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4. DOĞU TÜRKİSTAN MİLLİ BİRLİK
ŞURASI SONUÇ BİLDİRİSİ

Değişen dünya koşullarının ve büyük 
güçler arasındaki rekabetin ulusla-
rarası siyasi arenada tırmandığı bir 
dönemde, 13. Dünya Doğu Türkistan-
lılar Kardeşlik Buluşması ve 4. Doğu 
Türkistan Milli Birlik Şurası, 8-10 
Ekim 2021 tarihleri arasında Saray-
bosna’da gerçekleştirildi.
Çin işgali altındaki Doğu Türkistan di-
asporası olarak değişen dünya koşullarına 
göre pozisyon almak ve ona göre hareket 
etmek için ortaya çıkan fırsatları değer-
lendirmek, gelecek bir yılda Doğu Türkis-
tan davası için etkin eylem planı hazırla-
mak konusunda önemli kararlar alınması 
amaçlanan Şura, dünyanın dört bir yanın-
dan siyasi liderler, din âlimleri, aydınlar, 
araştırmacılar ve çeşitli STK temsilcileri-
nin katılımıyla başarıyla tamamlandı.
72 yıldır sürmekte olan Çin zulmüne maruz 
kalan, Komünizmin kurbanı, mazlum Doğu 
Türkistan halkı olarak; bizimle aynı kaderi 
paylaşan, dava adamı, komutan (rahmetli) 
Aliya İzzetbegoviç önderliğinde uzun yıl-
lar süren mücadeleler ve verilenlerden çok 

sayıda şehit sonucunda özgürlüğüne ka-
vuşmuş, kendi bağımsız devletini kurmuş 
ve özgürlük yolunda çabalayan milletlere 
örnek olan Bosna-Hersek’te düzenlenen 
13. Kardeşlik Buluşması ve 4. Milli Birlik 
Şurası tarihi bir öneme sahiptir.
9 Ekim sabahı itibarıyla başlayan 13. Kar-
deşlik Buluşması ve 4. Milli Birlik Şurası 
açılış törenine bütün Doğu Türkistan di-
aspora vekilleri, Bosna Hersek, Makedon-
ya ve Albania STK’ları, Sancak (Sırbistan) 
Baş Müftüsü, Avrupa, Kuveyt ve birçok ül-
keden Müslüman toplulukların vekilleri ve 
diplomatlar katıldı. Doğu Türkistan Milli 
Birlik Şurası Sonuç Bildirisi beyan edile-
rek sona erdi. Şuranın gerçekleşmesinde 
maddi, manevi her türlü destekte bulunan 
ve emeği geçen herkese bilhassa Bosna 
Hersek devletine, halkına ve STK’larına 
canı gönülden minnet ve şükranlarımızı 
arz ederiz. Şura 10 Ekim gece saatlerine 
kadar toplam 8 oturum hâlinde gerçekleş-
tirildi. Bu vesileyle Doğu Türkistan mese-
lesiyle ilgilenenlerle temaslar kurulmuş ve 
ileriye dönük çalışmalar için plan yapıl-
mıştır.
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4. MİLLİ BİRLİK ŞURASI’NDA ELE ALI-
NAN KONULAR;
1. Bosna-Hersek ve Doğu Türkistan müca-
delesinde devlet inşa sürecinin karşılaştı-
rılması;
2. Değişen dünya düzeninde Doğu Türkis-
tan Mücadelesi ve gelinen son nokta;
3. Batı ülkelerinin Çin politikası-tehditler 
ve fırsatlar;
4. İslam dünyasının Çin politikası-tehditler 
ve fırsatlar;
5. Afganistan ve Orta Asya’daki durum ve 
Doğu Türkistan meselesi;
6. Çin’in gelecekteki konumu ve değişim 
süreci konusunda muhtemel senaryolar;
7. Doğu Türkistan davasının teşkilatçılık-
tan devlet olmaya doğru gelişimi;
8. Bundan sonraki süreçte Doğu Türkistan 
davasında atılacak adımlar.

