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Son birkaç haftadır Doğu Türkistan'ın farklı 
bölgelerinden milletine düşkün, Mihriban 
Uygur halkı, Gulca, Turfan ve Korla’daki “açlık 
soykırımı”nda acı çeken kardeşleri için kendi 
aralarında yiyecek ve nakit para toplayarak, acil 
halka dağıtılması için olağanüstü çaba sarf ediyor. 
Ancak niyeti apaçık Uygurları öldürmek olan Çinli 
makamların gelen yardımları halka vermediği 
veya para karşılığı sattığı ortaya çıkmıştı.

Öte yandan açlıktan ölenlerin yanı sıra çiftçilerin, 
tarlalardaki ekinleri, ahırdaki hayvanları telef 
oldu. ekonomik olarak çöküş yaşadı. Bir yıl cefa 
meşakkatle uğraşıp elde ettiği mahsulleri yok 
oldu. Halkın bu yıl kışı nasıl geçireceği endişe 
yaratıyor.

Açık kaynaklardan elde edilen ve 25 Eylül’de 
yayılan video görüntülerine göre Türfan’dan 
Rehime adındaki bir hanım, Çin Propaganda 

kanallarında her gün yerel saat 19:00’da 
yayınlanan “Xinjiang Haberleri”nde söylenenlerin 
yalan olduğunu, halkın gerçek durumunu 
yansıtmadığını söyleyerek Çin’in bölgedeki açlık 
soykırımını gizlemeye çalıştığını ortaya çıkardı.

İŞTE ÇİN’İN YALAN PROPAGANDASI

Söz konusu Xinjiang Haberlerinde, “Turfan üzümü, 
Piçan kavunu ve Korla armutu pişip, piyasaya 
sürüldü. Alıcılar, mahsullerin alımını hızlandırarak, 
alım satım yollarını genişleterek çiftçilerin gelirini 
arttırırken ekonomik kalkınmasına büyük katkı 
sağladı. Her yerde bolluk sevinci akis etti. Altın 
Son bahar mevsimi Eylül ayında meyveler pişti. 
Şuan Turfan şehrinde üzüm hasadı son dönemine 
yaklaştı. 23 Eylül Turfan şehrindeki 543,800 
dönümlük üzüm bahçesinden 531.100 dönümlük 
alandaki üzüm hasat edildi. Bu çerçevede 329.900 
ton üzüm satıldı.” Deniliyor.

Türfanlı bir hanımefendi, Çin Propaganda kanallarındaki haberlerin 
yalan olduğunu, halkın gerçek durumunu yansıtmadığını söyleyerek 

Çin’in bölgedeki açlık soykırımını gizlemeye çalıştığını ortaya çıkardı.
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“XİNJİANG HABERLERİ” YALAN KONUŞUYOR

Aynı gün yayılan bir başka video kaydında ise 

Turfan’dan Rehime hanım gözleri yaşla dolu halde 

şunları söylüyor; “Selam, halkım! Ben turfandan 

Rehime, demin “Xinjiang Haberlerinde” Turfan, Korla, 

Piçan’ın Üzüm ve kavun ve armutlarının satıldığı, 

halkın zenginleştiği hususunda yalan haber yayınladı. 

Bu yüzden söz konusu yalan habere dayanamayıp, 

tepkimi göstermek için bu videoyu yapıyorum. 

Şu an turfanda 10 Ağustos itibari ise salgın başlayalı 

47 gün oldu. Turfan halkı zor günler geçiriyor. Siz 

bunun farkında mısınız? Turfan’daki her kesimden 

insanlar mağdur oldu. Hele ki Çiftçiler, üzüm ve 

ekinlerini satmakta zorlanıyor. Hatta hiç satamıyor. 

Halı hazırda kendine ait dükkan ve muhtelif geliri 

olanlar bile kendi ailesinin geçimini sağlamakta 

zorlanıyorken, haber deyip bu şekilde yalan bilgiler 

veremezsiniz! Turfan halkı acı çekiyor, bir lokma et, 

bir tane sebze bazı aileler için lüks sayılır hale geldi. 

