkarlıktan 
ölmeye başladı. Uygur Türklerinin topyekun yok edilmesi 
için karantina bahanesiyle inşa edilen toplu tecrit 
kamplarının büyüklüğü ve bunun gibi Doğu Türkistan’ın 
her yerinde inşasının devam etmesi, Çin vahşetini ve 
amacını bir kez daha gözler önüne seriyor.
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Dindar Uygurları tutuklayan Çin, Doğu Türkistan’da 
bazı camileri açtı. Cemaat camilere Çin propaganda 
aracılığıyla çağrılırken, fişlenme korkusuyla camiye 
ancak birkaç kişi gelebildi.

Çin komünist yönetimi camileri kapattığı gibi tüm mimari 
yapısını da “Dini Çince sosyalizme uyarlama” politikası 
sonucu tahrip ediyor. Özelliklede meşhur camilerin 
çoğu göstermelikte olsa açık tutulmaya ve fiziki yapısı 
korunmaya çalışılıyor. Örneğin Eylül 2021’de Meşhur 
Heytgah Camii’nin kapısındaki ayet ve dini yazılarla 
süslenmiş levha kaldırılmıştı. Benzeri şekilde çoğu 
Caminin kapı ve mihrapları üzerindeki “La ilahe illallah” 
ayetleri yazılan alanın üzeri kapatılarak Uygurca ve 
Çince “Komünist Partiyi sev, Ana Vatanını (Çin’i) sev” 
yazısı yer aldığı fotoğraflar medyaya yansımıştı.

Özgür Asya Radyosunun aktardığına göre Doğu 
Türkistan’da, camiler başta olmak üzere İslam kültür 
varlıklarını tahrip eden Komünist Çin yönetimi, 
uluslararası eleştirilere karşı Doğu Türkistan’da bazı 
camileri yeniden açmaya başladı.

Ancak, Uygur Müslümanlar propaganda amaçlı açılan 
camilere itibar etmedi. Sadece birkaç caminin açılmasını 
propaganda olarak değerlendiren Müslümanlar, durduk 
yere açılan Caminin tuzak olabileceğinden, fişlenerek 
daha sonra tutuklanma endişesinden dolayı camiye 
gitmedi.

HOTEN VE KORLA’DA KAPATILAN BAZI CAMİLER 
AÇILDI

Komünist yöneticilerin uluslararası baskılar sonrasında 
ilk önce Korla kentinde bir camiyi açtıkları, camiye 
daha önce gelenlere giderek, Müslüman olduklarını 
kabule eden bir belgeye imza atmalarını istedikleri 
ifade ediliyor. Halkın bir kısmı Müslüman olduğuna dair 
imza atarken, Yeni açılan ve imamı Çinli Müslüman 
(Huy) olan camiye namaz kılmaya ancak 4-5 kişinin 
gittiği belirtiliyor.

Bilgilere göre Hoten’in Karakaş ilçesine bağlı Yava 
köyünd, 2018 yılında kapatılan “Aznı Mescit” Cuma 
Camiinin de yeniden açıldığı, cemaatin camiye gelmesi 
için yerel propaganda araçlarıyla özel programlar 
yapıldığı bildirilirken, cemaatin fişlenme ve daha 
sonra toplama kamplarına götürülme korkusuyla 
camiye gitmediği öğrenildi. Nitekim Halk, daha önce 
dindarlıkları sebebiyle tutuklanan diğer Müslümanların 
serbest bırakılmasını bekliyor.