4. MİLLİ BİRLİK ŞURASI’NDA ÖNE ÇI-
KAN ÖNEMLİ NOKTALAR;
1. Çin’in siyasi sistemde, kültürde, toplum-
sal değerlerde ve uluslararası ilişkilerde 
evrensel değerlere ve insanlığa tamamen 
aykırı olan hile ve tehditlerini teşhir etmek 
ve dünya toplumunu uyarmak;

2. Batı ülkelerinde faaliyet gösteren insan 
hakları örgütleri, İslam’ı hareketler ve her 
kesimden bireylerle Çin'e karşı iş birliği;
3. Doğu Türkistan teşkilatlarının teşki-
lat sisteminin geliştirilmesi, profesyonel-
leşmenin hızlandırılması ve uzmanlaşmış 
kadroların güçlendirilmesi;
4. Doğu Türkistan konusunda Türk ve İs-
lam dünyasının desteğini kazanmak ve 
İslam dünyasını Çin tehdidine karşı uyar-
mak;
5. Doğu Türkistan davasının ana ilkeleri-
ni korumak temelinde karşılıklı iş birliğini 
tesis etmek ve insanlığın ortak düşmanına 
karşı birlikte hareket etmek, fikir ayrılık-
larına bakılmaksızın çeşitli kuruluşlar ile 
iş birliğini geliştirmek ve birlikte çalışma 
mekanizmasını güçlendirmek;
6. Kuruluşlar arası iş birliğini engelleyen 
tüm faktörlere karşın teşkilatlar arası kar-
şılıklı güven, anlayış, destek ve koruma 
ruhu oluşturmak;
7. Türk ve İslam ülkeleri ile Orta Asya ve 
Balkanlar’da halk diplomasisi yürütmek, 
Doğu Türkistan davasının uluslararası 
arenada daha da güçlenmesi ve gündem 
olması, çeşitli dillerde yapılan lobi faali-
yetlerini arttırmak;
8. Genç neslin yetişmesi ve eğitimine özen 
göstermek, Doğu Türkistan davası adına 
nitelikli gençlerin gelişimi için önemli olan 
her türlü imkânın sağlanması konusunda 
çabalamak;
9. Doğu Türkistan’ın bağımsızlığının vaz-
geçilmez ilkemiz olduğunu her zaman vur-
gulamak ve dünya toplumunu Doğu Tür-
kistan’ın işgal edilmiş Toprak olduğunu 
kabul ettirmeye çalışmak.
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13. DÜNYA DOĞU TÜRKİSTANLILAR 
KARDEŞLİK BULUŞMASI VE 4. DOĞU 
TÜRKİSTAN MİLLİ BİRLİK ŞURASI TEM-
SİLCİLERİ VE KATILIMCILARI TARAFIN-
DAN VERİLEN TEKLİF VE ÖNERİLER;
1. Çin’i destekleyen ülke ve kurumlarla bir 
araya gelerek, Çin’le olan diplomatik ilişki-
lerinden yararlanarak onları Doğu Türkis-
tan konusunda Çin'e baskı yapmaya davet 
etmek;
2. Çin ile büyük güçler arasındaki çatışma-
lardan oluşan fırsatları etkin kullanmak;
3. Doğu Türkistan tarihinde, bağımsızlık 
mücadelesinde büyük rol oynamış âlim, 
siyasetçi ve liderlerin hayatından ders çı-
karmak;
4. Doğu Türkistan davasında kadın rolü-
nün etkinleştirilmesi ve bu role önem ve-
rilmesi;
5. Doğu Türkistan meselesinin Çin’e rakip 
güçler için stratejik önemini anlamak ve 
buna göre adım atmak;
6. İslam dünyası için yeni planlar ve stra-
tejiler geliştirmek;
7. Çin ile İslam dünyası arasındaki ticaret 
ve her türlü anlaşmanın derinlemesine in-
celenmesi;
8. Arap ülkelerinde bilimsel çalışmaları ve 
lobi faaliyetlerini, sivil diplomasiyi güçlen-
dirmek;

