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BAYRAK TÖRENİNE KATILMADIĞI İÇİN
4 YIL HAPSE ATILDI

Çin sosyal medyasından alınan 5 dakikalık bir 
video görüntüsünde İki Uygur kızın sohbeti 
sırasında Çin işgal yönetiminin Uygur Türk-
lerini envai çeşit suçlamalarla hapse mahkum 
ettiğini ortaya çıkarıyor.
Video, kardeşini kurtarmak adına Çin-
liyle evliliğe zorlanan Uygur kadının Bir-
biriyle sohbet ederken yaşam mücadele-
sini konuştuğu esnada Erkek kardeşinin 
her pazartesi günü gerçekleşecek olan 
zorunlu Bayrak törenine katılmadığı 
için 4 yıl hapse atıldığı daha sonra ceza 
müddeti bitip serbest bırakıldığı ancak 
sicilinden dolayı çok geçmeden Topla-
ma kampına eğitim adıyla götürüldüğü 
sonra kamptaki çeşitli baskı, zihinsel ve 
fiziksel ağır işkenceler nedeniyle aklını 
kaybettiğini ifşa ediyor.

Ayrıca kısa saçlı olan kadın, Çinli yetkililerin 
evlendiği Çinliye vadettiği Bedava ev, Mad-
di destekleri geciktirdiği için sürekli şiddet 
gördüğünü çok zulmettiği anlatırken en son 
hükümetten birşey alamayınca boşayıp Çine 
döndüğünü anlatıyor.
Çin komünist partisi Doğu Türkistan halkını 
yok etmek ve topraklarını ele geçirmek için 
hedeflediği rezil planını gerçekleştirmek için 
halka yönelik keyfi tutuklama politikası izli-
yor. Aynı zamanda Uygur kızlarını ve kadın-
larını asimilasyon politikasının bir parçası 
olarak Çinlilerle evlenmeye zorluyor.
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Çinli işgalciler yıllardır Doğu Türkistan hal-
kının dinini, kültürünü, geleneklerini ve de-
ğerlerini ortadan kaldırmak adına milyonlar-
ca Uygur’u sebepsiz yere toplama kamplarına 
hapsetti. Sonuç olarak birçok aile parçalandı. 
Çocuklar öksüz, kadınlar istismar edildi ve 
yaşlılar ilgisiz kaldı.

      Çin kaynaklı sosyal 
medyadan alınan bir vi-
deo görüntüsünde Doğu 
Türkistan’a gezmeye 
gelen bir Çinli kadının 
yaşlı iki Uygur Türkü 
adama yardım etmeye 
geldiğini ve bu iki amca-
nın ayda 150 yuan yani 
şu anki piyasaya göre 
175 TL 58 Kuruş maşa 
çalıştığını, yedikleri ye-
meğin çok basit olduğu-
nu, onlara yiyecek güzel 
şeyler getirdiğini reklam 
yapmak isterken Doğu 
Türkistan’daki Gerçek 
durumu açık ediyor.

Çin komünist partisi milyonlarca masum Uy-
gur’u hiçbir sebep yokken toplama kampları-
na kapattı. Geride kaşan bir kısım çocuklara 
el koydu, Komünist partiye sadık birer ela-
man olarak büyümesi için çocuk kamplarına 
aldı.
Kendi halinden haber alamayacak kadar yaşlı, 
Bakıcısız, güçten kuvvetten kalmış bir kısım 
yaşlıları ise “Baht huzur kenti” adı verilen 
yaşlı bakım kamplarına yerleştirildi. Dışarı-
da kalan Çocukların ve yaşlıların durumu gün 
geçtikçe kötüleşmeye doğru gidiyor.

DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ HALKIN
İÇLER ACISI DURUMU ORTAYA ÇIKTI
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ÇİN MALI AYAKKABINDA ,
UYGURLARIN YARDIM ÇAĞRISI BULUNDU

16 Kasım’da sosyal medyaya yansıyan bir 
yardım mektubu uluslararası toplumda infial 
yarattı.
Arslan adlı Rus gençin Çin’den sipariş ettiği 
The North Face markalı ayakkabılardan zorla 
çalıştırılan Doğu Türkistanlı köle işçilerden 
yardım çağrısı İçeren küçük bir not parçası 
çıktığı öğrenildi.