Asıl olması gereken turfan halkının feryadına kulak 

vermeniz. Ne lazım? Nelere ihtiyacı var? Nasıl yardım 

edebiliriz? tarzında haber yapılması gerekirken, 

Turfan halkı meyvelerini satıp zenginleşti diye haber 

yapıyorsunuz. Bunu yapmayın! gerçekten vicdan 

sahibi olanlara sesleniyorm. Bu tür haberleri 

yaymayın. Turfan gerçekten acı çekiyor. Siz 

bunu anlamazsınız. Bütün yetkililer iyi düşünün, 

Turfan’daki her kesimden insanlar zorlanır. Bunu bize 

yapmayın. Bu yalan haber sadece beni değil, bütün 

Turfan halkını derinden üzdü. Yalan haber yapmayın! 

Tufan halkına yardım edin!” 

VİRÜS BAHNESİYLE BASKIYI ARTTIRIYOR

Çin rejimi, Çin virüsü salgınının bu dalgası sırasında 

“sıfır kovid” politikası kapsamında sıkı tedbirler 

uyguluyor. Doğu Türkistan'ın çeşitli yerlerinde 

kontrol ve kuşatma siyaseti izliyor. Gözetimi 

sıkılaştırmaya çalışıyor. Oysa Çin’in bu eğilimi zaten 

var olan Soykırımı hızlandırmak, meşrulaştırmak ve 

suçunu örtbas etme çabası olarak nitelendiriliyor.

AMAÇ UYGURLARI TOPYEKÛN İMHA ETMEK

Gözlemciler Çin'in asıl amacının virüsü önlemek 

olmadığını, Planlı ve garazlı bir şekilde sistematik 

soykırım uyguladığını, tamda hasat zamanı Uygur 

halkını ezmek, süründürmek için evlerine kapattığını, 

tarlalardaki mahsulleri, yaylalardaki hayvanları telef 

olduğunu, “Sebze ve meyveleri çürümeye terk etmek 

yerine, kuşatma altında açlığa mahkum bırakılan 

hanelere dağıtabileceğini, çiftçilerin zararlarını 

tazmin edebileceğini, ama bunu yapmak yerine yalan 

haberlerle toplumu kandırmaya çalıştığını, Çin'in 

buradaki davranışı kesinlikle yıkıcı ve ahlaksızca, 

İnsanlık dışı olduğunu, topyekûn imha politikası 

olduğunu söyledi.

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Prees

İşgalci Çin’in, “Sıfır Covid” politikası 
kapsamında, Doğu Türkistanlıları keyfi 
karantinaya alarak açıktan ölmesine 
yol açması ve bölgedeki ciddi durumu 
yansıtan video görüntülerinin dehşet 
verici olması, uluslararası toplumun 
tepkisini çekmeye başladı. Ancak Çin 
insanlık dışı suç işlemeye devam ederek, 
açlıktan hastalanan insanları hastaneye 
almadığı ve tedavi etmeyi reddettiği 
öğrenildi.
Açık kaynaklardan elde edilen 53 saniyelik 
video görüntüsüne göre, Çinli yetkililerin 
sözde “salgın önlemleri” bahanesiyle 
Urumçi’de bilinmeyen riskli bölgede bir 
ailenin izole edilmesinin üzerinden tam 
43 gün geçtiği, asemptomatik teşhisi 
konulalı dokuz gün olduğu, ancak tedavi 
için hastaneye götürülmediği ifade 
ediliyor.
HİÇKİMSE İLGİLENMİYOR
Videoda konuşan kişi dokuz gün 
boyunca açlık çektiği ve sonuçta çok kötü 
hastalandığı ve tedavi almak için ilgili 

bütün mercilere ulaşmaya çalışmasına 
rağmen hiç kimsenin ilgilenmediğini 
söylüyor.  
Kayıtta konuşan kişinin şiddetli öksürmesi 
ve solmuş çehrenden, ses tonu ve her 
halinden hasta olduğu anlaşılıyor ve 
şunları söylüyor. “Hastalığım kötüye 
gidiyor! Bu karantina birimini kim 
yönetiyor?  Bu durumdan kim sorumlu?“ 
BÖLGEDEKİ DURUMU MEŞRULAŞTIRMAYA 
ÇALIŞTI
Çin haberlerine göre, 18 Eylül sözde 
“Xinjiang hükümeti” Pekin'de Doğu 
Türkistan’a ilişkin 79. basın toplantısı 
düzenleyerek Gulca’daki sözde “salgın 
önlemleri” adı altındaki açlık soykırımını 
“insan odaklı çalışmalar” olarak 
nitelendirip işlediği suçları örtbas etmeye 
ve meşrulaştırmaya çalışmıştı.  