9. Balkanlar’la ve Orta Asya ülkeleriyle 
ilişkileri güçlendirmek, bu bölge halkları-
nın Doğu Türkistan davasına ilişkin anla-
yışını artırmak için kendi dillerinde Doğu 
Türkistan davasını kitap, dergi vb. diğer 
medya aracılığıyla tanıtmak;
10. Doğu Türkistanlı teşkilatların zayıf/
güçlü yönlerinin iyi analiz edilmesi ve 
farklı kuruluşların tamamlayıcı fonksiyona 
sahip olarak görülmesi;
11. Doğu Türkistanlılar arasındaki iş birli-
ğini güçlendirmek ve Orta Asya’da Özbek, 
Kazak, Kırgız ve Rus dillerinde Lobiciliğin 
arttırılması.

         13. Dünya Doğu Türkis-
tanlılar Kardeşlik Buluşması ve 
4. Doğu Türkistan Milli Birlik Şu-
rasına ev sahipliği yapan Doğu 
Türkistan Maarif Hareketi olarak 
alınan kararların, sunulan teklif 
ve tavsiyelerin hayata geçirilmesi 
konusunda sıkı çalışmalar yürü-
tüleceği vurgulandı.
13. Dünya Doğu Türkistanlılar 
Kardeşlik Buluşması ve 4. Doğu 
Türkistan Milli Birlik Şurası 10 
Ekim 2021’de yapılan duanın ar-
dından başarıyla tamamlandı.
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ÇİNLİLER UYGUR AİLELERİNİ
7/24 İZLİYOR

Çin rejiminin Doğu Türkistan’daki sivil 
halka yönelik baskıları uluslararası alanda 
sert tepki ve eleştirileri üzerine çekmeye 
devam ediyor. Çin basınında çıkan haber-
ler, Çin’in sistematik soykırım politikasının 
sıkı bir şekilde uygulandığını doğruluyor.

Çin’in yayın organı Tanrıdağ web si-
tesinde 9 Ekim yayınlanan habere 
göre, Doğu Türkistan’ın Sanci Eya-
leti’nde 50.000’den fazla Komünist 
Parti üyesinin, yerel halkın evleri-
ne sözde “Kardeş Aile” kapsamında 
“Halkın İsteklerini Bilmek, Gerçek 
Sevgiyle ÇKP İçin Çalışmak” gibi 
envaiçeşit isimlerle toplam 400 bin 
500 aileye girdiği ve hane halkını iz-
leme amaçlı merkezi hükümet tara-
fından görevlendirildiği bildirildi.

Bilgilere göre, Doğu Türkistan’daki Sanci 
bölge şehir ve ilçe düzeyindeki ÇKP büro-
ları, Çin’in Changji Eyaleti’ndeki Çinli yetk-

ilileri örgütleyerek, sözde “Halk Rayını Al-
mak” adı altında gözetim ve baskı uygula-
malarını arttırdığı öğrenildi.
Çin basınında ayrıca şuana kadar Sanci il 
genelinde 598 köyde “İfşa Günü” politika-
sıyla şuana kadar sözde “Potansiyel Risk 
Gurubu” belirlediği yani Çinli memurların 
fişlediği 8.837 aileyi listelediği belirtildi.
Bilgilere göre, Sanci Eyaleti’ndeki her de-
rece parti üyelerinin, “Halkla Ortak Çalış-
mak, Sorunları Açıklamak, ÇKP İlkelerini 
Anlatmak, ÇKP İçin Hizmet” adı verilen 
gruplar oluşturarak Uygurların evlerinde 
gözetimi güçlendirdiği ifade ediliyor.
Gözlemciler, Çin’in son yıllarda Doğu 
Türkistan’ın farklı bölgelerinde halka yö-
nelik ani ve keyfi baskınlar düzenleyerek 
insanları çeşitli bahanelerle kamplara 
veya cezaevlerine hapsettiğini, bunun 
üzerine “İfşa Günü” adıyla halkı birbiri-
ni ispiyonlamaya ve geçmişte yaptıkları 
“Yasa Dışı” dini faaliyetleri ifşa etmeye 
zorladığını ileri sürdü.
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GULCA’DA YAKLAŞIK
200 KİŞİ TECRİT EDİLDİ

