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DOĞU TÜRKİSTAN’DAN ÇİN’E
100 MİLYAR KİLOVAT ELEKTRİK AKTARILDI

Çin’in organ yayını Xinjiang 
günlük gazetesine göre Çin’in 
2020 yılında Doğu Türkis-
tan'dan Çin'e 100 milyar kilo-
vat elektrik taşıdığı öğrenildi.

Doğu Türkistan’daki Xinjiang Elektrik Ener-
ji Şirketi web sitesinde yer alan açıklamada 
23 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Doğu Türkis-
tan'ın enerji iletim kapasitesinin geçen yılın 
aynı dönemine göre %40 artışla 100,12 mil-
yar kilovat Elektrik enerjisine ulaştığı ileri 
sürülüyor.
Doğu Türkistan’daki çeşitli zengin kaynakla-
rı Çin’e kaçırmakta olan Çin komünist parti-
si 2010 yılından bu yana Doğu Türkistan’ın 
elektriğini Çin'e taşıdığı ve 10 yılda üretilen 
enerji kaynağının 92,8 milyon kilovata ulaş-
tığı ifade ediliyor.

Haber, Çin Komünist Partisinin Doğu Türkis-
tan kaynaklı elektriğin Çin vilayetlerine nak-
ledilmesiyle ilgili Çin medyasında 10 yıldır 
çıkan ilk haber olarak biliniyor. Ayrıca Doğu 
Türkistan elektrik arzının her yıl yağmalan-
masının yanısıra Çin'e toplam nakliye hacmi-
nin 100 milyar kilovat ve daha üzeri bir mik-
tara ulaştığını gözler önüne seriyor.
Çin’in Temmuz ayı verilerine göre Doğu Tür-
kistan'daki Doğu Jungar bölgesinden Çin’in 
Anhui eyaletine 1.100 kilovat yüksek voltajlı 
DC güç iletim projesi 6 milyon kilovattan 8 
milyon’a yükseldiğini gösteriyor.
Proje, bu yıl Çin'e 43 milyar kilovat elektrik 
sağlarken Doğu Türkistan kaynaklı Elektrik 
enerjisinin Çin elektirik iletiminin % 40'ını 
oluşturduğu biliniyor. Doğu Türkistandan ça-
lınan elektrik enerjisi şu an itibariyle Çin'deki 
20 eyalete iletildiği bilgiler arasında yer alı-
yor.
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Çin kaynaklı sosyal 
medyadan alınan vi-
deo görüntülerine göre 
Doğu Türkistan'da be-
lirli bir şehirde tarlada 
pamuk toplayan 9-10 
yaş aralığındaki Uygur 
Türkü bir çocuğun ça-
lışma anı gösteriliyor.

Çin’in Doğu Türkistan’da yürüttüğü toplama 
kampı politikası bölgedeli yüzbinlerce aileyi 
parçaladı. Milyonlarca Uygur Türkü çocuğu 
bakıcısız bıraktı.
Yetişkinlerin kampa alınmasıyla geçim der-
dine düşen çocukların bir kısmı küçük yaşta 
çalışmaya zorlanırken, daha küçük olanlarına 
ise “Melekler Evi” adlı verilen Çocuk kamp-
larının kapıları açıldı ve birer Çinli olarak ye-
tiştiriliyor.
Daha önce, 10-11 yaşlarındaki kız çocukların 
bir dolara bir kilo pamuk topladığını gösteren 
videolar sosyal medyaya yansımıştı.
Bu silsiledeki çoğu videolar Çin komünist 
partisinin Doğu Türkistan halkını her alanda 
her yaştan gözetmek sizin topyekün köle işçi-
liğine zorladığını apaçık gösteriyor.

DOĞU TÜRKİSTANLI ÖKSÜZLER
ÇOCUK İŞÇİLİĞİNE ZORLANIYOR
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DOĞU TÜRKİSTAN’DA
BİR PERUK FABRİKASI DAHA KURULDU

Çin kaynaklı sosyal medya-
dan alınan bilgilere göre Çin 
komünist partisi Doğu Tür-
kistan’ın Hotan Şehrine bağlı 
Guma nahiyesinde Peruk üre-
timi için bir yeni fabrika daha 
kurduğu öğrenildi.