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Press 

Çin rejimi, evlerine kapatılan ve bu süreçte hastalanan insanların tedavi 
olmasına izin vermeyerek Uygurları yok etme niyetini ortaya koydu. 



5

HAFTALIK HABER BÜLTENİ

4

HAFTALIK HABER BÜLTENİ
26 Eylül- 02 Ekim 2022 26 Eylül- 02 Ekim 2022

Son birkaç haftadır Doğu Türkistan'ın farklı 
bölgelerinden milletine düşkün, mihriban 
Uygur halkı, Gulca, Turfan ve Korla’daki “açlık 
soykırımı”nda acı çeken kardeşleri için kendi 
aralarında yiyecek ve nakit para toplayarak, 
acil halka dağıtılması için olağanüstü çaba sarf 
ediyor. Ancak niyeti apaçık Uygurları öldürmek 
olan Çinli makamların gelen yardımları halka 
vermediği veya para karşılığı sattığı ortaya 
çıkmıştı.

Öte yandan açlıktan ölenlerin yanı sıra çiftçilerin, 
tarlalardaki ekinleri, ahırdaki hayvanları telef 
oldu, ekonomik olarak çöküş yaşadı. Bir yıl uğraş 
verip elde ettiği mahsulleri yok oldu. Halkın bu 
yıl kışı nasıl geçireceği endişe yaratıyor.

Açık kaynaklardan elde edilen video 
görüntülerine göre, Çin rejiminin farklı 
bölgelerden Uygur halkının  Gulca’ya bağışladığı 
gıda, meyve ve temel yaşam 

malzemelerin, açlıktan ölmek üzere olan 
halka verilmeyerek imha edilmesi emredildiği 
anlaşılıyor. 

“DÖK! HEPSİNİ İMHA ET”
26 Eylül’de Çin kaynaklı sosyal medyada yayılan 
4 dakika 28 saniyelik video’da, Çin'in Doğu 
Türkistan’daki keyfi karantinaların Uygur halkını 
kasten aç bırakarak öldürmek için olduğunu 
net bir şekilde gözler önüne seriyor.

Video’da beyaz tulum giyen bir Çinlinin 
güpegündüz poşetlere konulmuş yiyecekleri 
çöpe attığı kaydedilirken, gece yarısı iki Çinli 
yetkilinin torba torba pirinci yumurta ve 
diğer gıdaları, çöp konteynerine boşalttığı an 
kaydediliyor. 

Video’da konuşan Çinli, diğer Çinliye “Dök! 
hepsini yok et! Bundan sonra dışarıdan 
gelen tüm paketler imha edilecek” şeklindeki 
talimatları, Rejim’in Halkı kasten aç bırakarak 
öldürmeye niyetli olduğunu gösteriyor. 

İşgalci Çin rejimi, yaklaşık iki aydır Doğu 
Türkistan'ın Gulca, Urumçi, Turpan, Korla ve 
diğer illerinde keyfi karantina uygulayarak, 
birçok insanın açlıktan ölmesine, intihar 
etmesine ve ilaçlama adı altında halkı kimyasal 
sıvılarla zehirlemesi yönündeki matereyallar, 
uluslararası toplumda geniş yankı uyandırdı. 
İnsanlık dışı suçlarını örtbas etmek ve 
soykırımı meşru göstermek için sözde Xinjiang 
Parti Komitesi 23 Eylül akşamı bir toplantı 
düzenleyerek sözde “salgın önlemleri”nin 

kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

SOYKIRIMI MEŞRULAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR
Xinhua Haber Ajansına göre 25 Eylül’de Doğu 
Türkistan’daki sözde Xinjiang Parti komitesinin 
genişletilmiş bir toplantısı düzenlendi. 
Toplantıda konuşan Xinjiang Parti Komitesi 
genel sekreteri Ma Xingrui, sözde “salgın 
önleme” bahanesiyle alınan katı kontrol ve 
gözetimin daha da arttırılacağı, tedbirlerin 
gevşemesine izin verilmemesi gerektiğine 

VİRÜS BAHNESİYLE BASKIYI ARTTIRIYOR

Çin rejimi, Çin virüsü salgınının bu dalgası sırasında 

“sıfır kovid” politikası kapsamında sıkı tedbirler 

uyguluyor. Doğu Türkistan'ın çeşitli yerlerinde 

kontrol ve kuşatma siyaseti izliyor. Gözetimi 

sıkılaştırmaya çalışıyor. Oysa Çin’in bu eğilimi zaten 

var olan Soykırımı hızlandırmak, meşrulaştırmak ve 

suçunu örtbas etme çabası olarak nitelendiriliyor.

