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2 Aralık 2019 Pazartesi 
 

Doğu Türkistan'ın Kaderini İçeren Faaliyetlere İlişkin Açıklama 
 

Doğu Türkistan halkının ve Doğu Türkistan / Uygur meselesine ilgi duyan tüm hükümetlerin, 
organizasyonların ve halkların dikkatine: 
 
Çin rejiminin Doğu Türkistan halkına yönelik baskısı yavaş yavaş manşet haline gelmeye başladı 
ve bu sorun uluslararası insan hakları forumlarına bile dahil ediliyor. Çin’in Doğu Türkistan’a, 
özellikle de Uygur’lara karşı yürütülen sistematik soykırım suçlarının kanıtı küresel olarak ortaya 
çıkıyor. Çin işgal güçleri ve diktatörleri uluslararası toplum tarafından karşılanıyor ve uluslararası 
alanda güvenilirliklerini yitiriyorlar. 
 
Böyle bir anda, bazı Uygur / Doğu Türkistan örgütlerinin ve bazı bağımsız Uygur / Doğu 
Türkistanlı aktivistlerinin, Tayvan’ın milliyetçi partisinin üyeleri ve diğer sözde demokratik Çin 
örgütleri ve bireyleri ile rasgele bir araya geldiği biliniyor. "Çin'deki komünist partinin 
yıkılmasından sonra Çin ve Doğu Türkistan meselesiyle nasıl başa çıkılacağı" konusunu tartıştılar. 
 
Ayrıca, DTSH’den Anayasa’yı ihlal ettiği ve hükümetimizdeki dağınıklığı kestiği için görevden 
alınan bir grup insan var. 10 Kasım - 12 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılan 8. Genel Kurul'da 
başarılı bir demokratik ve adil seçim yapılmasına rağmen, DTSH dışındaki bazı kişilerin 
Sürgündeki meşhur Doğu Türkistan Hükümeti'ni baltalamak için çalıştığını fark ettik. Ulusal 
çıkarlarımıza zarar verecek şekilde bazı ülkelerin temsilcileri ile hükümetimiz ve milletimiz 
hakkında konuştular. Bu kişiler maalesef halkımıza yalan söyledi ve milletimizi aldatmaya 
çalışıyorlar. 
 
Demokratik olarak seçilmiş meşru Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti olarak, defalarca 
milletimizin varlığını ve insan haklarını korumanın tek yolunun yalnızca Doğu Türkistan'ın Çin 
işgalinden tam bağımsızlığını geri kazanmak olduğunu söyledik.  Doğu Sürgün Türkistan 
Hükümeti dışındaki herhangi bir şahıs, kuruluş veya idari organla herhangi bir hükümet veya 
kuruluş tarafından yapılan herhangi bir tartışma, anlaşma veya sözleşme bağlayıcı değildir ve bu 
yetkisiz eylemler Doğu Türkistan'ın ulusal iradesine ihanet olarak görülecektir. Dahası, 
Tayvan’daki Milliyetçi Parti, Kuomintang’ın ÇKP’nin bir başka tarafı olduğunu, Çin’li casus 
Wang Liqiang’ın da bunu doğruladığını belirtmek isteriz Kuomintang’ın Doğu Türkistan’ı işgal 
etmeden önce, 1944-1949’dan önce onlarla savaşmış olduğumuz göz önüne alındığında, 
geleceğimizi Tayvan’daki Çinli milliyetçilerle tartışmak aptalca. 
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