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Dönem Yönetim Kurulu, 30 
Aralık 2008 tarihinde yaptığı 

yazılı basın açıklamasıyla İsrail’in 
Filistin’e yönelik saldırısını kınadı. 
EMO Yönetim Kurulu’nun açıklama-
sında, saldırılar sonucu ortaya çıkan 
görüntülerin adım adım bir soykırımı 
anımsattığı belirtilerek, uluslararası 
kamuoyu saldırılara son verilmesi ve 
barıș ortamının sağlanması için göreve 
çağrıldı. 

EMO Yönetim Kurulu’nun 30 Aralık 
2008 tarihli açıklamasında, İsrail’in Fi-
listin’e yönelik hava operasyonlarıyla 
düzenlediği saldırılarda çoğu sivil halk 
olmak üzere ölü sayısı 360’ı, yaralı 
sayısının 1400’ü aștığının bildirildiği 
anımsatılarak, șöyle denildi: 

“Filistin; çoğu çocuk, yüzlerce 
insanın öldüğü, binlercesinin ya-
ralandığı bu saldırılarla yine kan 
ağlamaktadır. Yaralıların tașınması 
ve tedavisine bile olanak tanınma-
ması vahim saldırıların diğer bir 
boyutunu göstermektedir. İsrail’in 
kara operasyonlarına hazırlandığı 
haberleri ise endișeleri artırmak-
tadır. Hamas saldırısına misilleme 
gerekçesi ile İsrail tarafından bașla-
tılan saldırıların haber bültenlerine 
düșen görüntüleri yüreğimizi yara-
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seyirci kalmamaya davet ediyoruz. 
Mısır Hükümeti Gazze’nin İsrail ta-
rafından hapsedildiği duvarlara açı-
lan tek kapısını derhal açmalı, Mısır 
ülkesinin geleceğinde Mısırlıları bu 
utanca ortak etmemelidir.
İnsanların yașam kalitesini arttır-
maya çalıșan biz mühendisler, 
İsrail’in katliam düzeyine varan 
saldırılarını kınıyor, saldırıları derhal 
durdurmasını, tarafların bir an evvel 
șiddet ortamına son vermelerini ve 
yaraların sarılmasına izin vermele-
rini istiyoruz. Bu talebin insanlığın 
ortak talebi olarak yükseltilmesine 
duyulan gereksinimle, uluslararası 
kamuoyunu saldırılara son verilme-
si ve barıș ortamının sağlanması 
için göreve çağırıyoruz.”

lamaktadır. Sürdürülen insanlık dıșı 
saldırılar hiçbir gerekçe ile açıkla-
namaz. Üç günden bu yana devam 
ettirilen füze saldırıları sonucunda 
ortaya çıkan görüntüler adım adım 
bir soykırımı anımsatmaktadır.”

Açıklamada, İsrail tarafından 17 ay 
önce örülen duvarlar içine hapse-
dilmek suretiyle dünya ile bağlantısı 
kesilen Gazze’nin son bir aydır elekt-
rikten de yoksun bırakıldığı, dıș dünya 
ile irtibat kurulabilecek olan tek giriș 
kapısının da Mısır Hükümeti tarafından 
kapatıldığı için tam bir tecrit uygulama-
sına maruz kaldığı anlatıldı. Hastane-
lerin yașam destek ünitelerinin çalıș-
madığı, fırınların ekmek üretemediği, 
ağır füze bombardımanı altında kalan 
Gazze’de yaralılar ve hastalar için ilaç, 
tıbbi malzeme sağlanamadığı, halkın 
temel ihtiyaçlarının karșılanamadığına 
dikkat çekildi. 

“ABD’nin desteğiyle İsrail’in yıllardır 
Filistin’e karșı yürüttüğü insanlık dıșı 
politikayı tüm Dünya üzüntü içinde 
izlemektedir. Gazze’de bugünlerde 
yașananlar insanlık adına büyük bir 
utancın resmidir!” denilen açıklama-
da, șu çağrıya yer verildi:

“Biz bu utanca seyirci kalmayacak, 
ortak olmayacağız. Bașta Mısır Hü-
kümeti’ni ve tüm insanlığı bu utanca <