AMAÇ UYGURLARI TOPYEKÛN İMHA ETMEK

Gözlemciler, Gulca halkının bir birlerine yardım 

etmesine izin vermeyen Çin’in, gelen yardımlarında 

halka ulaşmasını yasakladığını, Çin'in asıl amacının 

virüsü önlemek olmadığını, Planlı ve garazlı bir 

şekilde sistematik soykırım uyguladığını, tamda 

hasat zamanı Uygur halkını ezmek, süründürmek 

için evlerine kapattığını, tarlalardaki mahsulleri, 

yaylalardaki hayvanları telef olduğunu, “Sebze ve 

meyveleri çürümeye terk etmek yerine, kuşatma 

altında açlığa mahkum bırakılan hanelere 

dağıtabileceğini, çiftçilerin zararlarını tazmin 

edebileceğini, ama bunu yapmak yerine gelen 

yardımları imha etme emri verdiğini, Çin'in buradaki 

davranışı kesinlikle yıkıcı ve ahlaksızca, İnsanlık dışı, 

apaçık topyekûn imha politikası olduğunu söyledi.

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Prees

Çin rejiminin farklı bölgelerden Uygur halkının  Gulca’ya bağışladığı 
gıda, meyve ve temel yaşam malzemelerini, açlıktan ölmek üzere olan 

halka verilmeyerek imha edilmesini emrettiği ortaya çıktı. 
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ASİL AMAÇ UYGURLARI YOK ETMEK

Ma, tüm bölge ve departmanların 
Çin Komünist Parti (ÇKP) 20. Kongresi 
yaklaşırken, siyasi ve genel durumdan 
haberdar olmaları, salgını önlemek ve 
kontrol altına almak için ellerinden gelenin 
en iyisini yapmaları talimatı verdi.

Gözlemciler, Doğu Türkistan’daki sistematik 
soykırımın bir parçası olarak salgın 

bahanesiyle uygulanan keyfi karantinalarda 
Çin rejiminin insanları ölüme terk ettiğini, 
hastaneler hiçbir şekilde hasta kabul 
etmediğini, farklı bölgelerden Gulca 

ve diğer açlık soykırımıyla karşı karşıya 
kalan bölgelere gelen yardımların, halka 
ulaşmadığını, hal böyleyken ÇKP’nin 16 
ekimde gerçekleştireceği 20. Kongresi'nin 
güvenliğini sağlamak adına bölge halkının 
baskı altına alındığını, asıl amacın Uygurları 
yok etmek olduğunu, bu ve benzeri 
toplantılarda alınan kararların tamamen 
soykırımı meşru göstermek için olduğunu 
kaydetti.

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Press 

yaklaşık 58 gündür evlerine kapatılan ve 
açlığa terk edilen Urumçi ve Gulca’daki 
bilinmeyen sitede oturan  sakinler, kampa 
atılacaklarını bile bile Komünist Yetkililere 
tepki gösterdi.

İşgalci Çin’li yetkililer Gulca, Uurmçi, Turfan, 
Kumul ve diğer bir çok bölgede yaklaşık 58 
gündür keyfi karantina uygulayarak, Uygur 
Türklerini acımasızca açlığa mahkum ediyor. 
Gulca ve diğer bölgelerde 12 kişinin açlıktan 
öldüğü, bazılarının intihar ederek canına 
kıydığı, Çin’in kasten aç bırakarak öldürme 
politikasına itiraz ederek sokağa dökülen 
617 kişinin tutuklandığı teyit edilmişti.

Yaklaşık iki aydır evlerine kapatılan ve açlığa 
terk edilen Urumçi ve Gulca’daki bilinmeyen 
sitede oturan  sakinler, kampa atılacaklarını 
bile bile Komünist Yetkililere tepki gösterdi. 
İlgili görüntülerin tamamında öfkeli 
kalabalığın, güvenlik görevlilerini iterek 
siteden dışarı çıkmak için kapıyı açmaya 

çalıştığı ve görevliler ile kalabalık arasında 
arbede yaşandığı kaydediliyor.