Geçen hafta, Gulca Eyaleti’ne bağlı olan 
Kökdala şehrinde iki kişiye Çin virüsü 
bulaşması nedeni ile şehrin tamamen 
karantinaya alınarak kapatıldığı duyu-
rulmuştu.
Çin’in Doğu Türkistan’daki Sağlık Ba-
kanlığı Propaganda Dairesi 7 Ekim’de 
konuyla ilgili yaptığı açıklamada, geçti-
ğimiz günlerde Gulca’da 4 vaka görül-
düğü, bu hastalardan ikisinin Korgas’ta, 
diğer ikisinin ise Kökdala bölgesinde 
ortaya çıktığı belirtilmişti.
Çin medyasına göre 7 Ekim’de, Doğu 
Türkistan’daki Bingtuan’lerde (Xinji-
ang Üretim ve İnşaat Kolordusu) dahil 
olmak üzere bazı bölgelerde Çin virüsü 
(Covid-19) nedeniyle 48 saat içerisinde 
soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bilindiği üzere Çinli yetkililer, sal-
gınla ilgili bilgileri (Çin ve Doğu 
Türkistan genelinde) sıkı bir şe-
kilde abluka altında tutuyor. Son 
gelen haberlerde ise, Kökdala 
şehrinin şu anda karantina altı-
na alınma ihtimaline yakın oldu-
ğu, nitekim yeni teşhis konulan iki 
hastayla temasa geçtiği belirlenen 
yaklaşık 200 kişinin özel bir tesis-
te tıbbi kontroller için karantinaya 
alındığı biliniyor.

Gözlemciler Çin’in virüsü Doğu Türkistan 
halkına karşı gözetim ve baskıyı artırmak 
için bir bahane olarak kullanacağından 
endişe ettiğini ifade etti.
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YAKLAŞIK 4 BİN ÇİNLİ
İŞE YERLEŞTİRİLECEK

Son zamanlarda, Doğu Türkistan’daki Çin 
Komünist Parti (ÇKP) İnsan Kaynakları ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2021 sonbaha-
rında diğer illerden ve bölgelerden “İhti-
saslı Gençler” bahanesiyle Çin eyaletlerin-
den Çinli yerleşimcileri getirerek bölgeye 
yerleştirileceğini bildiren özel bir duyuru 
yayınladı.

         12 Ekim’de bakanlığın inter-
net sitesinden yapılan açıklama-
da, bu sefer işe alınacak insan sa-
yısının 3.846 olduğu, en çok Çin 
eyaletlerinden üniversite mezun-
larının işe alınacağı ve bunun için 
en önemli koşulun, “Doğu Türkis-
tan’da Çalışmaya İstekli, Siyasi 
Niteliği Yüksek ve Kök Salmaya 
Niyetli” bir öğrenci olması gerek-
tiği belirtildi.