DURUM GULCADA DAHA AĞIR

4 Ağustostan beri kapatılan Gulca’da bu durumun 
dahada ağır olduğu anlaşılıyor. Açlık soykırımı sırasında 
bir çok insan açlıktan ölürken, insanların cesetleri 
toplanmadan önce bazı ailelere cenaze işlemlerinin 
yapılmasına izin verildiği, ancak din adamlarının tamamı 
toplama kampları veya hapishanede olmasından dolayı 
kimsenin kayıplarını son yolculuğuna dini usullere göre 
uğurlama imkanı bulamadığı ifade ediliyor.
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İşgalci Çin rejimi, Doğu Türkistan halkının ailelerini 
parçalamak ve tamamen kontrol altına almak 
için sözde “fazla iş gücü” yerleştirme adı altında 
Uygurları yerinden yurdundan çıkarma planını yoğun 
bir biçimde uyguluyor. Bölgeden gelen haberler söz 
konusu Politika kapsamında Çin rejiminin güya “fazla 
iş gücü” dediği insanları hala Toplama kamplarında 
köle işçi olarak çalıştırılması için tutsak ettiğini ortaya 
koyuyor.

China News’in 15 Aralık yayımladığı habere göre 
Kumul, Barikol İlçesindeki bir sözde “mesleki eğitim 
merkezi” adı verilen Toplama Kampının halen faal 
olduğu öğrenildi.

Bir Okul olarak lanse edilen merkezdeki kursiyerlere 
güya yemek pişirmeyi, çevre koruma ekipmanlarını 
kullanmayı ve Çince, hukuk bilgileri öğretildiği öne 
sürülüyor.

Habere göre, sözde “teknik eğitim merkezleri” 
hakkında kursiyer alımları için yapılan duyuruda 
“Barikol İlçe Teknik Okulu, bu yıl “kırsal işgücünü” 
ve kentsel işsizleri ulusal ortak dil, politika, mesleki 
beceriler ve istihdama dayalı pratik tekniklerle yerel 
yönetmeliklere göre eğitiyor. Bilgileri yer alıyor.

BARKÖLDE 1000 KİŞİ KÖLELEŞTİRİLİYOR

Ayrıca Barikol’da şimdiye kadar 65 defa sözde kurs 
açıldığı ve şu anda 1000’den fazla insanın bulunduğu 

ifade ediliyor.

Çin hükümeti bu tür tesisleri insanların gönüllü 
olarak beceri öğrenmek için geldikleri yerler olarak 
tanımlamaya ve toplumu bu şekilde kandırmaya 
çalışıyor.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın Uluslararası Çalışma 
İşleri Ofisi tarafından yayınlanan bir raporda bu 
tesislerin zorunlu çalıştırma kampları olduğu, 
bu birimlerde kişilerin rızası dışında tutulduğu 
belirtilmişti.

Çin medyasında çıkan haberlere bakıldığında, 
Çin’e yönelik uluslararası eleştirilere rağmen Doğu 
Türkistan’daki köle işçi çalıştırma politikanın devam 
ettiği anlaşılıyor.

“UYGURLAR MUTLU” PROPAGANDASI YAPIYOR

Pekin yönetiminin sözcüleri ise zorla çalıştırma 
iddialarını “Çin-karşıtı güçler tarafından uydurulmuş 
yalanlar” olarak nitelemiş; ülkedeki insan hakları 
durumunun gerçeğe aykırı olarak karalanmaya 
çalışıldığını, Uygurların “mutlu” olduklarını 
savunmuştu.

Avustralya Stratejik araştırma enstitüsü (ASPİ) 
raporuna göre 100 den fazla ülke ve 83 ünlü markaya 
mal tedarik etmede Uygur Müslümanlar köle işçi 
olarak kullanılıyor.
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Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) 
2023 bütçe görüşmeleri toplantısında 
konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, “Çin istese de Uygur Türklerini 
Çin’e teslim etmeyeceğiz” dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu TBMM’de yaptığı 
konuşmada, hükümetin Uygur Türklerinin 
haklarını gerek ikili ilişkiler düzeyinde 
gerekse uluslararası arenada her zaman 
koruyacağını söyledi. Urumçi’de yaşanan 
yangın faciasında da ilk olarak Türkiye 
Dışişleri Bakanlığı Çin’den izahat vermesini 
istediğini hatırlatan Çavuşoğlu, Türkiye ile 
aynı düşünen diğer ülkelerle uluslararası 
düzeyde Uygur Türklerinin tüm haklarının 
korunması konusunda beraber hareket 
etmekte olduğunu dile getirdi.

