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ÇİN, UYGURLARI ZORLA VE
BEDAVA ÇALIŞTIRIYOR

Çin Komünist Partisi (ÇKP) yönetimi, işgal 
ettiği Doğu Türkistan’da toplama kamplarına 
attığı ve sayıları milyonları aşan Uygur, Ka-
zak ve Kırgız Türklerini bedava ya da çok dü-
şük ücretler karşılığında çalıştırmayı devam 
ediyor.
ÇKP’nin köle işçi olarak çalıştırdığı birçok 
Türk kadınının görüntüler sosyal medyada 
birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

                Kamp tanığı Zum-
ret Davut hanımın Çin kaynak-
lı sosyal medya platformundan 
paylaştığı video görüntülerinde 
Çinli yetkililer köle olarak çalış-
maya zorladığı Uygur, Kazak ve 
Kırgız Türklerinin bedavaya da 
çok düşük ücretler karşılığında 
zorla çalıştırıldığı an görüntü-
lendi.

Görüntülerde aynı üniforma giyen genç ve 
orta yaşlardan oluşan bir kısım kadınların 
Doğu Türkistan’ın farklı bölgelerindeki Çin 
atölyelerinde çalıştığı görüntüler gösteriliyor.
Diğer bir görüntülerde anne babası ceza 
kampına alınan ya da annesi ile yaşayan 
küçük çocuklarında Çin fabrikalarında 
çocuk işçi olarak her türlü işlerde çalıştı-
rıldığı, gün boyu çalışan masum çocukla-
ra maaş olarak 12 Yuan (2 Dolar) verdiği 
kaydediliyor.
Bunun yanında Uygur Türklerini hedef 
alan sistematik soykırımı durdurmasına 
yönelik çağrılara “Radikal İslamcı ve Te-
rörizmle Mücadele Ettikleri” iddiasıyla 
yanıt veren ÇKP, terör örgütü Taliban’ın 
Kabil’i ele geçirmesi halinde kurulacak 
olan Taliban hükümetini tanıyacağını 
açıkladı. Bu durumda Çin, yıllardır terör 
örgütü olarak gördüğü Taliban’ın kuracağı 
devleti tanıyan ilk ülke olacak.
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ÇKP’DEN DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ
YOL PLANINA BÜYÜK YATIRIM

Urumçi Akşam Haberleri Gaze-
tesinde 12 Ağustos yer alan ha-
berde Doğu Türkistan’daki söz-
de Xinjiang Ulaştırma Bakanlığı 
Çin Komünist Parti (ÇKP) Ko-
mitesi Sekreter Yardımcısı Kukla 
yönetici Hasancan Ahmat’in bil-
dirdiğine göre, Merkezi hükümet 
bu yıl ocak ve temmuz ayları ara-
sında Doğu Türkistan’daki yol 
yapım projelerine toplam 34.996 
Milyar Yuan yatırım yapıldığı 
belirtildi.

Haberde, Doğu Türkistan’daki yol proje-
lerine yapılan yatırımların büyüme hızı, 
bu yılın başından bu yana, özellikle Tem-
muz ayında10 Milyar Yuan olduğu, planın 
tamamlanmasıyla birlikte yatırım miktarı-
nın da önemli ölçüde arttığı, bu yılın ilk 

