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TOPLAMA KAMPLARIYLA İLGİLİ
YENİ İFŞA MEKTUBU GELDİ

Edindiğimiz bilgilere göre Toplama kamplarından çıkan bir kişinin tutuklanma nedeni ve top-
lama kampından ayrıldıktan sonra görülen değişiklikleri anlatan bir mektup sosyal medyaya 
yansıdı.

Mart 2017’de toplama kampına 
alındığını ve Ekim 2019’da serbest 
bırakıldığını yazan kimliği belir-
siz kişi, hapsedilme nedenlerini sı-
ralarken Komünist parti çalışma-
larına aktif olarak katılmaması, 
her pazartesi rutin düzenlenecek 
bayrak törenine katılmama, sosyal 
çevresinin geniş olması ve telefon 
trafiğinin fazla olması gerekçesiyle 
tutuklandığını belirtiyor.

Sözde “Eğitim”e alınmadan önce, hukuk bil-
gisinin az olduğunu neyin yanlış neyin doğru 
olduğunu bilmediği, şimdi Rejim hüküme-
tinin “Üç Tür Güç” olarak belirlediği Terör, 
bölücülük ve dini aşırılık ideolojilerinden ta-
mamen arındığı yazılıyor.
Geçmişte kamptan çıkan bir çok Uygurun ya 
bir deri bir kemik kaldığı veya akli dengesini 
yitirdiğini gösteren görüntülü ve görsel delil-
ler çokça haber yapıldı ve hala milyonlarca 
insan, Çin’in beyin yıkama ve işkence kamp-
larında esir tutuluyor.
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Çin kaynaklı sosyal medyadan alınan video görüntülerine göre Doğu Türkistan’daki Uygur 
kadınlar Çin fabrikalarında erkeklerin bile zorlanacağı türden ağır işlerde çalıştırıldığını ortaya 
çıkarıyor.

Videolar, Doğu Türkistan’daki 
genç Uygur kızların ve orta yaş-
lı kadınların Çin kominist partisi 
tarafından işletilen ağaç işleme 
fabrikası, plastik bidon seri üre-
tim fabrikası ve çelik işleme fabri-
kasında zorla çalıştırıldığını gös-
teriyor.

Çin komünist partisi 2017’den itibaren Doğu 
Türkistanlı erkekleri yaş farkı gözetmek sizin 
keyfi tutuklamayla Toplama Kampları ve ha-
pishanelere kapattı.
Geçimini sağlamak için ağır işlerde çalışma-
ya mecbur kalan Uygur Türkü kadınlar, Çin 
illerindeki fabrikalarda köle olarak çalışmaya 
zorlanıyor. Daha öncede Uygur kadınlarının 
erkekler gibi ağır işlerde çalıştırıldığı sosyal 
medyaya yansımıştı.

UYGUR KADINLAR, ÇAPINDAN BÜYÜK
İŞLERDE ÇALIŞTIRILIYOR
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ÇİNLİ İŞ VEREN, BEDAVA DİYE
UYGURLARI ÇALIŞTIRDIĞINI İTİRAF ETTİ

Çin kaynaklı sosyal medyadan alınan video 
görüntüsü Doğu Türkistan’ın belirli bir kö-
yünde bir tarlada çalıştırılan orta yaşlı Uygur 
kadınlarını gösteriyor.

   Uygur işçileri amatör ka-
merayla görüntüleyen Çinli, 
Kendisine ait tarlalarda Uy-
gur işçileri çalıştırdığını ve 
Çinlilerin maaş çok yüksek ol-
duğundan Uygurları çalıştır-
dığını itiraf ediyor.

2017’den beri Çin komünist partisi Doğu 
Türkistan’da toplama kampı politikasıyla sa-
yısız din adamı, akademisyen, sanatçı spor-
cu, iş adamı ve Çiftçilerde dahil 7 milyonun 
üzerinde Uygur Türkünü “Yoksullukla Müca-
dele” bahanesiyle hapsederken eğitim adı al-
tında meslek öğrettiklerini iddia ederek Çinli 
işletmelerde köle işçi olarak çalıştırıyor.
Öte yandan Doğu Türkistanlı halkın mal var-
lıklarına çeşitli şekillerde çöken Çin komünist 
partisi, bölgeye kalıcı olarak gelmek isteyen 
Çinli yerleşimcilere yüksek maaşlı iş imkanı, 
ekilebilir tarım arazileri ve tüm sosyal haklar-
dan yararlanma avantajlarını sunmakta oldu-
ğu biliniyor.
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Çin medyasında çıkan haber-
lere göre, Çin’in “Enerji Kay-
nağı” olarak bilinen Doğu Tür-
kistan’da yakın zamanda 500 
milyon ton daha yüksek kalite-
li petrol ve gaz rezervi keşfedil-
diği bildirildi.

Çin medyası Global Times’ın 30 Kasım ha-
berine göre bu sefer keşfedilen en büyük pet-
rol sahasının, yaklaşık 2.000 kilometrekarelik 
bir alanı kaplayan Junggar Havzası’nın doğu 
kesiminde olduğu öğrenildi.

Şu anda Çinli petrol sondaj ekiplerinin ilk 
sondaş işlemlerini tamamladığı, ikinci aşama 
olarak kapsamlı sondaj çalışmalarının yakın-
da başlayacağı öne sürülüyor.
Çin işgal hükümeti, Junggar Havzası’nın top-
lam petrol ve gaz rezervlerinin 12 milyar tona 
yakın olduğunu ve bunun üçte birinin haliha-
zırda tespit edildiğini açıkladı.
Gözlemciler Doğu Türkistan halkının bunca 
zenginliğe rağmen yoksul bırakılmakta oldu-
ğunu Doğu Türkistan’daki milyonlarca ton 
yeraltı ve yerüstü kaynağın 7/24 Çin eyalet-
lerine kesintisiz bir şekilde transfer edilerek 
talan edilmeye davam ettiğini kaydetti.