“HASSASİYETİMİZ DEVAM EDECEK”

Ayrıca Soykırımcı Çin rejimi tarafından 
defalarca iade edilmeleri istenmesine 
rağmen Uygurları hiçbir zaman Çin’e 
göndermediğini belirten Çavuşoğlu, 
Çin tarafının Uygurlara yönelik “terör” 
suçlamasına da Türkiye olarak gereken 
cevabın verildiğini, geçmişte ve yakın 
zamanda da münferit olayların yaşandığını 
ve İçişleri bakanlığının gereken özrü ifade 
ettiğini söyleyerek Uygur Türkleriyle ilgili 
hassasiyetlerinin devam edeceğini ifade 
etti.
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Çin‘in “Sıfır Covid” politikası kapsamında, sözde 
“salgın önlemleri” bahanesiyle yürüttüğü baskıcı 
ve keyfi karantina uygulamalarına soğuk hava 
şartlarının eklenmesiyle zulmün daha da yıkıcı 
hale geldiği gözlemlendi.

Doğu Türkistan’da 130 günü aşkın süredir 
devam eden kesintisiz ablukanın peşi sıra, sözde 
toplu tecrit merkezlerinin de artmaya başladığı 
bir dönemde, sayısız insan açlıktan ve tedavi 
bulamadan hayatlarını kaybettiği, özelliklede 
Urumçi başta olmak üzere çoğu bölgeleri kar bastığı 
ve insanların hiçbir ısınma tesisinin olmadığı tecrit 
merkezlerinde can alıcı soğuktan donarak ölme 
tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı öğrenildi.

KÖTÜ HİJYEN ARTI SIHHİ KOŞULLAR YOK

15 Aralık’ta halk tarafından Çin kaynaklı sosyal 
medyada paylaşılan ve muhtelif yerlerde 
kaydedilen birkaç video görüntüleri, Çin’in Doğu 
Türkistan’da yaşı ne olursa olsun kadın, erkek 
ve yaşlı, genç gözetmeksizin insanları karmaşık 
kategorize bir biçimde hiçbir sağlık önlemlerinin 
bulunmadığı çok kötü koşullar altındaki devasa 
toplu tecrit merkezlerine kapattığını ortaya koyuyor. 

İlgili görüntülerde aşırı soğuktan battaniyelerine 
sımsıkı sarılmış yüzlerce insanın tecrit kamplarına 
vahşice hapsedildiğini ve genel şikayetin ısınma 
problemi, kötü hijyen, kötü yemek ve sıhhi 
koşulların yok olduğu belirtildi.

ÖLDÜRÜCÜ SOĞUKTAN KORUNAMIYORLAR

Açık kaynaklardan elde edilen ve 10 Kasım’da 
sosyal medyada yayılan birkaç video görüntüsünde 
de Urumçi’de başlayan kar yağışları sonucu, 
herhangi bir soğuktan korunma tesisi olmaksızın 
kompleks veya çadır şeklindeki alanlara topluca 
kapatılan Doğu Türkistan halkı bir yandan açlık 
çekerken diğer yandan da soğuk hava şartları 
altında yaşam mücadelesi verdiği basına 
yansımıştı. 

Müslüman halkın aşırı soğuktan korunaksız, 
Kar altında kalan toplu karantina merkezlerinde 
tutulması ve bilindiği kadarıyla söz konusu 
merkezlerde su, Priz aleti veya İnternet’in olmayışı, 
ısınma problemi, kötü hijyen, ihmalkarlık ve diğer 
pek çok sorunlar, Çin’in Doğu Türkistan’da işlediği 
insanlık dışı suçların boyutunu ve amacını bir kez 
daha gözler önüne seriliyor. 

