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YOUTUBE, DOĞU TÜRKİSTANLI
TANIKLARIN VİDEOLARINI SİLDİ

Kazakistan merkezli Atajurt İnsan 
Hakları Örgütü, YouTube’un, aile 
üyelerinden haber alamayan Doğu 
Türkistanlıların yaptığı tanık beyan-
larının bazılarını kaldırmasının ar-
dından bu videoları başka bir sosyal 
platforma taşıma kararı aldı.
Diasporada yaşayan Uygur, Kazak, Kırgız ve 
diğer Türk toplumlarına mensup kişilerin, ha-
ber alamadıkları yakınlarının akıbetine ilişkin 
tanıklık yaptıkları açıklamalar şu ana kadar 
milyonlarca kez izlenmişti.
Videolar arasında toplama ve zorunlu çalış-
tırma kamplarında ve cezaevlerinde tutulduk-
tan sonra serbest kalan mağdurların da açık-
lamaları yer alıyor.
İnsan Hakları İzleme Örgütü gibi uluslarara-
sı kuruluşlar tarafından Doğu Türkistan’daki 
insan hakları ihlallerine dikkat çektiği için 

dünya çapında tanınan kuruluş, kurulduğu 
2017 yılından bu yana Kazak makamlarının 
eleştirilerinin hedefinde bulunuyordu.

5 YIL KONUŞMA YASAĞI KONULMUŞ-
TU
YouTube’daki kanalın kurucularından olan 
ve faaliyetleri nedeniyle birçok kez tutuk-
lanan Doğu Türkistan doğumlu Kazakistan 
vatandaşı aktivist Serikcan Bilaş, hükümetin 
kendisine 5 yıldır Doğu Türkistan’daki duru-
mu tanımlamak için “Soykırım” kelimesini 
kullanmaması gerektiğini söylediğini dile ge-
tirdi.
Bilaş bu durumun Çin’in Kazakistan hükü-
meti üzerindeki baskısından kaynaklandığını 
ve Atajurt’un videolarının içeriğine atıfta bu-
lunarak yaptığı açıklamada, “Bunlar sadece 
gerçekler. Tanıklık verenler sevdiklerinden 
bahsediyorlar.” ifadelerini kullandı.



HAFTALIK HABER BÜLTENİ

2

28 Haziran - 04 Temmuz 2021

İnsan Hakları Örgütünün kanalı, YouTube’da 
2017’den bu yana 120 milyondan fazla izle-
nen yaklaşık 11 bin video yayınladı ve video-
larda binlerce kişi, Doğu Türkistan’da geride 
izi bile kalmadan kaybedilen ya da ortadan 
kaybolan akrabaları ile ilgili konuşuyor.
BM uzmanlarının ve hak gruplarının tahmin-
lerine göre Çin, son yıllarda Doğu Türkis-
tan’da bir milyondan fazla insanı gözaltına 
aldı. Doğu Türkistan diasporasına ve Uygur 
mahkemesinde ifade veren görgü Tanıkları-
nın beyanlarına ve de Çin’in kendi yayımla-
dığı verilere göre ise 2016’dan beri 8 milyon 
insan dönüşümlü olarak söz konusu yerlerde 
rızası dışında tutuluyor.

KİMLİĞİN AÇIK BIRAKILMASI DE-
LİL NİTELİĞİ TAŞIMASINDANDI

Bilgilere göre Atajurt’un kanalı, vi-
deolarından 12’sinin “Siber Zorbalık 

ve Taciz” politikalarına aykırı olduğu 
iddiasıyla 15 Haziran’da “Youtube 
Kurallarını İhlal” gerekçesiyle engel-
lendi.
Nisan ve haziran ayları arasında 12 videonun 
engellenmesine itiraz edildi. Grup, videola-
rından bazılarının yeniden yüklendiğini ifade 
etti.
YouTube’un bazı videolarda görülen kişile-
rin kimlik bilgilerinin bulanıklaştırılmasını 
istediği ancak Atajurt’un söz konusu kişinin 
videoların güvenirliğini ve inandırıcılığını 
tehlikeye atabileceği gerekçesiyle bunu red-
dettiği kaydedildi.
Atajurt, videolarının daha fazla engellenme-
sinin önüne geçmek için blockchain temelli 
Odysee’de bir hesap açtı.
Odysee’den Reuters’a yapılan açıklamada 
Atajurt’un bu platforma gelişini memnuni-
yetle karşıladığını ve desteklediğini bildirdi.
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ÇİNLİLERLE ZORLA EVLENDİRİLEN
UYGUR KIZLARI HOR GÖRÜLDÜ

