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7 ÜLKE ASKERİ
DOĞU TÜRKİSTAN’DA TOPLANDI

Çin Komünist rejimi, uluslararası 
düzeyde Uygurlara yönelik “Soykı-
rım” iddiaları ve Pekin Kış Olim-
piyatları’nın başka bir ülkeye dev-
redilmesinin gündem olduğu bir 
dönemde Doğu Türkistan’ın Korla 
şehrinde yine “Uluslararası Askeri 
Oyunlar Yarışması” adı altında bir 
organizasyona ev sahipliği yaptı.

Çin medyasında çıkan haberlere göre 
2015 yılında Rusya tarafından başlatılan 
ve her yıl çeşitli rejim devletlerin katıl-
dığı askeri yarış oyunlarına bu yıl yine 
Korla şehri ev sahipliği yapıyor. Bu as-
keri müsabakaların Korla’da dördüncü 
kez yapıldığı biliniyorken, neden Kor-
la’da yapılmakta olduğu ise tam bir mu-
amma.

Gözlemciler, Doğu Türkistan’da “Soykırım” 
yapmakla suçlanan Çin’in dünyaya siyasi me-
sajlar vermek ve Doğu Türkistan’daki halkın 
kalbine korku salmak amacıyla her seferinde 
bu askeri oyunlarını Korla şehrinde gerçek-
leştirmesinin kasıtlı organizasyon olduğunu 
kaydetti.
Bilgilere göre “2021 Uluslararası Askeri 
Oyunlar Yarışması” açılış töreni 22 Ağustos 
Korla’da yapıldı. Törene Rusya, Beyaz Rus-
ya, Özbekistan, Venezuela ve Vietnam da da-
hil olmak üzere yedi ülkeden asker personel-
ler katıldı.
Çin Haber Ajansı’nın konuyla ilgili verdiği 
habere göre, yarışma 4 Eylül’e kadar devam 
edecek ve bu süreçte, çeşitli ülkelerden bir-
likler “Suvorov Saldırısı”, “Temiz Gökyüzü” 
ve “Güvenli Çevre” adlı üç kategoride 10 tür 
kapsamında yarışacak.
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ÇİN KADİM UYGUR KENTLERİNİ
YOK ETMEYE ÇALIŞIYOR

Çin hükümeti tarafından işletilen 
Tanrıdağ haber sitesinin 24 Ağus-
tos bildirdiğine göre, bugüne kadar 
Doğu Türkistan’daki çeşitli ilçe ve 
şehirlerdeki “Eski Şehir” adını ta-
şıyan 1.600’den fazla eski yerleşim 
bölgelerinin yıkıldığı, 200.000’den 
fazla kişinin yerinden yurdundan 
edildiği ve Çin hükümetinin bunu 
acil hizmet olarak büyük ölçekte 
halen sürdürmekte olduğu bildiril-
di.

Habere göre, “Yeniden Yapılanma” adı altın-
da yıkım operasyonu Çöçek, Urumqi, Sanji, 
Kumul ve Gulca’da gerçekleştirildi ve Çin 
propagandalarında “Halk İçin Mutlu Yaşam” 
sloganı atılarak Çin tarzındaki yeni yaşam 

alanlarının reklamı tanıtılıyor. Çinli yetkililer 
daha önceki yıllarda kadim Kaşgar şehrinde-
ki bazı yerleşim alanlarındaki vatandaşları 
“Geri Kalmışlıktan Kurtarmak” bahanesiyle 
evlerinden taşımış ve daha iyi kontrol için 
toplu konutlara yerleştirmişti.
Gözlemciler bunun Çin Komünist Partisi’nin 
(ÇKP) siyasi amacına uygun ve kasıtlı olarak 
yürüttüğü sistematik soykırımın bir parçası 
olduğunu, amacın ise daha fazla Çinli yerle-
şimcileri bölgeye getirmek için zemin hazır-
lamak olduğunu kaydetti.
Amerika Birleşik Devletleri’nde bağımsız 
bir analist olan Elşat Hassan konuyla ilgili, 
“Çin bir yandan Uygurların ulusal kimliğini 
hatırlatan her şeyi yok etmeye çalışırken, öte 
yandan sürü halinde Doğu Türkistan’a Çinli 
yerleşimcileri taşıdığını ve kök salmaları kar-
şılığı çeşitli devlet teminatından yararlandığı-
nı” ifade etti.
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DOĞU TÜRKİSTAN’A
HER GELEN ÇİNLİDEN BU İSTENİYOR

Çin hükümetinin Bingtuan yapısını güçlü bir 
şekilde desteklediği ve Doğu Türkistan’da 
kolordunun genişlemesi için her türlü arka 
çıktığı şu günlerde, Çinli yetkililerin “Bin-
gtuan Ruhu” adı altında kolordu sistemini 
anlatan propagandaların Doğu Türkistan’da 
yayılması için çalışmaları arttırdığı bildirildi.

Konuyla ilgili 24 Ağustos Çin medya-
sında çıkan haberlerde, 1954’ten beri 
yürürlükte olan Bingtuan (Xinjiang 
Üretim ve İnşaat Kolordusu) sistemi-
nin “Çin’in işgal ettiği sınır bölgele-
rinde kök salmak ve sınır bölgeleri-
ni canlandırmak” gibi benzersiz bir 
“Ruh” içerdiğini, bu yüzden artık bu 
ruhu daha geniş olarak yaymanın za-
manı geldiği öne sürülüyor.
Haberlerde Bingtuan sistemini Çin devleti 
için “sınır bölgesini yönetmenin önemli bir 

aracı” olarak açık bir şekilde övgüde bulu-
nurken kolordunun Çin’den gelen yüz binler-
ce Çinli göçmeni barındırmak için inşa ettiği 
tesislerin, dev üretim alanlarının “Doğu Tür-
kistan gibi sınır bölgenin refahının bir örne-
ği” olarak nitelendiriliyor.
Dünya Uygur Kongresi Sözcüsü Dilşat Rişit, 
Özgür Asya Radyosuna konuyla ilgili verdiği 
bir röportajda, “Doğu Türkistan’daki Bing-
tuan yapısının aslında Çin hükümetince Uy-
gurların asimile edilmesinde önemli bir araç 
olarak görüldüğünü dile getirirken, Doğu 
Türkistan’da durmadan genişleyen kolordu-
nun Çin’in hiçbir yerinde olmadığını söyledi.
Ayrıca gözlemciler Çin hükümetinin, Çinli 
göçmenleri Uygur topraklarına yerleştirmek, 
kalıcı ikamet etmesi için “Bingtuan Ruhunu” 
teşvik ederek bölgede kalmalarını ve kök sal-
malarını talep etmekte olduğunu kaydetti.
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ÇİN, “Xİ JİNPİNG FİKRİNİ”
DERSLİK KİTAPLARINA DAHİL ETTİ

Çin basınında çıkan haberlere göre, Doğu 
Türkistan’daki Çinli yetkililer “Xi Jinping 
Fikrini” derslik kitaplarına resmi olarak dahil 
ettiği bildirildi.

Çin Eğitim Bakanlığı tarafından 24 
Ağustos’ta düzenlenen basın toplan-
tısında, Çinli yetkililer “Xi Jinping’in 
Yeni Çağ Çin Sosyalizmi Fikrini Ders 
Kitaplarına Ekleme” yönetmeliği 
ilan etti.
Çin basınında çıkan haberlerde, Çinli yetkili-
lerin Xi Jinping fikirlerini çeşitli ders kitapla-
rının yanı sıra diğer kapsayıcı eğitim kuruluş-
larının tamamında yayılmasını istediği ileri 
sürülüyor.
Yönetmelik, Xi Jinping’in Fikrinin temel 
eğitimi, mesleki eğitimi ve yüksek öğrenimi 
kapsaması, çeşitli alanların müfredatına en-
tegre edilerek ilk okuldan üniversiteye kadar 
her düzeyde okutulması gerektiği ve bunun 
acil hizmetler olarak her zaman takip edilme-
sinin gerekliliği belirtiyor.

Çin’in baskıcı politikalarının yıldan yıla yo-
ğunlaşması şu anda Doğu Türkistan’da tüm 
ortamı etkiliyor ve Çin rejimi son yıllarda 
milli ders kitaplarında önemli değişiklikler 
yaparak Uygur Türkçesini yasaklamıştı.
Özelliklede Hong Kong’daki protestoların 
nedenini ders kitaplarına bağlayan Çinli yet-
kililer, ders kitaplarının reformunu ve sözde 
“Zehirli İçeriğin Kaldırılması” hizmetini şid-
detle savunuyor.
Ayrıca Çin, Doğu Türkistan’da Uygurca ders 
kitaplarını aşırıcılık ve terör bahanesi ile ya-
sakladı ve ders kitaplarını derleyen çok sayı-
da Uygur uzmanı hapse attı.

Gözlemciler, Doğu Türkistan’da şu 
anda okutulan yeni ders kitaplarının 
Uygur kültürü, inançları ve gelenekleri 
ile ilgili içeriğin tamamen kaldırıldığı 
ve Çinlileştirme, beyin yıkamak için se-
çilen metinlerin tamamen Çinli yazar-
ların eserlerinden çevrildiğini, aslında 
bunun Çin soykırımının bir kanıtı oldu-
ğunu Kaydetti.
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ÇİNLİLER İÇİN DOĞU TÜRKİSTAN’DA
12 DEVASA TIP MERKEZİ KURULUYOR

                    China News’in bildir-
diğine göre, Çin hükümeti şu 
anda 12 büyük tıp merkezi-
nin inşaatı için onay süreci-
ni tamamladı ve bu proje-
yi tüm Çin’i kapsayan “Tıp 
Merkezlerine” dönüştürmek 
için desteklediği ve tedavi 
merkezlerinin önümüzdeki 
yıldan itibaren deneme ba-
zında hizmete açılacağı bil-
dirildi.

Çin’in Jilin, Heilongjiang, Jiangxi, Hainan, 
Chongqing, Guizhou, Gansu, Qinghai ve Ti-

bet bölgesi, Guangxi Zhuang bölgesi ve Nin-
gxia Hui bölgesi dahil olmak üzere 12 büyük 
bölgesel tıp merkezi kurma planında Doğu 
Türkistan sözde “Xinjiang” yerine “Bingtu-
an” (Xinjiang Üretim ve İnşaat Kolordusu 
anlamına geliyor) yazdığı dikkat çekiyor.
Gözlemciler bunu, Çin’in Doğu Türkistan’ın 
fiili etkisini sınırlamak ve güç merkezinden 
uzaklaştırılması gereken tehdit olarak gördü-
ğünü ve kolorduyu yavaş yavaş Doğu Tür-
kistan’a lider ve belirleyici bir siyasi varlığa 
dönüştürmeyi amaçladığını ileri sürdü.
Ayrıca, Çin’in gelecekteki büyük ve tehlike-
li viral veya bulaşıcı hastalıklara hazırlanma 
planlarıyla ülke genelinde 12 bölgede bu ka-
dar büyük sağlık merkezleri inşa etmeyi plan-
ladığı, bu işin arkasında ne tür kötülüklerin 
olduğunu düşünmenin bile korkutucu oldu-
ğunu kaydetti.
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ÇİN, UYGUR EVLERİNDEN
HALILARI YASAKLADI

      Çinli yetkililer 25 Ağus-
tos’ta Doğu Türkistan’ın 
Kaşgar şehrinde Uygur-
lara halıları evlerinden 
çıkarmalarını ve belirle-
nen mobilyaları yerleştir-
melerini emreden bir bil-
diri yayınladı.

Çin’in son zamanlarda Doğu Türkistan hal-
kının mimari, avlu ve ev süsleme kültürü-
nü çeşitli isimlendirerek Çin kültürüyle yok 
etme çabalarını hızlandırdığı biliniyor. Kamp 
tanıklarının bildirdiğine göre Kaşgar’da “Ya-
şam Ortamının İyileştirilmesi” adı altında 
Uygur evlerindeki geleneksel süslemelerin 
ortadan kaldırılması için sakinlerden evinde-
ki Halıları kaldırıp parti hükümetin belirledi-
ği mobilyaları yerleştirmesini istiysen yazılı 
bildirge yayımladığı bildirildi.
Kaşgar şehir Parti Komitesi tarafından yayım-
lanan sözde “Yaşam Ortamının İyileştirilme-

si” adındaki bildiride: “Tüm evlerin halıları 
tamamen kaldırılmaları, zemin temizlenme-
li, evlere üç yeni mobilya yani uyumak için 
yatak, oturmak için kanepe, koltuk takımları, 
yemek için masa sandalye tek tip takımlarıyla 
dizayn edilmeli.
Bugünden itibaren hepimiz harekete geçece-
ğiz. Çalışmalar 5 Eylül’den önce tamamlan-
malı, bunun için ilçe halk komitesi özel bir 
soruşturma başlatacak ve istenenler yapıl-
mazsa durum ilgili yetkililere bildirilecek. 
Ayrıca tüm cezai sorumluluğu üstlenecek” 
deniliyor.

ÇİN’E TOPLUMSAL BASKI OLUŞMA-
SI ŞART!
26 Ağustos’ta Kaşgar’daki malum WeChat 
gurubuna atılan Ahaliler Komitesi üyeleri-
nin sakinleri tehdit ettiği mesajda, “Evdeki 
halıları kaldırıp koltuk, masa takımları alıp 
yerleştirmeyenler şansınızı denemeyin hızlı-
ca harekete geçin, daha sonra pişmanlığa yer 
yok, birde baş örtü takanlar, eteğinin altına 
pantolon giyenler kendinize dikkat edin uzun 
kıyafetler giymeyin” uyarıları yazılı bulunu-
yor.
Gözlemciler, Türk-İslam kültürünün bir par-
çası olan Uygur kültürünün, Uygur yaşamının 
tüm yönleri ile Çin kültürüyle çok farkı ol-
duğunu, bu nedenle Uygurları tamamen yok 
etmek için Uygur kültürünü de yok etmeyi 
planlayan Çin rejiminin halılara bile taham-
mül edemediğini, soykırım hedefine ulaşana 
kadar her türlü kötü yöntemi uygulamaya ça-
lışacağını ileri sürerek. Zulmün durdurulması 
için Çin’e toplumsal baskının artırtılması ge-
rektiğini söyledi.
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YERKEN İLÇESİNDE 1.800 KİŞİNİN
ZORLA ÇALIŞTIRILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Uluslararası toplumda Çinli yetkili-
lerin Uygurları zorla çalıştırmasıyla 
ilgili güçlü bir şekilde suçlandığı ve 
Çin ürünlerinin ABD’ye ithalinin ya-
saklandığı bir dönemde, Doğu Tür-
kistan’ın Yerken ilçesindeki Caiterek 
köyünden 1.800 sakininin köy yakını-
na inşa edilen Çinli fabrikalarda söz-
de “İstihdam” bahanesiyle ucuz işgü-
cü olarak çalıştırıldığı ortaya çıktı.
Çin basınında çıkan haberlere göre, Doğu 
Türkistan’ın sözde Parti Komitesi Sekreteri 
Chen Chuanguo, 26 Ağustos’ta Yerken ilçe-
sini ziyaret ederek “Yoksulluğu Hafifletme” 
adındaki zorla çalıştırma propagandasının 
daha da güçlendirilmesi gerektiği talimatı 
verdiği öne sürülüyor.
Haberde yine Chen Quanguo’nun, Yerken il-
çesindeki “Üretim Parkı” adını verdikleri de-
vasa açık hava çalıştırma tesislerini da denet-
lediği ve “Yüksek yoğunluklu emeğin güçlü 
bir şekilde geliştirilmesi ve yerel istihdamın 
daha fazla teşvik edilmesi” çağrılarını yenile-
diği aktarıldı.

UYGURLARI KÖLE İŞÇİ OLARAK ÇA-
LIŞTIRIYOR 
Çin hükümeti, 2017 yılından başlayan geniş 
çaplı tutuklama olaylarıyla birlikte, Uygur 
çiftçileri “Fazla Emek” adı altında başka böl-
gelere çalıştırmak üzere sürgün ederken, bir 
yandan da kırsal alanlarda “Bulunduğu Yer-
de Hizmet İmkânı” adı altındaki politikasıyla 
köylere Çin fabrikalarını kurdu ve geri kalan 
halkı köle olarak zorla çalıştırdı. 
Çin’in organ yayını Xinjiang Gündelik Gaze-
tesinin haberinde, şu anda Yerken ilçesindeki 
Yerken Yol İdaresi’ne bağlı Caiterek köyün-
deki 1800 “Fazla Emek” işçinin evinin ya-
kınlarına kurulan Çin fabrikalarında çalıştığı, 
Parti hükümetin himayesinde bu şekilde para 
kazanarak ailesine ekmek götürdüğü övüle-
rek anlatılıyor.

Gözlemciler Çin’in Uygurları köle ola-
rak çalıştırmaya devam erittiği ve bu 
yolla Uygur nüfusunu dağıtmaya daha 
kolay kontrol etmeye çalıştığını ileri 
sürdü.
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