VİRÜSTEN DEĞİL SOĞUKTAN DONARAK 
ÖLECEKLER 

Gözlemciler, Çin’in gerçek niyetinin salgını önlemek 
olmadığını, bütün bu yaşananların kasten ve 
garazlı bir şekilde Doğu Türkistan halkına maddi ve 
manevi zarar vermekten başka bir şey olmadığını 
kaydederek “ilerleyen günlerde bu merkezlerde 
tutulan insanların donarak öldüğü haberini alıyor 
olabiliriz” değerlendirmesinde bulundu. 
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Radio France Internationale göre Avrupa Parlamentosu 
(AP), 15 Aralık’ta Çin rejiminin “sıfır covid” politikası adı 
altında uygulanan insanlık dışı tedbirleri kapsamında 
24 kasım Urumçi yangın faciasıyla birlikte patlak veren 
toplumsal hareketlerde barışçıl bir şekilde protesto 
eden halka güç kullandığı ve bunun kınanması gerektiği 
konusunda bir karar aldı. 

Kararda Parlamento üyeleri, Perşembe günü 
Strasbourg’da Çin rejimini temel insan hakları, yaşama 
özgürlüğü gasp edilen ve haksız yere tutuklanan 
protestocuları derhal serbest bırakma çağrısı yaparken, 
özgürlük mücadelesi veren halka desteklerini dile getirdi.

URUMÇİ YANGINI SONRASI NELER YAŞANDI 

24 Kasım Perşembe akşamı Urumçi’de meydana gelen 
yangın faciası yeni bir protesto dalgasını tetiklemişti. 190 
kişinin öldüğü faciaya karantina tedbirlerinin yol açtığı 
iddiası Çin’i de karıştırdı. Urumçi’de başlayan gösterilere 
müteakip, Kaşgar, Korla, Gulca ve Hoten başta olmak 
üzere Şangay’dan, Pekin’den, Çengdu’dan ve Vuhan’dan 
da protesto haberleri gelmişti.

Yangın faciası, sivil itaatsizlik eylemlerinden protesto 
gösterilerine dönüşürken eylemciler, Xi Jinping İstifa”, 
“Komünist Parti devrilsin” sloganları atarak, Komünist 
Rejimin “sıfır Kovid” politikası kapsamında uyguladığı 
katı karantina tedbirlerinin ülke çapında kaldırılmasını 
talep etmişti. Çin polisinin göstericilere müdahalesi çok 
sert olmuştu. 

Xİ İLE BİRLİKTE İNSAN HAKLARI SORUNU ARTTI 

AP üyeleri, Xi Jinping’in Mart 2013’te iktidara gelmesinden 
bu yana Çin’deki insan hakları durumunun önemli ölçüde 
kötüleştiğini, yasadışı tutuklamaların çoğaldığını kaydetti. 

Kararda Avrupa Parlamentosu olarak Çinli yetkililerin 
ifade özgürlüğü, toplanma özgürlüğü ve basın ve sosyal 
medya özgürlüğü üzerindeki kısıtlamalarını şiddetle 
kınadığı belirtildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN TAMAMI UYGUR

Ayrıca AP üyeleri Çin rejiminin yasadışı tecrit uygulamaları 
yüzünden 24 Kasım Urumçi’de çıkan yangın faciasında 
hayatını kaybedenlerin tamamı Uygurlar olduğunu, 
bu olayın Çin’in Uygurlara yönelik sistematik baskısını 
temsil ettiğini bildirdi.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ ZULMÜ DESTEKLİYOR 

Çinli teknoloji şirketleri Dowin ve Tencent’in, 
protestocular hakkında kimlik bilgilerini toplamak için Çin 
rejimiyle birlikte çalıştıklarını ve bunun da Çin rejiminin 
protestocuları tutuklamasına veya bir birleriyle iletişimi 
engellemekte yardımcı olduğunu belirtti. 