Bu konuda yapılan ek duyurularda, idari 
işler için istihdam edilecekleri ve kabul ed-

ilenlerin barınma, maaş, çocuklarının oku-
la kabulü ve yer değiştirme masrafları gibi 
konularda özel ayrıcalıklara sahip olacağı 
da bildirildi. Bu koşullar, geçen yıldan bu 
yana sosyal medyada dolaşan işgalci Çin 
rejiminin Çinli yerleşimcilere özel imtiyaz 
sağlayacağına dair haber ve çeşitli video 
görüntülerinin doğruluğunu bir kez daha 
teyit ediyor.
Son birkaç yıldır yüz binlerce Uygur Özel 
kolej mezunlarının ve üniversite öğrenci-
lerinin, sırf Müslüman Türk oldukları için, 
işsiz kaldığı, alanında uzman yüzbinlerce 
Uygur aydınların kamplara hapsedildiği 
ve ölüme mahkûm edildiği bir zamanda 
Çin hükümetinin Çin’den bu kadar çok sa-
yıda Çinli yerleşimciyi işe almak için du-
yuru yapması dikkatlerden kaçmadı.
Çinin şu an ki durumu, Alman araştırmacı, 
Antropolog Dr. Adrian Zenz’in, “Çin hükü-
meti Doğu Türkistan’daki nüfus yapısını 
değiştirmek ve Çinli nüfusunu artırmak 
için önümüzdeki 20 yılda nüfus transferi-
ni hızlandıracak” hükmünün doğru oldu-
ğunu gösteriyor.
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TAŞKURGAN HAVALİMANI TAMAMLANDI
Doğu Türkistan’daki Taşkurgan Havalima-
nı uçuş alanının inşaatı yakın zamanda ta-
mamlanmış olup, trafiğin yıl sonunda baş-
laması planlanıyor.
Çin’in propaganda yayını Tanrıdağ sitesi-
nin verdiği haberine göre, Taşkurgan Ha-
valimanı ana binasının inşaatı, Taşkurgan 
havaalanı ana kule, ek tesislerin tamam-
landığı ve şu anda dekorasyon, ekipman 
yerleştirme gibi işlemlerin ortak testler ve 
daha fazlasını içeren öğeler üzerinde ince-
lenip teslim alınmasının beklendiği bildi-
rildi.
Taşkurgan Havalimanı, Taşkurgan Tacik 
Bölgesi’nin 13 km güneyinde, deniz sevi-
yesinden 3252 metre yükseklikte ve Kaş-
gar’a yaklaşık 300 km uzaklıkta bulunu-
yor. Yaklaşık 14 kilometrekarelik bir alanı 
kaplayan Taşkurgan Havalimanına 1,63 
milyar Yuan yatırım yapıldığı biliniyor.
Taşkurgan Havalimanı Çin’in sözde Xinji-
ang’ın 13. Beş Yıllık Planındaki önemli bir 
havalimanı projesi olarak biliniyor. Yıllık 
yolcu kapasitesi 160.000, kargo kapasi-
tesi 400 ton olan havalimanı, yılda 1.900 

uçuş ve iniş ihtiyacını karşılayabileceği 
tahmin ediliyor.
Bilgilere göre, turistler genellikle Kaş-
gar’dan Taşkurgan’a otobüse binip beş 
saatte gidebiliyor, havalimanı tamamlan-
dığında Taşkurgan'dan Kaşgar, Yarkent, 
Urumçi, Gulca ve Aksu’ya uçak seferleri-
nin başlayacağı bildiriliyor.
Gözlemciler, Çin rejiminin son zaman-
larda Doğu Türkistan’ın hava, demir-
yolu ve karayolu taşımacılığını hızla 
genişleterek ve Doğu Türkistan kay-
naklarını taşımak için ulaşımını ko-
laylaştırarak Çinli göçmenleri Doğu 
Türkistan’a yerleşmeye teşvik etmek 
için kullandığını, aynı zamanda Kaş-
gar vilayetindeki Taşkurgan ilinin Ta-
cikistan, Afganistan ve Pakistan ile 
sınır komşusu olduğunu ve Çin’in, 
“Bir Kuşak, Bir Yol” planı için coğ-
rafik öneme sahip ve bölgede hava-
limanı inşaatını tamamlama telaşına 
girdiğini ileri sürdü.
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TOKKUZAK’TA BİR UYGUR YETKİLİ
14 YIL HAPSE ATILDI