Doğu Türkistanlı erkeklerin büyük çoğunlu-
ğunu ya hapse veya toplama kamplarına ka-
patan Çin rejim hükümeti her türkün evine bir 
Çinli yerleştirme politikası izliyor. “Kardeş 
Aile” projesi adı verilen bu siyasetin sonucu 
olarak Uygur Türkü kızları hükümetin baskı-
sı ve rızası dışında Çinli erkeklerle evlenme-
ye zorluyor.
Çin kaynaklı sosyal paylaşım sitelerinde pay-
laşılan bir anne kızın durumu Çin’in zorun-
lu evlilik siyasetinin aslında ne olduğunu bir 
kez daha gözler önüne seriyor.

Aksu’da çekilen görüntülerde ko-
cası toplama kampında olduğu dü-
şünülen bir Uygur Türkü anne ve 
kızın zorla evlendirildiği Çinli ta-
rafından hor görüldüğü aşılandığı 
kaydediliyor.

KÖLE İŞÇİLİKTEN HİZMETÇİLİĞE 
KADAR
Anne kızın Çinli adamın hizmetine verilmiş 
gibi ayaklarını yıkadığı, zulmü idrak edeme-
yecek kadar küçük olan kızın Çinli adama 
sarıldığı ve kadının yüz ifadelerinden buna 
mecbur oldukları okunabiliyor.

Daha önceki raporlar ve Uygur mahkeme-
sinde ifade veren tanıkların beyanları, birçok 
Uygur kızının, hapiste olan aile üyeleri üze-
rinden şantaj veya tehdit yoluyla Çinli erkek-
lerle evlenmeye zorlandığını doğruluyor.
Ayrıca Çin’in “Kardeş Aile” politikasından 
zarar gören veya benzeri durumlarda Çinli-
lerle beraber yaşamaya zorlanan Müslüman 
kadınlar diasporadaki Doğu Türkistan Alim-
ler birliği veya ulaşabildiği diğer din adam-
larından intihar etmenin fetvasını sorduğu 
biliniyor.

ÖNCE KARŞILIK VEREMEYECEK 
HALE GETİRDİLER
Zira elde edilen diğer görüntülerde Çin rejim 
hükümetinin Çinlilere zarar gelmesi veya zu-
lüm karşıtı olası saldırıların önüne geçmek 
için Doğu Türkistan’daki esnaflar ve iş yerle-
ri, seyyar satıcılar, çiftçiler ve bireylerin dahi 
tümüne gündelik yaşamında kullanmakta ol-
duğu makas, çakı, bıçak, satır, balta, kürek ve 
orak gibi kesici aletlerini, ikamet ettiği bölge 
polis amirliğine götürüp kayıt ettirmesini ve 
edevat sahibinin adını, kimlik numarasını ve 
barkod koydurma zorunluluğu getirdiği bel-
geleniyor.
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KOCAKARI ADAMLAR
HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLIYOR

Dayanılmaz ve ağır baskı altında yaşayan 
Doğu Türkistan halkı, Çin Komünist Partisi 
tarafından etnik ayrımcılık, keyfi tutuklama, 
hor görme, asimilasyon ve zorunlu doğum 
kontrolü başta olmak üzere sistematik soy-
kırım uygulamalarıyla milletçe yok ediliyor. 
Durum uluslararası toplumda güçlü ve şid-
detli kınamalar, eleştiriler ve yaptırımlarla 
karşılık buldu.
Son gelen bilgilere göre şiddetli Çin zulmü 
altında ezilen ve sesini yükseltmekten aciz 
olan Doğu Türkistanlı halkın sessiz çığlıkla-
rını yansıtan görüntüler Çin’in eğlence için 
tasarladığı TikTok’un Çin versiyonu sosyal 
medya uygulamalarına yansıdı.