yedi ayında bir dizi inşaat projesinin yanı 
sıra Doğu Türkistan’da yine başka projele-
rin yapımına başlandığı, yıl sonuna kadar-
ki süreçte tüm projeler için yaklaşık 630 
Milyon Yuan yatırım yapılmasının plan-
landığı bildirildi.
Hasancan Ahmet’e göre, bu yıl Doğu Tür-
kistan’da çeşitli projelere yapılan yatırım-
lar artarak devam edecek. Sadece ulaşıma 
yapılacak yatırımın ise 60 Milyar Yuan ol-
duğu aktarıldı.
Bilgilere göre Çinli yetkililer G314 hattı-
nın Bulongkol-Kunjirap liman bölümü de 
dahil olmak üzere 30 Eylül’de yapılması 
planlanan yedi proje, G3018 hattındaki 
Jing-Alatau limanı da dahil olmak üzere 
30 Ekim’de teslim edilmesi ve denetlen-
mesi planlanan dört proje ve bu yıl içinde 
dokuz planın daha devir teslim edilmesini 
planlıyor.
Gözlemciler, Çin’in Doğu Türkistan’ı 
Çinlileştirme hedefine ulaşmak için, Doğu 
Türkistan’a çeşitli imtiyazlarla davet edi-
len yerleşimci Çinlilere özel tercihli çifte 
standart politikası yürüttüğünü, Çin’den 
gelecek Çinlilerin yolunu hızlandırmak 
ve onları teşvik etmek, aynı zamanda bü-
yük miktarlarda zorla çalıştırmayla üre-
tilen ürünleri her tarafa hızlı ve güvenli 
bir şekilde ihraç etmek için büyük ölçekli 
bütçelerle yol inşasına harcama yaptığını 
ve yerleşimci Çinliler için turistik bölge-
lere ve her türlü sosyal etkileşim alanları-
na doğru gidilecek yol ve başka projelere 
yatırım yaptığını öne sürdü.
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DOĞU TÜRKİSTAN’DA İKİ ÜNİVERSİTE
BİNGTUAN’A VERİLDİ

Bingtuan Gündelik Gazete-
sinin verdiği haberine göre, 
Doğu Türkistan’daki iki üni-
versite Bingtuan’a verileceği 
ve eğitim düzeyinin yüksel-
tildiği, iki fakültede yedi li-
sans üstü sınıfı oluşturuldu-
ğu bildirildi.

Haberde bu üniversitelerden birinin, bu yıl 
ocak ayında kolorduya devredilen Doğu 
Türkistan’ın başkenti Urumçi’de bulunan 
sözde Xinjiang Siyaset ve Hukuk Ensti-
tüsü olduğu, bu üniversitenin daha önce 
sadece lisans eğitimleri verdiği ve bundan 
sonra yüksek eğitim ve mesleki eğitimle-
rinde verilmeye başlayacağı bildirildi.

Bir diğeri ise Tarım Üniversitesi. Siber gü-
venlik, gizlilik teknolojisi, gizlilik yöneti-
mi ve Urduca profesyonel olarak kurumsal 
veya bireysel kurslar veren bir Üniversite-
dir.
Gözlemciler, Bingtuan’ın kontrol altındaki 
üniversitelerin sayısındaki artışın ve yeni 
mesleklerin eklenmesinin, Çin hükümeti-
nin kolorduyu geliştirme ve güçlendirme 
yoluyla Doğu Türkistan’ın kontrolünü 
daha sağlamlaştırma niyetini net bir şekil-
de gösterdiğini, siber güvenlik gibi geliş-
mekte olan endüstrileri ise işgalci Çin’in 
Doğu Türkistan’daki gözetleme sistemleri 
ve bilgi ablukasında oynadığı rolün ihti-
yacından dolayı güçlendirilmeye çalışılan 
alan olarak yorumladı.
Ayrıca Urduca bölümün uzmanlaşmış bir 
endüstri olarak var olmasının, Pakistan ve 
Afganistan (Taliban) ile olan ilişki ihtiya-
cından kaynaklandığını kaydetti.
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UYGUR KADROLAR
TUTUKLANMAYA DEVAM EDİYOR

Çin hükümeti tarafından işletilen 
Halk Ağı sitesinin verdiği haberin-
de, Doğu Türkistan’ın Kaşgar iline 
bağlı Merkit ilçesi Maliye Bürosu 
milli kadrolarından biri olan Ati-
kem Emin ve ilçe karakolundan 
polis memuru İmam Kurban’ın 
“İki Yüzlülük ve Rüşvet” suçlama-
sıyla tutuklandığı bildirildi.
Çin medyasında, tutuklanan iki memur hak-
kında detaylı bilgi bulunmuyor. Ancak Doğu 
Türkistan’daki Uygur kadroların tutuklan-
ması, son birkaç yıldan beri sıklıkla görülen 
olaylardan biri. Çinli yetkililer, merkezin 
buyruklarını uygulamakta yumuşak davranan 
veya halka katı olmaktan kaçınan Uygur Tür-
kü memurlar ve yöneticileri çeşitli bahaneler-
le ortadan kaldırıyor. Gösterilen gerekçeler 
arasında en çokta “İkiyüzlü Davranış”, “Rüş-
vet ve Yolsuzluk” gibi bahaneler yer alırken

Çin Komünist Partisine sadakatsiz olduğun-
dan şüphe edilen tüm Uygur memurların hap-
se atıldığı ve eski Çin enerji bakanı olan Nur 
Bekri gibi kullanılıp bir kenara atıldığı apaçık 
ortada.