Notta, İngilizce yazılmış “Beni 
kurtarın, Çin tarafından hap-
sedildim, Uygurları kurta-
rın!” yazıları dikkat çekiyor.

Rus gencin Notu eline alır almaz kurye ve 
dükkan sahibi ile iletişime geçtiği ancak hiç-
bir bilgi alamadığı dolayısıyla bu yardım no-
tunun doğruluğu ve yazan kişinin yardıma 
ihtiyacı olduğu düşüncesiyle durumu Rus-
ya’dan “Moika Lezzetli Yemekler” adlı bir 
telgrafta yayınladığı bildirildi.
Not, Çinli fabrikalarda Köle işçi olarak çalış-
tırılan Doğu Türkistanlılar tarafından yazıl-
dığı kesin gözle bakılırken, Çinli yetkililerin 
Doğu Türkistan’daki suçlarını çeşitli şekiller-
de örtbas ederek Uluslararası markalar için 
üretilen ürünlerde Köle işçi kulandığı gerçe-
ğini bir kez daha ortaya çıkardı.
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Birkaç gün önce, Doğu Türkistan’ın belirli 
bir bölgesinden bir traktör dolusu Uygur’un 
“Haşar” adı verilen zorunlu çalışmaya götü-
rüldüğü anın görüntüsü sosyal medyaya yan-
sıdı.

             Çin kaynaklı sosyal 
medyadan alınan görüntüler-
de, büyük bir traktöre doldu-
rulan 50’den fazla Uygurların 
sıkışık ortamda üstü başı toz 
içinde tarladan geçerken gös-
teriliyor.

Yüz ifadelerinden yorgun ve umutsuz olduğu 
okunabilen çiftçilerin yarısından fazlası ka-
dın olması dikkat çekiyor.
Çin daha önce Doğu Türkistan’da böyle bir 
sistemin olmadığını açıklamıştı, oysa Çin ko-
münist partisi her geçen gün Doğu Türkistan 
halkını baskı altına alma çabalarını hızlandı-
rıyor. Bir yandan siyasi eğitim ayağına halkı 
beyin yıkamaya uygulamalarına tabi tutuyor-
ken diğer yandan zorla çalıştırma ile fiziksel 
olarak istismar ediyor.

TRAKTÖRLE ZORUNLU ÇALIŞMAYA GÖTÜRÜLEN
UYGURLAR BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
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TOPLAMA KAMPLARINDAN ÇIKANLARIN
DURUMU GÖRENLERİ ŞOK ETTİ

Çin’in Doğu Türkistan’daki nazi vari Topla-
ma kamplarından serbest bırakıldığı tahmin 
edilen bir Uygur’un içler acısı görüntüleri 
sosyal medyaya yansıdı.

Çin kaynaklı sosyal medyadan 
alınan video görüntülerinde çe-
şitli kimyasallar ve ağır işkence 
sonucu bir deri, bir kemik hali-
ne gelen ve yürüyemeyen baba-
sını evinin bahçesinde taşıyan 
Doğu Türkistanlı genç bir Uy-
gur kızı gösteriliyor.