Çin komünist partisi 2014 yılından itibaren 
envai çeşit suçlamalarla Uygur Türklerini 
Toplama kamplarına veya cezaevlerine hap-
setiyor. Geçmişten beri Çin genelinde mah-
kumların saçlarını kazıma eğilimi içerisinde 
bulunan Çinli yetkililer, Doğu Türkistan’daki 

Toplama kampı ve hapishanedeki mahkumla-
rın özelliklede Uygur Kadınların saçlarını ka-
zıyarak bu saçlardan peruk üretimine başla-
dığı ve ciddi miktarlarda ekonomik gelir elde 
ettikleri dünya basındada gündem olmuştu.
Tarihsel olarak uzun siyah saçlarıyla bilinen 
Uygur kadınlarının saçları artık Çin'in gelir 
kaynağı haline geldiği, Toplama kampı tanık-
larının daha önceki raporları ve ifadeleri ile 
teyit edilirken Çin kaynaklı bilgilerde “Siyah 
altın” olarak görülen saçlara peruk üretimi 
için Çin’in yüksek miktarlarda yatırım yap-
makta olduğunu doğruluyor.
Geçtiğimiz temmuz aylarında ABD gümrük 
muhafızları Çin’den gelen ve Uygur tutsak-
ların saçlarından üretildiği iddia edilen 13 
Tonluk peruk ürününe el konulduğunu açık-
lamıştı.
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Çin kaynaklı sosyal medyadan alınan video görüntülerine göre, Doğu Tür-
kistan’ın Hotan vilayetine bağlı Awat Köyü'nde Çin komünist partisine ait 
fabrikalarda köle olarak çalıştırılan Uygur kadınların çalışma anı görün-
tüleniyor.

Görüntülerde, fabrikanın giriş kapısına "Ho-
tan şehir Yeni Awat kasabası Gijek Köyü 
Yoksulluğu Azaltma Fabrikası" yazıyor.
Görseller zorla çalıştırılanların tamamının 
kadın olduğunu ortaya koyarken Çinli mu-
habirle röportaj yapan Uygur kız, 2000 Yuan 
maş aldığını vurgulayarak para kazanmaktan 
başka mesleki beceriler öğrendiğini ve geriye 
dönük ideolojik düşüncelerinde büyük deği-
şiklik olduğunu Komünist partinin himayesi 
altında yaşam tarzında yeni fikirler edindiğini 
söylüyor.

Çin komünist partisi, 2014 yılından buyana 
kademeli ve sistematik olarak Doğu Türkistan 
halkını çeşitli bahanelerle Nazi vari toplama 
kamplarına kapattı. Komünist parti öğretileri 
ve bağlılık eğitimleri verilerek beyinleri yıka-
nan Uygur Türkleri Köle olarak çalıştırılmak 
üzere hazırlandı ve halı hazırda Çin komünist 
partisine ait endüstriyel fabrikalarda milyon-
larca insan zorla çalıştırılıyor.

UYGUR KADINLARIN ZORLA ÇALIŞTIRILDIĞI
FABRİKALARDAN YENİ GÖRÜNTÜLER SIZDI
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ÇİN, KAMPLARIN YANINA YÜZLERCE FABRİKA
KURARAK UYGUR TUTSAKLARI ÇALIŞTIRIYOR
Çin'in Doğu Türkistan’da Müslüman Uygur 
Türklerini zorla tuttuğu toplama kamplarının 
yakınlarına yüzlerce fabrika kurup, Uygurları 
bu fabrikalarda zorla çalıştırdığı artık dünya 
gündeminde önemli bir yer edinerek tüm tep-
kileri Çin’in üzerine çekti.

Amerikan BuzzFeed haber sitesinin 
Çin'in resmi kayıtlarına, kamplar-
da bulunanlardan aldığı bilgilere ve 
uydulardan temin ettiği görüntüle-
re dayandırdığı haberinde, bölge-
deki 135 toplama kampın yakınına 
büyük fabrikaların kurulduğu tes-
pit edildiği belirtildi.

Elde edilen görüntüler üzerinden yapılan in-
celemede, kurulan fabrikaların toplam alanı-
nın 19 milyon 500 bin metrekareye tekabül 
ettiği ve Çin'in halen oralarda fabrika kurma 
faaliyetlerine devam ettiği ifade ediliyor.
2016'da başlayan zorla çalıştırma faaliyetleri 
kapsamında, 1 milyondan fazla Uygur'un bu 
fabrikalarda çalıştırıldığına işaret edilen ha-
berde, fabrikaların büyük bir çoğunluğunun 
2018'de inşa edildiği bilgisine yer veriliyor.