HER UYGUR TÜRKÜ ÇİN’İN HEDE-
FİNDE
Uzmanlar, Doğu Türkistan’daki tüm ekono-
minin ve öne çıkan sektörlerin Çin Komü-
nist Partisi ve yandaşlarının, Çinli kadroların 
kontrolü altında olduğunu, Uygur kadroların 
ekonomik olarak kendi çıkarları için çalışa-
cak seçeneği olmadığından Uygur yetkililerin 
“Rüşvet Alma” olasılığının daha düşük oldu-
ğuna dikkat çekiyor.
Çinli muhalefetçi entelektüeli Chen Pokong, 
Uygur yetkililerin tutuklanması hakkında de-
ğerlendirme yaparken “Çin hükümeti Uygur 
kadrolara hiçbir zaman tam olarak güvenme-
di. Hükümet, onları tutuklamak için istediği 
zaman herhangi bir bahane uydurabilir.” Yo-
rumunu yaptı.
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CHEN QUANGU, DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ
BASKIYI ARTTIRACAK

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) işlet-
tiği Xinjiang Günlük Gazetesinin 17 
Ağustos bildirdiğine göre Doğu Tür-
kistan’da siyasi, kanun çalışmalarını 
güçlendirme adı altında ikinci kez se-
ferberlik ve yeniden yapılanma top-
lantısı düzenlendi.
Toplantıda konuşan Doğu Türkistan’daki sözde 
ÇKP Xinjiang Parti Komitesi Sekreteri Chen 
Chuanguo, Doğu Türkistan’da siyasi uyanıklı-
ğın artırılması, güvenlik ve kolluk kuvvetlerin 
artırılması, sosyal istikrar ve uzun vadeli asayi-
şin sağlanması konuları üzerine merkezin buy-
ruklarını tabana aktardı.
Ayrıca bu amaca ulaşmak için “Önce halkı Çin 
kültür zenginlikleri ve ulusal kanun ile eğitme 
ve dönüştürme hareketini daha da sıklaştırılma-
sı, ayrılıkçılığa ve terörizme kararlılıkla karşı 
çıkma, Doğu Türkistan’ın siyasi hukuk gücünü 
güçlendirecek ve siyasi hukuk ortamını iyileş-
tirecek adımların atılacağını” ifade etti.
Chen Quangu toplantının sonunda yine, siya-
si-hukuki gücün eğitimi ve disiplininin, siyasi 
bir sorumluluk olduğunu, Doğu Türkistan’daki 
ÇKP Xinjiang Komitesinin kendisinin öncü-
lük ederek düzenleyici çalışmaları uygulamak 
ve teşvik etme hizmetlerini yoğunlaştırma-
sı gerektiğini vurgulayan Çinli yetkili, Doğu 
Türkistan’daki eğitim ve düzenleyici, yöneti-

ci düzeyindeki tüm liderlik grubunun birimler 
arasında iş birliğinin güçlendirilmesine önem 
vermesi gerektiğini belirtti.

ÇİN, SOYKIRIM UYGULAMALARININ 
ÜSTÜNÜ ÖRTMEYE ÇALIŞIRKEN
Chen Quanguo’nun toplantıda yaptığı açıkla-
malarında, Doğu Türkistan’daki baskıcı po-
litikalarının yoğunlaşacağına işaret ediyor. 
Pekin’in “Mesleki Eğitim Merkezleri” olarak 
adlandırdığı, uluslararası toplumun ise “Topla-
ma Kampları” diye tanımladığı yerlerde rızası 
dışında tutulan Uygur Türklerinin gerçek du-
rumuna dair tüm veriler, Çin yönetiminin ab-
lukası altında gizli tutulmaya çalışılırken aynı 
zamanda da bölgedeki insanlık dışı uygulama-
larını sahte ve çarpıtıcı bilgilerle veya baskısı, 
etkisi altındaki insanları zoraki ifadeler verme-
ye mecbur ederek yalanlamaya çalışıyor.
Oysa etnik ve kültürel ayrımcılığa ve insan 
hakları ihlallerine dahası soykırıma maruz 
kalan Doğu Türkistanlılar, ucuz iş gücü ola-
rak Çinli şirketlerde çalıştırılıyor. Müslüman 
kadınlar kısırlaştırılırken dine ait her şey ya-
saklanmış durumda.
Öte yandan, Birleşmiş Milletlerin resmi 
verilerine göre, Pekin idaresinin soykırım 
uyguladığı Doğu Türkistan’daki toplama 
kamplarında 1 milyondan fazla Uygur Tür-
künü rızası dışında zorla tutuyor. Bu sayı, 
kamp tanıkları ve Çin kaynaklı belgelerde 
ise 8 milyon insanın dönüşümlü olarak alı-
konulduğunu gösteriyor.
Çin’in sistematik baskısı ve şiddet politika-
larına maruz kalan Doğu Türkistanlı Müs-
lümanlar birçok yönden topyekûn imha ve 
milletçe yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.
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ÇİN, TAŞKURGAN’DA
ACİL HAVAALANI İNŞA ETTİ

            Çin hükümetinin işletti-
ği Xinhua Haber Ajansının bil-
dirdiğine göre, Çinli yetkililer 
Doğu Türkistan’ın Taşkurgan 
ilçesinde inşasını devam ettirdi-
ği havalimanının Eylül ayında 
faaliyete geçmesini hedeflediği 
öğrenildi.

Haberde, projenin hızlı bir şekilde inşasının 
devam ettiği ve bu yıl Eylül ayında test uçuş-
larına başlayacağı söyleniyor.
Bilgilere göre işgalci Çin yönetiminin acil 
inşa etmekte olduğu bu havaalanı Doğu Tür-
kistan’ın Kaşgar vilayetine bağlı Taşkurgan 
Tacik Bölgesi, Aktam Pazarındaki tepelik 
alanında yapılıyor.
Tacikistan, Afganistan ve Pakistan’ı sınırla-
yan önemli bir stratejik nokta olan Taşkur-
gan’da yapımı devam eden bu yüksek irtifalı 
havalimanının, ABD’nin Afganistan’dan as-
ker çektiği ve Afganistan’da Taliban’ın ikti-
dara geldiği bir döneme denk inşaatının ta-
mamlanıp aktifleşmesi dikkat çekiyor.

Gözlemciler, Çin’in havalimanını acilen 
inşa etmesinin, Taliban’ın iktidara gelme-
sinden sonra hududun güvenliği ve çeşit-
li sorunları engellemek için askeri amaç-
larda kullanmak, aynı zamanda da Çin’in 
Orta Asya ve Güneybatı Asya’daki ticari 
ve çeşitli ilişkilerini kolayca sağlamak için 
inşa ettiği özel bir hat olduğunu kaydetti.
Talibanlar Afganistan’ın yeniden yapılan-
ması için Çin’i iyi bir dost olarak gördüğü-
nü açıkladı. Çin ise Afganistan’ı Pakistan, 
Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan 
ve diğer sınır komşularını borç tuzağıyla, 
yerleşimci politikalarıyla yavaş yavaş ele 
geçirmeye çalıştığı gibi yutmanın, emri al-
tına almanın peşinde.
Uygurları Taliban’la iş birliği yapmakla 
suçlayan Çin işgal hükümeti, uluslarara-
sına terörist olarak lanse etmeye çalıştığı 
Doğu Türkistan halkına “Terörle Mücade-
le” bahanesiyle etnik ve kültürel ayrımcı-
lık ve insan hakları ihlalleri, dahası soykı-
rım uyguluyor.
Doğu Türkistanlılar, ucuz iş gücü olarak 
Çinli şirketlerde çalıştırılıyor.
Müslüman kadınlar kısırlaştırılırken dine 
ait her şey yasaklanmış durumda. Öte yan-
dan, Birleşmiş Milletlerin resmi verilerine 
göre, Pekin idaresinin soykırım uyguladı-
ğı Doğu Türkistan’daki toplama kampla-
rında en az 2 milyondan fazla Uygur Tür-
künü rızası dışında zorla tutuyor. Bu sayı, 
kamp tanıkları ve Çin kaynaklı belgelerde 
ise 8 milyon insanın dönüşümlü olarak alı-
konulduğunu gösteriyor.
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AKSU, ÇİN’İN ZHEJİANG KENTİ İLE “KARDEŞ ŞEHİR” YAPILDI