KALABALIK ARASINDA ÇİNLİLERDE VAR 

Açık kaynaklardan elde edilen video 
kayıtlarında, bilinmeyen bir sitede halkın Çinli 
yetkililerle tartıştığı ve keyfi karantinaların 
kaldırılması için “serbest bırak!” sloganları 
attığı görülüyor. Görünüşe göre eylemciler 
arasında yerleşimci Çinlilerin de olduğu, 
muhtemelen bölgenin Urumçi veya Gulca 
bölgeleri olması ihtimalini güçlendirirken 
halkın tutuklanarak toplama kampına 
gönderilme riskini de azaltıyor. 

Nitekim Gulca’da tutuklanan 617 kişinin 
hala akıbetleri hakkında hiçbir haber 
alınamıyor. Bunun üzerine Çin’in acil 
çıkardığı 3 aylık ulusal çapta İnternet’teki 
sözde ”dedikoduları temizleme” yönergesi 
sonucu şuan bölgede neler yaşanıyor?, 
hangi bölgelerde isyan var? 
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Kaç kişi tutuklandı, halkın durumu nasıl? hiçbir 
şekilde bilgi bulunamıyor.

13 eylül itibariyle de Çin’in İnternet sansürü 
uygulayarak “Gulca, ağlayan emoji, halkım, öldü” 
gibi hassas içerik paylaşımları aniden durdu. 
Sonuç olarak Çin rejimi, Doğu Türkistan’la ilgili açık 
kaynaklara da erişimi durma noktasına getirdi.

KAMPA ATILACAKLARINI BİLE BİLE PROTESTO ETTİLER

Çin rejimi, Çin virüsü salgınının bu dalgası sırasında 
“sıfır kovid” politikası kapsamında sıkı tedbirler 
uyguluyor. Doğu Türkistan'ın çeşitli yerlerinde 
kontrol ve kuşatma siyaseti izliyor. Gözetimi 
sıkılaştırmaya çalışıyor. Oysa Çin’in bu eğilimi zaten 
var olan Soykırımı hızlandırmak, meşrulaştırmak ve 
suçunu örtbas etme çabası olarak nitelendiriliyor. 

Gözlemciler Doğu Türkistan halkının direndikleri 

takdirde tüm özgürlüklerini ve hatta hayatlarını 
kaybedeceklerinin bilincinde olmasına rağmen, 
ayaklanma ve şiddetli zulme karşı direnme 
konusunda yılmaz bir ruha ve cesarete sahip 

olduklarını, Doğu Türkistan halkının Çin 
mezaliminden kurtulmak için elinden geleni, 
Uluslararası toplumunda üstüne düşen 
sorumlulukları yerine getirmek için her türlü çabayı 
göstermeleri gerektiğini, Çin’in protestocuları 
zoraki kaybettirmesinden endişe duyduğunu ve 
Uluslararası toplumun, insan hakları savunucu 
kuruluşların, açlıktan ölmemek için direnen 
sakinlerin can güvenliğini garanti altına almak 
adına Çin rejimine baskı uygulaması gerektiğini 
değerlendirdi.

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Prees

Vuhan’den bölgeye gözlem için gelen doktorlar, 
Gulca’daki normal hasta kişilerin aslında Çin virüsü 
enfeksiyonu olmadığını söyledi. Komünist yetkililer 
ise bu söylemleri yasakladı.

Çin rejimi “Sıfır Covid” politikası kapsamında Doğu 
Türkistan'daki insanlık dışı uygulamalarını sözde 
“salgın önleme” bahanesiyle meşrulaştırmaya ve 

dahada şiddetlendirmeye, Karantina yalanıyla da 

soykırımı örtbas etmeye devam ediyor.

27 Eylül Çin kaynaklı sosyal medyada yayılan video 
görüntülerinde Doğu Türkistan'ın Gulca şehrinde 
yaklaşık iki aydır sözde "karantina" bahanesiyle 
evlerine hapsedilen halk yiyecek bir şeyler 
bulamazken normal hastalanan insanların da Çin 
virüsü (Covid-19) tanısı konulan hastalarla aynı 
muameleyle karşı karşıya kaldığını ortaya çıkarıyor.