JUNGAR HAVZASINDA 500 MİLYON TON
YENİ PETROL YATAĞI BULUNDU
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SON BİLGİLER, KÖLE YAPILAN UYGURLARIN
ÇOĞU KADIN OLDUĞUNU GÖSTERİYOR
Çin Komünist Partisi Doğu Türkistan’da kö-
lelik sistemi uyguluyor. zorla çalıştırma suçu-
nun uluslararası camiadan yoğun eleştirilere 
ve belli başlıklı yaptırımlara maruz kalması-
na rağmen Çin’ son zamanlarda Uygur Türk-
lerini ucuz işgücü olarak Çinli işletmelerde 
bedavaya çalıştırmarı devam ediyor.

Çin sosyal medyasından elde 
ettiğimiz son zamanların gö-
rüntülü video içeriklerinde ço-
ğunluk olarak orta yaşlı kadın-
ların, genç yaştaki kızların Köle 
olarak çalıştırıldığı görülüyor.

Çapından büyük ağır işlerde veya çeşitli fab-
rikalarda Zorla çalıştırılan Uygur Kadınla-
rın sayısı tam olarak bilinmiyor fakat Doğu 
Türkistan’daki yetişkin erkeklerin bu nedenli 
görülmemesi Çin’in Doğu Türkistan’da 7-8 
milyon arası insanı esir tuttuğunu doğruluyor.
Gözlemciler, Doğu Türkistan’da ne oluyor? 
Sorusuna cevap vermek gerekirse; Doğu Tür-
kistanda Erkekler hapsediliyor! Kadınlar ise 
Çinli şirketlere köle olarak satılıyor ve Çin 
Komünist Partisi tüm bu olanları reklamlar 
vererek kaç Uygur kadın işçi Kaç para, toptan 
ve perakende satışa çıkardığı ve bunun üzeri-
ne 50 kişilik her gurup için bir Siyasi komiser 
atanarak 7/24 gözetimine veriliyor. Çinli iş 
verenlere istikrarın Çin komünist partisi tara-
fından sağlanacağı güvenceside veriliyor.
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Çin Eğitim Bakanlığının düzen-
lemelerine göre “ulusal düzeyde 
binlerce bölüm” ve “il düzeyinde 
binlerce bölüm” adı altında dü-
zinelerce alanı kapsayan ve Doğu 
Türkistan’daki üniversiteler için 
yeniden düzenlenen Çince derslik 
kitapları resmi olarak üniversitele-
re dağıtıldığı öğrenildi.

Beijing gazetesinde 1 Aralık yer alan habe-
re göre Doğu Türkistan’daki üniversitelerde 
okutulmak üzere merkezi komitemin 19 yeni 
derslik kitabı yayınlayarak üniversitelere da-
ğıttığı bildirildi.
Haber, lisans eğitimi görecek öğrenciler için 
düzenlenen yeni ders kitaplarının bir dizi 
Çinli akademisyen tarafından hazırlandığını 
ifade ediyor.

Analistler, Çin hükümetinin kendi siyasi ihti-
yaçlarına göre ders kitapları yaptığını ve söz 
konusu kitapların beyin yıkama amaçlı yük-
sek seviyede ideolojik bilgiler içerdiğini vur-
gularken Çince kitapların Doğu Türkistanlı 
öğrencilere zorla dayatılarak Uygur gençleri 
Mankurtlaştırmaya çalışıldığını kaydediyor.
Çin hükümeti, 2016’dan beri Doğu Türkis-
tan’da ilk ve orta okullarda senelerdir kulla-
nıla gelen Uygurca kitaplarını yasaklamış ve 
tamamının aşırıcı ve bölücü fikirlerle dolu 
olduğunu iddia ederek Uygurca kitapların 
derlenmesinde yer alan birçok Uygur akade-
misyen ve ünlü yazarları hapse mahkum etti.
Şuan Çin Komünist Partisi’nin siyasi pozis-
yonuyla uyumlu olan yeni derslik kitaplarının 
Doğu Türkistan’daki Üniversitelerde okutul-
maya başlamasının ne tür sonuçlar doğuraca-
ğı endişe ediliyor.

ÇİN’İN YENİ DERSLİK KİTAPLARI, DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ
ÜNİVERSİTELERDE OKUTULMAYA BAŞLADI
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UYGUR TÜRKÜ ÇOCUKLAR
ÇİNLİLEŞTİRİLİYOR

Çin kaynaklı sosyal medyadan alınan videolar, Çin komünist partisinin Uygur çocuklarını ta-
mamen Çinli olmaya zorlayarak geleneksel Çin kültürüne dayalı etkinliklerle asimile etmekte 
olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Görüntülerde belirli bir etkinlik için Çince enstrümanlar çalan 
bir grup Uygur çocuğu, Çinli eğitmenlerin rehberliğinde Çince 
şarkılar söylemeye ve komünist partisine sevgi gösterisi yapmaya 
zorladığı gösteriliyor.

Çin’in Doğu Türkistan’da 2017’den beri sürdürdüğü büyük çaplı keyfi tutuklamaları sonucu 
milyonlarca aile parçalandı. Bu kapsamda öksüz kalan yüzbinlerce çocuk, Çin’in “Sevgi evi” 
adı verdiği Çocuk yetiştirme kamplarında ailele terbiyesinden, din, dil, milli kimlik ve kültürel 
değerlerinden kopartılarak Çinlileştirilmeye çalışılıyor.