Çinli yetkililer yalan propagandalarıyla Doğu 
Türkistan’daki 19 il ve şehri “Xinjiang Hedefli 
Yardım” adı altında 19 Çin eyaletine bağladı.

Çin’in organ yayını Xinjiang Gazetesinin 
verdiği haberinde Çin’in Zhejiang ken-
ti, Doğu Türkistan’daki Aksu vilayetine 
“Hedeflenen Yardımı” güçlendireceğini 
ve sözde “Yardım Projelerini” daha da 
genişleteceğini belirtti. Bilgilere göre bu 
sözü Zhejiang İl Parti Komitesi Sekreteri 
Yuan Jiajun liderliğindeki bir hizmet gu-
rubunun 17-19 Ağustos tarihleri arasında 
Urumçi ve Aksu da ziyarette bulunduğu 
sırada verdiği belirtildi.
5 Temmuz 2009 Urumçi katliamının ardından 
Çin hükümeti sözde “yardımın” Doğu Türkis-
tan’ın ekonomik kalkınması konusunda yara-
rı olduğu yatırımların artırılacağı konusunda 
propaganda yaparak Doğu Türkistan’daki 19 
il ve şehri “Xinjiang hedefli yardım” adı al-
tında 19 Çin eyaletine bağlamıştı. 

Haberde yine Yuan Jiajun 19 Ağustos’ta Chen 
Chuanguo, Şöhret Zakir ve Wang Junjing gibi 
Doğu Türkistan’daki ÇKP üyesi Çinli yetkililer 
ile yaptığı bir toplantıda: Merkezi hükümetin 
birleşik düzenlemesiyle yerliler ve Bingtuan iş 
birliğini sürekli güncellemek, yeni iş imkanları 
sağlamak için yeni tedbirleri geliştirmek vurgusu 
yaptı.

“BÖLGEYİ BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞTİRE-
CEĞİZ”
Ayrıca Çinli yetkilinin Zhejiang Eyaletinin 
“Doğu Türkistan’a endüstriyel yardımı yoğun-
laştıracağını söylediği belirtilen haberde, Çin 
Komünist yetkililerinin Doğu Türkistan’ı Çin 
kültürüyle zenginleştirme politikası kisvesi altın-
da Çinli  entelektüel yardımı entegre edileceği, 
bölgeyi Çin’in yeni kalkınma modeliyle bütün-
leştireceğini, altyapıyı güçlendireceğini, sınırı 
istikrara kavuşturacağını ve yerel dijitalleşmeyi 
geliştireceğini” söyleyerek zulmü ve baskı uygu-
lamalarını daha da geliştireceğini, bölgeyi baştan 
aşağı değiştirmeyi planladığı ve bu esnada zoraki 
çalıştırılan yine yerel halk olacağı sinyalini verdi.
Gözlemciler Çin’in Doğu Türkistan topraklarını 
parçalama ve asimilasyon etme, yer altı zengin-
liklerini yağmalamak için Çin eyaletlerini Doğu 
Türkistan’a bağlayıp yardım adındaki sahte pro-
pagandasını yürütmesinin aslında bölgeye daha 
fazla Çinli göçmen yerleştirmek olduğunu, Uy-
gurları korkutup, çeşitli baskıyla zayıflattığını 
vurgulayarak aslında Çinlilerin “soykırım” için 
çok tan zemin oluşturduğunu belirtti.