Kaşgar’ın Tokuzzak şehrine bağlı Bulaksu 
İlçe Başkanı Ablet Turgun’a suçlulara ka-
nat germek suçundan 14 yıl hapis cezası 
verildiği ortaya çıktı.
Doğu Türkistan’da 2017 yılında başlayan 
keyfi tutuklamalarda milli kadrolara ve yö-
neticilere karşı en yaygın kullanılan tutuk-
lama gerekçesi “Suçluları Koruma Altına 
Almak”. Pekin’in potansiyel tehdit olarak 
belirlediği herhangi bir Uygur’u (sözde 
suçluyu) bilerek veya bilmeyerek göz ardı 
etmenin bedeli ciddi şekilde cezalanmala-
ra yol açabiliyordu.

          Bunlardan bir örnek 
olarak, 82 yaşındaki eski bir 
tutukluyu “Eğitilecekler” liste-
sinden çıkardığı için Tokkuzak 
Bulaksu ilçe başkanı Ablet Tur-
gun 14 yıl hapis cezasına çarp-
tırıldı.

Bilgilere göre Başkan Turgun 2017 yılı 
sonlarında ilçe karakoluna ifade vermeye 
çağırıldığı, o günden beri ortadan kaybol-
duğu, en son Bulaksu İlçe Başkanı Ablet 
Turgun’un “Suçluyu Kanadı Altına Almak” 
gerekçesiyle tutuklandığı öğrenildi.

Yurt dışında yaşayan ve Tokkuzak doğum-
lu bir Uygur tanık, aslen Tokkuzak’ın Terim 
köyünden olan Ablet Turgun’un, Bulaksu 
ilçesinde uzundan beri yetkili olduğunu 
bu süreçte halka yakın olmaya çalıştıysa 
da Komünist üstleri tarafından bu kaderle 
karşı karşıya kaldığını ifade etti.
Özgür Asya radyosuna göre, Tokkuzak Te-
rim ve Bulaqsu ilçe polis karakolları olay 
hakkında bilgi vermekten kaçınmış olsa da 
elde edilen bilgiler, Ablet Turgun’un tutuk-
lanmasından bir buçuk yıl sonra (2018’in 
sonunda), Terim’deki ailesine 14 yıllık ce-
zasının anca açıklandığı ileri sürülüyor.
Daha önce Opal’daki ceza kampında iki yıl 
görev yaptığını söyleyen bir polis memuru 
Başkan Turgun’un bir süre Opal’daki söz-
de “Eğitim Merkezi”nde tutuklu kaldığını, 
kısa süre sonra Tokkuzak Muş Cezaevi'ne 
nakledildiğini açık etti.
Bilgilere göre, Ablet Turgun’un kampa 
gönderilecekler listesinden sildiği 82 ya-
şındaki yaşlı adamın eski bir mahkûm ol-
duğu, Ablet Turgun’un ise yaşı nedeniyle 
tekrar suç işleme tehlikesi olmadığı göz 
önünde bulundurularak sildiği iddia edili-
yor. Anca Çinli yetkililer sırf Uygur olduğu 
için merkezi hükümetin emirlerini yerine 
getirmekte gevşek olmak, iki yüzlülük vb. 
çeşitle bahanelerle milli kadroları cezalan-
dırıyor.
Evvelki haberlerde, Tokkuzak, Bulaqsu 
ve Zamin köylerinde yalnızca 2017 yıl 
yarısına kadar 3.514 kişinin sebepsiz 
yere tutuklandığı ve bu sayı ilçe nüfu-
sunun %15’ne yakın olduğu ifade edil-
mişti.
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YABANCI ÖĞRENCİLER
DOĞU TÜRKİSTAN’DA GEZDİRİLDİ