İLLEGAL POLİS MERKEZLERİNİ KAPATMALI

Öte yandan 5 kıtada ve 54 ülkede Avrupa’yı kuşatan 110 
İllegal polis merkezi kurma davranışına dikkat çeken AP 
üyeleri, Çin’in bu merkezleri derhal kapatması gerektiğini 
ifade etti.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber
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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından 
Çin-Arap Zirveleriyle ilişkin yapılan yazılı 
açıklamaya göre, İslam İşbirliği Teşkilatı 
Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, 
zirvenin sonuçlarının Arap-Çin dostluğu ile 
ortak çıkarlarına hizmet edeceğini ve Arap 
ülkeleri ile Çin arasındaki işbirliği ve ortaklığa 
yeni bir ivme kazandıracağını belirtti.

Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi’nin sonuçlarını 
memnuniyetle karşıladığını kaydeden 
Taha, Suudi Arabistan’ın zirvenin 
düzenlenmesindeki öncü rolünden övgüyle 
söz etti.

Açıklamada, Genel Sekreter Taha’nın, 
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin 
Ferhan’ın davetiyle zirveye katıldığı aktarıldı.

ÇİN-ARAP ZİRVELERİ RİYAD GERÇEKLEŞTİ

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da 7-9 
aralık Çin Komünist Parti Lideri Xi Jinping’in 
yanı sıra Arap ülkelerinden liderlerin 
geniş katılımıyla Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi 
düzenlenmişti.

Zirvenin sonlanmasıyla yayımlanan Riyad 
Bildirisi’ne göre, Çin’in “Bir Kuşak Bir Yol” 
Girişimi’nin desteklenmesi, taraflar arasında 
ortaklığın pekiştirilmesi ve bir sonraki zirvenin 
Pekin’de düzenlenmesi kararları alınmıştı. 
SOYKIRIMCI Xİ JİNPİNG, NEDNE FİLİSTİNİ 
SAVUNDU?

Soykırımcı Xi Jinping Riyad’da düzenlenen 1. 
Çin-Arap Devletleri Zirvesi’nin açılış töreninde 
konuşma yaparak Filistin sorununun 
Ortadoğu’da barış ve istikrarla ilişkili olduğunu 
söyledi.

Doğu Türkistan’da Milyonlarca Müslümanı 
katleden, soykırım uygulayan Xi, Filistin 
halkına yapılan tarihi haksızlıkların, sonsuza 
kadar olduğu gibi bırakılmaması gerektiğini 
savunarak , bir ulusun meşru hak ve 
çıkarlarının pazarlık konusu edilemeyeceğini 
ve bağımsız bir devlet kurma talebinin 
reddedilemeyeceğini, Çin’in tam egemenliğe 
sahip, 1967’deki sınırlara sahip, başkenti Doğu 
Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin 
kurulmasını güçlü şekilde desteklediğini 
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Filistin’in Birleşmiş Milletler’in tam üyesi 
olmasına destek verdiğini hatırlatarak 
tarihe not düşmüş bulundu.

“DÜNYANIN AKLI İLE DALGA GEÇİYOR BU 
KATİL!”

Konuyla ilgili Uluslararası Doğu 
Türkistan STK’lar Birliği Başkanı sayın 
Hidayetullah Oğuzhan, sosyal medya 
hesabından “Konuşana bak! 1949’dan 

beri Doğu Türkistan’da Soykırım cinayeti 
işleyen! 20 bin cami yıkan! 8 milyon 
insanı Kampa hapseden! 40 milyon 
Müslüman Türkü dünyadan tecrit eden! 
Din, düşünce, özgür yaşam, seyahat ve 
dolaşımı yasaklayan! birimi söylüyor. 
“Dünyanın aklı ile dalga geçiyor bu 
katil!” yakıştırmasını yaparak tepkisini 
gösterdi.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber


