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ÇİN, DOĞU TÜRKİSTAN HAKKINDA
YİNE BİR RAPOR YAYINLADI

Çin’in Doğu Türkistan halkını zorla çalıştırma ve köleleştirme uygulama-
sının uluslararası gündemde olduğu ve uluslararası toplumun Çin’in Doğu 
Türkistan’daki insanlık dışı suçlarını eleştirmeye başladığı bir dönemde 
Çin komünist partisi sözde “Xinjiang Kalkınma Araştırma Merkezi İstih-
dam Anketi” adıyla bir Rapor daha yayınladığı bildirildi.

20 Ekim’de yayımlanan Rapora göre Çin ko-
münist partisi, Doğu Türkistan halkını “istih-
dam, ve yoksulluğun azaltılması” adı altında 
Uygurları köleleştirmeye yönelik büyük öl-
çekli zorla çalıştırma uygulamasının düşünül-
düğü gibi kölelik sistemi olmadığı ve insan-
ların gönüllü olarak çalışmaya dahil olduğu, 
Komünist partisinin burdaki amacı halkın 
İstihdam edinmesine katkı sağlamak olduğu 
ve insan haklarının güvence altına alındığı 
yalanını ortaya atarken Doğu Türkistan’da-

ki işgücü durumu bölgedeki etnik grupların 
kendi arzusuna bağlı olarak istihdam edildiği 
iddia ediliyor.
Gözlemciler, uluslararası toplumun zorla ça-
lıştırmaya karışanların ifadelerinden, gazete-
cilerden ve insan hakları örgütlerinden alınan 
raporlardan Çin işgal güçlerinin Doğu Tür-
kistan’daki baskıcı siyaseti ve zorla çalıştır-
ma suçlarının farkında olduklarını ve bu far-
kındalığın giderek artması Çin’in uluslararası 
toplumu aldatmasını zorlaştırdığını söyledi.
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Çin’in organ yayını Xinjiang gazetesinin 23 
Ekim haberine göre Doğu Türkistan’daki 
Çinli yetkililer “yoksulluğu azaltma ve işe 
yerleştirme’’ bahanesiyle 1960’larda Çin ge-
nelinde gerçekleştirilen ve Doğu Türkistan’da 
da büyük yıkımlara yol açan Kooperatif sis-
temini yeniden canlandırarak tüm insanların 
hususi geçim kaynaklarını tam olarak kontrol 
etmeye başladıkları öne sürülüyor.
Haberde Kaşgar’da “yoksulluğu azaltma ve 
işe yerleştirme’’ adına birçok fabrikanın ku-
rulduğu insanları köle eden sözde istihda-
mınartığıve Kişi başı gelirin iyileştirildiği 
ÇKP’nin rehberliğinde kooperatif sisteminin 
yeniden kurulmasıyla halkın geleceği güven-
ce altına alındığı yalanı vurgulanıyor.
Xinjiang gazetesinin Haberinde Kaşgar şeh-
rine bağlı Pahtekli semti, Soğuluk köyünden 
Gülbahram Matseydi isimli kadının ‘’Evdeki 
büyük baş, Küçükbaş hayvanlarımızı Profes-
yonel Yetiştirici ve dayanışma Kooperatifinin 
vekaleten bakmasına teslim ettik, Küçük bir 
tarlamda elden çıktı. Daha Ana okul yaşına 
gelmemiş Çocuklarımız için Kooperatif ta-
rafından özel eğitmenler tayin edileceğini 
söyledi.’’ Şeklindeki yorumu Çin Komünist 

Partisinin “Yoksulluğu azaltma ve işe yerleş-
tirme’’ adına kurduğu Fabrikaların ‘’Veka-
leten Çocuk bakım merkezi ve Yaşlılar için 
sözde Huzur evi tesislerinin olduğunu gözler 
önüne seriyorken bu sistemle hem Fabrika-
larda köle gibi çalıştırılacak Uygur Türkleri-
nin bakmak yükümlülüğü taşımadan Güvenle 
iş yapması sağlanırken diğer yandan halkın 
elindeki mal varlıklarının talan edildiği anla-
şılıyor.
Bilgilere göre Kaşgar Kuzey Endüstri 
Parkı”nda 46 işletme bulunuyor ve şeh-
rin her yerinden 22.000 kişinin burada 
sözde istihdam bahanesiyle köleleştiril-
diği, bunun dışında Kaşgar’da “İstik-
balProfesyonel Yetiştirici ve dayanışma 
Kooperatifi “ ve “Kalpdaş Profesyonel 
Yetiştirici ve dayanışma Kooperatifi” is-
miyle kurulan 13 adet tesis bulunduğu 
ve bu kooperatiflere, şehir genelindeki 
4.900’den fazla haneden 31.000 toynaklı 
koyuna zorla “Üç Yıllık Güven” adı al-
tında el konulduğu,Kaşgar’da 141 sözde 
“Çocuk Bakım Merkezleri” ve 94 “ Yaşlı 
Bakım tesislerinin’’ olduğu öğrenildi.

Çin komünist Partisinin şu anda geçen asrın 
ortasında Doğu Türkistanlı halkınaçlıktan 
ölmesine neden olan kokuşmuş kooperatif 
sisteminin ilk aşamasını uygulamakta ol-
duğu düşünülüyor. Çin’in “kooperatife Pay 
koşmak’’ yalanıyla halkın mal varlıklarını 
elinden almaya başladığı, Vekaleten Çocuk 
bakım merkezleriyle Uygur çocuklarıebe-
veynlerinden ayrı tutarak Çinli eğitmenler 
tarafından Aile terbiyesinden, Dini ve Milli 
kimliğinden, Kültür medeniyetinden koparı-
lıp Çinlileştiriyor.

ÇİN, DOĞU TÜRKİSTAN’DA KOOPERATİF
SİSTEMİNİ YENİDEN CANLANDIRDI
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KAŞGAR’DA ANİDEN 137 KİŞİNİN
KORONA TESTİ POZİTİF ÇIKTI

25 Ekim’de Doğu Türkistan’daki sözde 
Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Bilgi Ofisi 
Kaşgar’daki salgınla ilgili bir basın top-
lantısı düzenleyerek, 25 Ekim sabah 01: 
30’dan itibaren Kaşgar’da 137 yeni vaka 
görüldüğünü açıkladı.

Yerel Salgın Önleme ve Kontrol merkezi-
nin aktardığına göre, Kaşgar vilayetine bağlı 
Konaşehir ilçesinde daha önce teşhis konul-
mamış bir enfeksiyonun tespit edildiğini ve 
enfekte kişinin temasının araştırıldığında 25 
Ekim itibariyle 137 kişinin test sonucu pozi-
tif çıktığı, bu kişilerin tümü, enfekte kişinin 
ebeveynlerinin zorla çalıştırıldığı fabrika ile 
bağlantılı olduğu ileri sürülüyor.
Çin merkezi halk Radyo istasyonun Uygurca 
haberine göre 23 EkimKaşgar’da Çin virüsü 
için test çalışmaları başlatıldığı ve şu anda 
300.000’den fazla kişinin inceleme altında 
olduğu belirtiliyor.
Virüs haberi ortaya çıktıktan sonra Çinli yet-
kililerin Kaşgar vilayetindeki bazı bölgeye 
giriş çıkışları kapattığı ve tüm uçuşların iptal 
edildiği, 23 ekimden itibaren sokağa çıkma 

yasağı uygulanacağı duyurulurken kırsal ke-
simde ise bölgeler arası geçişinde kapatıldığı-
na dair bilgiler sızmaya başladı.
Çin sosyal medyasından alınan bilgilere göre 
Kaşgarın Yarkent İlçesindeki bir köyde “Evde 
tutulanların yiyecek ve içecek bir şeyleri var 
mı?” diye Köy sekreterine soru soran kişile-
rin “isyan etti” bahanesiyle karakola götürül-
meye çalışıldığı gösteriliyor.
Gözlemciler Çin’in virüs bahanesiyle Doğu 
Türkistan’ın bazı kısımlarını özelliklede Kaş-
gar’ı kapatmasının endişe verici olmasının dı-
şında şüphe uyandırıcı olduğunu, oysa Çin’in 
daha bir ay kadar önce “salgını tamamen 
kontrol altına aldığını” dünyaya açıkladığını, 
dışarıdan tamamen izole edilerek yönetilen 
Doğu Türkistan’da, helaki Kaşgar gibi sınır 
bölgelerde çok sayıda pozitif vakanın aniden 
ortaya çıkması ve alelacele sokağa çıkma ya-
sağı ilan edilmesi, akıllara Hint-Çin sınır ça-
tışmasının tırmanmasıyla ilgili bölgede askeri 
güçlerin yoğunlaştırılmaya çalışıldığı şüphesi 
uyandırdığını kaydetti.
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Doğu Türkistan’daki Sözde Uygur Özerk 
Bölgesi Sağlık Komitesi’nin dün açıkladığı 
son verilere göre Doğu Türkistan’da Çin vi-
rüsü ile enfekte olanların sayısı 164’e yüksel-
diği ileri sürülüyor.
Bilgilere göre 26 Ekim son 24 saat içinde 
Doğu Türkistan’da 26 yeni vaka tespit edildi-
ği, Vakaların 23 ekimde Kaşgar’ın Konaşehir 
(Eski Şehir) ilçesinde belirdiği ilk hastayla 
doğrudan teması bulunanlarla bağlantısı ol-
duğu ve tüm enfeksiyonların Konaşehir’de 
bulunduğu belirtiliyor.

Çin virüsüne yakalanan ilk ki-
şinin Bölgedeki bir fabrikada 
köle işçi olarak çalıştırılan bir 
kadın olduğu ve bilinmeyen bir 
şekilde 25 ekim günü birdenbi-
re 137 kişinin testi pozitif çıktığı 
ve 26 ekim günü ise bu sayının 
164’e yükseldiği, hiç bir vaka-
da virüs belirtileri bulunmadığı 
öğrenildi.

Gözlemciler ise 25 ekimde aniden 137 kişiye virüs teşhisi konularak Kaşgar’da sokağa çıkma 
yasağı uygulanmasına endişe ve şüphe ile bakıyor.

DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ
ENFEKSİYON SAYISI 164’E ULAŞTI
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Çin komünist partisi 2016 yılından bu yana, 
Doğu Türkistan toplumunda zulme karşı di-
reniş ihtimali bulunan dini alimler başta tüm 
dindar kesimi terörist veya dini aşırıcı yafta-
sıyla ‘’İslam’ın Çinlileşmesi’’ adı altındaki 5 
yıllık planı kapsamında Ceza kamplarına ka-
patarak çeşitli kimyasallarla ve ağır işkence-
lerle eritmeye çalışıyor.
Son dört yıldır Komünist parti üyesi sözde 
dini zatlar dışında hiçbir hak yolunda konuşa-
bilecek dini alim kalmadı. Show amaçlı veya 
turizm için kullanılan Camiler dışında hemen 
tüm bölgelerdeki camiler yıkılarak yok edil-
di.

Elde ettiğimiz Güncel raporlar, 
Çin’in2016’dan beri 10.000’den fazla ca-
miyi yıktığını gösteriyor. Bilgilere göre 
Doğu Türkistan’ın Sanji bölgesine bağ-
lı Manas kasabasında bulunan Uygur 
Müslümanlara ait bir Camiinin tama-
men yok edildiği Cami yakınındaki di-
ğer Huy Müslümanlarına ait Caminin de 
kubbe ve minarelerini yıkarak Çin tapı-
nak görünümüne dönüştürüldüğü uydu 
görüntüleriyle teyit edildi.

Yıkımdan kurtulan bir başka Uygur ve Kazak 
Müslümanlarına ait iki Caminin ise aynı şe-
kilde kubbeleri ve minarelerinin yok edildiği 
uydudan gösteriliyorken Camilerin 2016 yı-
lında mevcut durumu ve son hali uydu görün-
tüleriyle eşleştirilerek doğrulandı.

MANAS’TA YOK EDİLEN CAMİLER,
UYDUDAN FARK EDİLDİ
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Uygur Türkleri için hiçbir iyilik düşünmeyen Çin Komünist hü-
kümeti tarafından 2012’den buyana Doğu Türkistan’ın kırsal ke-
simlerindeki ilk ve orta okul çocukları için sözde ücretsiz yemek 
programı uygulanıyor. Gelinen son noktada ise uygulamanın ge-
nişletilerek 1,54 milyon çocuğa “baht yemeği” adı altında ücretsiz 
yemek verilmekte olduğu ortaya çıktı.

Çin’in organ yayını Xinjiang gazetesine göre, 
program şu anda Doğu Türkistan genelin-
de kırsaldaki tüm okullarda uygulanıyor ve 
Kaşgar’ın Peiziwat (Feyiz abat) İlçesinde bu-
lunan 1. nolu Canbaz İlköğretim Okulu’nda 
1.700 öğrenciye bu tür yemek verildiği öne 
sürülüyor.
Çin hükümeti sözde “baht yemeği” programı 
ile yoksul öğrencilerin beslenme sorunlarını 
çözdüğünü iddia ediyor, fakat yurtdışındaki 
Uygur Türklerinin görüşüne göre, Çinli yet-
kililerin bedava yemek uygulaması ebeveyn-

leri Çin işletmelerinde köle olarak zorla ça-
lıştırılan ve hapishanelerde alı konulan Uygur 
çocuklarını ev ortamından uzaklaştırmak ve 
dengesiz beslenmesi sonucu meydana gelebi-
lecek sorunların önünü kesmek için yapılıyor. 
Ayrıca Müslüman çocuklara Çin geleneğine 
göre helal olmayan yemeklerin verilmesi de 
söz konusu.
Xinjiang gazetesinde Çin işgal hükümeti son 
5 yıldır “baht yemeği” programı için her yıl 1 
milyar Yuan bütçe ayırdığı yer alıyor.

ÇİN, NEDEN 1,54 MİLYON
UYGUR ÇOCUĞA EMEK VERİYOR?
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Çin’in organ yayını Xinjiang gazetesinin 28 
Ekim haberine göre Çin komünist partisi, 
sözde “Arazi Dönüşümü” adı altında Doğu 
Türkistan halkının büyük miktarlarda tarım 
arazisine el koyduğu bildirdi.
Doğu Türkistan’daki Sözde “Xinjiang Uygur 
Özerk bölgesi” tarım ve ormancılık depart-
manı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu 
yılın Eylül ayı sonu itibariyle hanelere ihale 
edilen 66.666 hektardan fazla tarım arazisini 
zorla elde ettiği ve bu sayının geçen yıl ra-
kamlarına göre 100.666 hektarlık bir artışla 
sözde “Arazi Dönüşümü” kapsamına alındığı 
ileri sürülüyor.

Bilgilere göre Çinli yetkililerin 
Kaşgar vilayetine bağlı Maralbe-
şi nahiyesindeki çiftçilerin, sözde 
“Arazi Dönüşümü” bahanesiyle 
1.626 hektarlık tarım arazisine 
çöktüğü, biranda işsiz kalan Na-
hiye nüfusundan 30 bin kişinin, 
sözde “istihdamı” denilerek Çin 
illerine götürülüp köleleştirildiği 
öğrenildi.
Şu anda Doğu Türkistan’daki toplam profes-
yonel yetiştiricilik ve bakmacılık koopera-
tiflerinin sayısı 26.400’e, mevcut kooperatif 
personellerinin sayısı ise 456.000’e ulaştığı 
belirtiliyor.
Gözlemciler Çin komünist partisinin, Doğu 
Türkistan’daki sözde “Arazi Dönüşümü” 
planını bölge genelinde yaygınlaştırarak tüm 
sözleşmeli arazileri kooperatif bünyesine kat-
mayı hedeflediğini kaydetti.

ÇKP, “ARAZİ DÖNÜŞÜMÜ” ADINA
UYGUR TOPRAKLARINA EL KOYDU