Geçtiğimiz aylarda buna benzer bir sürü 
görseller yine Çin kaynaklı sosyal medyada 
paylaşılmış ve görenlerde adeta şok etkisi ya-
ratırken 2. Dünya Savaşı sırasındaki Nazi Al-
manya’sı döneminde aynı şekilde bir deri bir 
kemik kalan Yehudi tutsaklarını anımsatıyor.
Çin komünist partisi şu anda Doğu Türkis-
tan’daki milyonlarca Uygur’u hiçbir neden 
yokken hapishanelerde ve toplama kampla-
rında hayal edilemeyecek şekilde işkenceler 
ediyor. Çin, toplama kamplarını uluslararası 
toplumun gözünü boyamak için bir “eğitim 
merkezi” olarak adlandırsa da, basına sızan 
güçlü kanıtlar Çin’in soykırımını ortaya ko-
yuyor.
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Geçtiğimiz yakın tarihte Kimliği belirsiz 
Çinli öğretmenin paylaştığı bir mektup Doğu 
Türkistan’daki küçük çocukların içinde bu-
lunduğu kötü durumu ortaya çıkardı.
2016’nın sonlarından itibaren Doğu Tür-
kistan halkına yönelik Çin’in başlattığı 
büyük çaplı keyfi tutuklamaların sonu-
cunda aileler parçalandı ve bakıcısız bı-
rakılan küçük çocuklar zorlu bir süreç 
yaşamaya mecbur bırakıldı.

Çinli öğretmenin yazdığı mektupta, “Bizler, 
Hotan vilayetinde eğitime destek için gelen 
öğretmenlerden Liu Changhai ve Zhao Bei-
jing. Okulumuzdaki çocukların tamamı, özel-
likle kışın kıyafet ve ayakkabı almaya gücü 
yetmiyor, giysilere çok ihtiyaç duyuyorlar. 
Evinde eski kıyafetleri olan herkes onu bize 
ulaştırsın. Çocukların elbiseleri ve ayakkabı-

ları yırtık veya delik. Bölgedeki sıcaklık 15-
16 °C seviyesine inmeden kıyafet ve elbise 
sorununu çözmemiz gerekiyor. Yaş aralığı 
6 ile 12 olan Çocuklara eski giysileriniz ve 
ayakkabılarınız varsa, bize gönderebilirsi-
niz.” şeklinde ifadeler yer alıyor.
İçeriğe göre mektup, Hoten vilayeti Kiriye İl-
çesi, Langer Köyü Merkez İlkokulundan iki 
Çinli öğretmen tarafından yazıldığı düşünü-
lüyor.
Doğu Türkistan halkı Çin’in soykırım poli-
tikası altında akıl almaz zor günler yaşıyor 
olmasına rağmen, Çinli yetkililer Doğu Tür-
kistan halkının hayatlarının daha da iyiye 
gittiğini ve zenginlik yolunda ilerlediklerini 
söylüyordu. Bunun gibi kanıtlar Çin komü-
nist partisinin Uluslararası toplumu kandırma 
çabasını bir kez daha gözler önüne seriyor.

KIŞ YAKLAŞTIKÇA DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ
ÖKSÜZ ÇOCUKLARIN DURUMU ENDİŞE YARATTI
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Çin kaynaklı sosyal medyadan alınan video 
görüntüleri izleyenlerin kalbine durgunluk 
getirdi.

Videoda, Çin’in zorunlu çalış-
tırma siyasetine kurban giden 
Uygur gencin hastane yatağında 
yatan annesiyle görüntülü olarak 
konuştuğu sırada Çocuğuna ba-
karken kah ağlayıp kah gözyaş-
larını sildiğini gösteriyor.
Bir başka videoda ise yaşlı anne-
sinin solunum cihazı ile hastane-
ye kaldırıldığını ve annesinin zor-
landığı anda yanında olamadığı 
için çaresizce göz yaşı döktüğünü 
kaydediyor.

DOĞU TÜRKİSTANLI
ANNELER
KAN AĞLIYOR
Çin komünist partisi, Doğu Türkistan’daki 
zorla çalıştırma ve toplama kampları gibi soy-
kırım politikalarıyla halkın yaşama ve temel 
insan haklarını ayaklar altına aldı. Dış dün-
yaya ise yaptıkları cinayeti meşru göstermek 
için her fırsatı lehine çevirmeye çalışıyor. An-
cak değimi yerindeyse “ateşi söndürsen du-
manı çıkar”, sızan her bilgi Çin’in insanlığa 
karşı suç işlediğini kanıtlıyor.