Çin, Doğu Türkistan’da işledikleri suçları 
örtbas etmek için Pekin Üniversitesi’nde 
eğitim gören yabancı öğrencilerin Doğu 
Türkistan’ı ziyaret etmesini organize etti.
Çin’in organ yayını Tanrıdağ ağına göre, 
Çinli yetkililerin Pekin Üniversitesi’nde 
eğitim görmekte olan Kamerun, Bengal, 
Afganistan, Burundi, Uganda, Çad, Rus-
ya, Pakistan, Kore, Moğolistan, Sri Lan-
ka, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik 
Krallık da dahil olmak üzere 16 ülkeden 
20 yabancı öğrenciler için 6 Ekim’den iti-
baren bir haftalık Doğu Türkistan ziyareti 
organize ettiği bildirildi.
Bilgilere göre, yabancı öğrenciler Kaş-
gar, Hotan, Shihenze, Urumçi ve Bingtuan 
(Xinjiang İnşaat ve Üretim Kolordusu) ol-
mak üzere diğer il ve şehirlerde önceden 
belirlenmiş yerleri sahte ve düzmece alan-
ları ziyaret etti.
Haberden yabancı öğrencilerin çeşitli yer-
lerde çeşitli müzeleri ziyaret etmesinin 
yanı sıra Çinli yetkililer tarafından özel ha-
zırlanan pamuk tarlalarına götürüldüğü 
ve köle işçi çalıştırmakla suçlanan, küresel 
çapta boykot edilen Çin pamuğunun elle 
değil, tamamen makineleşmiş ekipmanlar-
la ekildiğini göstererek yabancı öğrenciler 
önceden hazırlanmış kurmaca sahneler ile 
kandırmaya çalıştığı öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde Çinli yetkililer, Doğu 
Türkistan halkını zorla çalıştırdığına dair 
suçlarını örtbas etmek için Çin genelinde 
Doğu Türkistan pamuğu hakkında geniş 
çaplı bir propaganda seferberliği başlat-
mıştı.
Haberde ayrıca Çin’in, Doğu Türkistan hal-
kının dini inançlarını ve ibadetlerini yasa 
dışı belirleyip yasakladığı bir dönemde, 
yabancı öğrencileri Doğu Türkistan’daki 
sözde “Xinjiang İslam Enstitüsü”nü ziya-
ret ettirdiği ve ziyaret sırasında sözde din 
adamlarıyla sohbet ettirerek, “Çin din öz-
gürlüğüne saygı gösterir, bu konuda her-
hangi bir kısıtlama yoktur ve dini eğitim 
alanına özel önem verilir” gibi kamuoyu 
yanıltıcı açıklamalar yaptığı dikkat çekti.
Haberde yine, yabancı öğrencilerin Çin’in 
Doğu Türkistan’daki politikasını övdüğü 
ve Doğu Türkistan’a yönelik iddiaların ta-
mamen “Söylentilerde” ibaret olduğunu 
gördüğü ve yurda döndüklerinde çevre-
deki insanlara doğruyu anlatacaklarını 
bildirdikleri belirtildi.
Gözlemciler, Çin’in uluslararası toplu-
mun Doğu Türkistan’a yönelik bağımsız 
soruşturmasını sürekli olarak engelledi-
ğini, baskı ve suçlamalarla başa çıkmak 
için önceden belirlenmiş mekanlarda 
özel olarak seçilmiş yabancılarla görüş-
tüğünü ve bu tür faaliyetleri müteakip 
sahte propagandalarında kullanacağı-
nı, ancak bu tür aldatıcı numaralarının 
Doğu Türkistan’a yönelik bağımsız so-
ruşturma talebeden kuruluşları engel-
leyemeyeceğini ileri sürdü.
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Tüm ülkeler Çin rejiminin baskıcı politikalarıyla iş birliği yap-
maktan vazgeçmeli. Tıpkı Litvan’ya örneği gibi Çin teknoloji 
ürünlerini “Kişisel Bilgi Güvenliğine” bir tehdit olarak görmeli 
ve yasaklamalı!