ASLINDA ÇİN VİRÜSÜ DEĞİLLERMİŞ

Açık kaynaklardan elde edilen video kaydında Gulca’da 

yaşayan bir Uygur genç, Çin rejiminin izolasyon adı 

altında halka acımasızca davrandığını, sağ salim insanları 

da sözde “salgın önlemleri” bahanesiyle evlerinden 

ayırıp, toplu karantinaya aldığını, hatta Vuhan’den 

bölgeye gözlem için gelen görevli doktorların bile 

Gulca’daki normal hasta kişilerin aslında Çin virüsü 

enfeksiyonu olmadığını söylediğini anlatıyor.

Yiğidin söylediğine göre, asıl amacı Uygurları açlıktan 

öldürmek olan Çinli yetkililer, 25 eylül günü bölgedeki 

hastalığın Çin virüsü olmadığı söylentisi yaymanın yasak 

olduğunu belirterek sivilleri tehdit ediyor.

BİR TÜR DENEY Mİ YOPILIYOR?

Ayrıca Çinli yetkililerin, 24 Eylül'den itibaren karantinanın 

kaldırılacağını duyurmalarına rağmen hala evlerine 

kapalı olduğunu vurguluyor.

Gözlemciler, Çin rejiminin Grip ve Nezle olan normal 

hastalara da Çin virüsü bulaştığı teşhisi koyarak panik 

yarattığını, sıfır hijyen devasa karantina noktalarında 

gerçek enfeksiyonlarla aynı yerde tutulması, virüs 

bahanesiyle “evleri ilaçlama” adı altında bilinmeyen 

sıvılarla hane halkının zehirlenmesi, Doğu Türkistan’da 

bir tür deney yapılıyor olabileceği endişesini 

güçlendirdiğini söyledi. 

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Press 

Urumçi'de sözde “Çin Ulusu Ortak bilincinin 
pekiştirilmesi ve Çin kültürünün Uygur 
kültürüne entegrasyonu “ temalı özel bir 
toplantı düzenlendi.

İşgalci Çin rejiminin çeşitli yollarla Uygur 
kültürünü tamamen yasakladığı ve yok 
etmeye çalıştığı bir dönemde, Urumçi'de 
sözde “Çin Ulusu Ortak bilincinin 
pekiştirilmesi ve Çin kültürünün Uygur 
kültürüne entegrasyonu “ temalı özel bir 
toplantı düzenlendi.

Çin propaganda ağı Tanrıdağ sitesinde yer 
alan 28 Eylül 2022 tarihli habere göre, Doğu 
Türkistan’daki “Xinjiang Hükümeti” Siyasi 
Konseyi 12. Komitesi Daimi Komitesi'nin 22. 
toplantısı 26 Eylül'de Urumçi'de gerçekleşti.

Kukla yetkililerden Nurlan Abilmajin'in 
de katıldığı toplantıda Çin Ulusu Ortak 
bilincinin pekiştirilmesi ve Çin kültürünün 
Uygur kültürüne entegrasyonu “ konu 
başlığı ele alındı.
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ÇİNLİ OLDUĞUNU KABUL ETTİRMEYE 
ÇALIŞIYOR
Habere göre kukla yetkililer, Doğu 
Türkistan'da sözde Çin ulusunun ortak bir 
maneviyata sahip olduğu propagandası 
yapmanın yanısıra, ulusal birlik ortamının 
kurulması teklifinde bulundu. Toplantıda, 
sözde “Çin ulusu” tanımının herkes tarafından 
kabul edilmesi ve gurur duygusunun 
güçlendirilmesi, ortak bilince yönelik ulusal 
farkındalığın artırılmasına yardımcı olacak 
mekanizmanın inşası ve sürekli olarak 
iyileştirilmesi, İslam’ın Sosyalist topluma 
uyarlanması gibi Çin kültür dayatmasına 
ağırlık veriliyor. 

Gözlemciler, Çin'in Doğu Türkistan halkının 
maddi ve manevi değerlerini Uygur 
milli kültürünü envai çeşit bahanelerle 

kısıtlayıp yok ettiğini, el sanatlarından 
mimariye, ev eşyalarından cami durarındaki 
islami motiflere kadar her şeyi tamamen 
Çinleştirmeye çalıştığını, aynı zamanda 
Çinlileri bölgeye yerleşmesi için teşvik 
ettiğini belirterek Doğu Türkistan 
Diasporasının bulunduğu ülkelerde kendi 
kültür medeniyetini korumak adına eğitimi 
güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Press