Sitenin topladığı uydu görüntülerine göre, her 
kampta dikdörtgen, uzun, mavi çatılı ve çe-
likten yapılar dikkat çekiyor.
Daha önce o fabrikalarda çalışmış ve Buzz-
Feed'e konuşan Gulzira İlhan isimli Uygur 
kadın, kendisiyle yüzlerce kadının her gün 
otobüslerle eldiven üreten o fabrikalara götü-
rüldüğünü söylüyor.
2017-2018'de bölgedeki bir kampta tutuklu 
bulunan ve fabrikalarda çalıştırılan diğer bir 
tanık Dina Nurdiba ise o fabrikaların birinde 
okul üniformalarının üretiminde çalıştırıldı-
ğını ifade ediyor.
Kampta tutuklu bulunduğu süreci "Cehen-
nemdeymişim gibi hissettim." diye tanımla-
yan Nurdiba, dışarıya çıkışların yasak olduğu 
fabrikada hücre gibi küçük kabinlerde aylar-
ca çalıştırıldığını dile getiriyor.
O kamplarda çalıştırılan insanların yok de-
necek kadar az para aldığı da iddia edilirken, 
Çin yönetimi toplama kamplarını "Kalkın-
dırma köyü" olarak tanımlayıp, fabrikaların 
o "köylerdeki" halkın geçimine büyük katkı 
sağladığını iddia ediyor.
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                 Doğu Türkistan’ın 
Kaşgar ilinde bulunan bir 
okulda görevli Çinli öğretme-
nin nedeni bilinmeyen konu 
üzerinde bir kısım Uygur Tür-
kü öğrenciyi sınıf ortasında sı-
raya dizip aralarındaki birini 
“Ne dedin sen” diyerek ardı 
ardına tekme tokat dövdüğü 
anın görüntüsü toplumda in-
fial yarattı.

21 Aralık'ta basına sızan video görüntüsü ile 
ilgili ulaşılan bilgilere göre Olay, Kaşgar’a 
bağlı Paizivat (Feyz Abat) İlçesinde bulunan 
okulda meydana geldiği belirtiliyor.
Bilgilere göre Orta okul 3. Sınıfta meydana 
gelen olay sınıftaki diğer Uygur öğrenciler 
tarafından kaydedilerek Çin kaynaklı sosyal 
medyada yayılıyor. Ancak Çin polis güçleri 
başlangıçta videonun bir aldatmaca olduğu-
nu ve kimsenin paylaşım yapmaması doğrul-
tusunda bildiri yayarak olayı örtbas etmeye 
çalıştığı Daha sonra ise Doğu Türkistan’da 
büyük yankı uyanınca Paizivat İlçe Emni-
yet Müdürlüğü 31 aralık tarihinde bir yazılı 
açıklamayla yetkili makamların olayı araştır-
makta olduğunu Çinli öğretmene yasal işlem 
başlatıldığı ve Şiddet gören öğrencide kulak 
yaralanması olduğunu açıkladığı öğrenildi.

ÇİNLİ ÖĞRETMENİN UYGUR ÖĞRENCİYE
ŞİDDET GÖRÜNTÜSÜ İNFİAL YARATTI
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ÇİN’İN UYGUR TÜRKLERİNİ
ÇİNLİLEŞTİRME POLİTİKASI SÜRÜYOR

Son zamanlarda Çin kaynaklı sosyal medya-
dan alınan görüntülere bakıldığında Çin'in 
komünizm fikrini yaygınlaştırmak için Doğu 
Türkistan halkı üzerinde oluşturduğu baskı-
nın arttığı gözler önüne seriliyor.
Videoların çoğu Toplama kampı mağdurları 
veya zorla çalıştırılan Uygur Türklerini eğ-
lence bahanesiyle aynı üniforma giyen orta 
yaşlı bir gurup kişilerin Çin Komünist Parti 
liderlerine övgüde bulunmaya zorlandığı ve 
“Komünist parti olmasa, Yeni hayat olmazdı” 
şeklindeki kızıl şarkılar söylemeye mecbur-
landığını gösteriyor.

Doğu Türkistanlılardan Yaşlı genç 
herkesin Çin bayrağı kaldırarak 
kominist partisine memnuniyet 
göstergesi sergilemeye zorlandığı-
nı gösteren videolar Çin komünist 
partisinin 1960’li yıllarda başlattığı 
Kültür Devrimi döneminde kullan-
dığı başlıca beyin yıkama araçla-
rından biri olarak biliniyor.

Tüm insan hak hukuk hürriyetinden mahrum 
bırakılan Doğu Türkistan halkı her geçen gün 
giderek daha fazla Çinlileşmeye ve bunu ka-
bul etmeye zorlanıyor.