UYGURLARA ÖZ YURDUNDA AYRI-
LIK ACISI
Kamp tanığı Zumret Davut’un paylaştığı 
Doğu Türkistan’daki Uygur Türklerinin zo-
raki kaybolan babalarının fotoğraflarını gös-
tererek gözyaşı döktüğünü gösteren videolar 
içler acıtıyor. Daha öncede bu gibi videolar 
Çin kaynaklı sosyal medyada çokça rastlandı. 
Genelde çocuklar, kampa götürülen ebeveyn-
lerinin resmini kaldırarak ağladığı veya anne 
babaların evlatları ile görüntülü görüştüğü ya 
da sadece “Nasılsın Sevgili Çocuğum?” yazı-
lı videolar yaparak paylaştığı görüldü.

Ayrıca bazı görüntülerde Türk ve Müslüman 
olduğu için kendi vatanında sürgün ve esir 
hayatı yaşayan Uygur Türklerinden bazıla-
rının ailesiyle görüntülü görüşme sırasından 
(kocakarı babaların) gözyaşı döktüğü kayde-
diliyor. Ancak uluslararası toplumdan gelen 
sert tepkilere ve karşı tedbirlere rağmen Çin 
Komünist Partisi ise, tüm suçlamaları İnkâr 
ederek ve yalanlayarak etkisi ve baskısı altın-
daki halkı yalan ifadeye zorlayarak kendini 
her fırsatta savunmaya çalışıyor.

ÇİN’İN DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ UY-
GULAMALARI
Çin Komünist Partisinin (ÇKP) son yıllarda 
Uygur Türklerini keyfi olarak tutuklaması ve 
toplama kamplarında alı koyması, uluslarara-
sı kamuoyu tarafından sert bir şekilde eleşti-
riliyor. Pekin’in “Mesleki Eğitim Merkezleri” 
olarak adlandırdığı, uluslararası kamuoyunun 
ise “Yeniden Eğitim Kampları” diye tanım-
ladığı yerlerde Birleşmiş Milletler (BM) ve-
rilerine göre en az 2 milyon, Doğu Türkistan 
diasporası ve Çin kaynaklı belgelere göre ise 
2016 yılından beri en az 8 milyon insan rızası 
dışında dönüşümlü olarak zorla tutuluyor.
Pekin yönetimi, Doğu Türkistan’da kaç kamp 
bulunduğuna ve içeride nelerin yaşandığına 
ilişkin bilgileri dünyadan gizlerken BM ve 
diğer uluslararası örgütler, kampların incele-
meye açılması çağrılarını yeniliyor. Çin, şu 
ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az 
sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu ta-
rafından kısmen görülmesine izin vermiş gibi 
yaptı. Ancak Çin makamları, BM yetkilileri-
nin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede 
serbestçe inceleme yapma talebini ise sürekli 
olarak geri çeviriyor.
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DOĞU TÜRKİSTAN’DA
DİKKAT ÇEKEN 4 KATLI MEZARLAR
Çin, son yıllarda Doğu Türkistan’daki Uygur Türkleri başta olmak üzere halkı Çinlileştirme 
politikası ile birlikte İslam dinini Çince sosyalizme uydurma siyasetini yoğunlaştırdı.
Bu kapsamda Doğu Türkistan’da çok sayıda 
cami ve kutsal mekanlar yok edilerek harita-
dan silindi. Son dönemde Çin kaynaklı sos-
yal paylaşım sitelerinde dolaşımda olan kısa 
videolarda, Uygurlar için yapılan ve İslami 
norm ve geleneklere aykırı olarak inşa edil-
mekte olan katlı mezarlar dikkatlerden kaç-
madı.

Kamp tanığı Zumret Davut Hanı-
mın paylaştığı görüntü kayıtlarında 
Doğu Türkistan’daki belirli bölge-
lerde devasa alanda yapımı tamam-
lanmış veya inşaat halinde olan tuğ-
la ve beton malzemeler kullanılarak 
yapılmış katlı mezarlar tüyleri ür-
pertiyor.

Geçmiş asırlardır Doğu Türkistan’ın hiçbir 
yerinde bu tarz mezarlara rastlanmamıştı. 
Fakat Çin Komünist Partisinin kişi bilgileri 
veya İslam’ı sembolize eden hiçbir emarenin 
olmadığı ve dönüşümlü kullanılabilen bu tarz 
mezarlar inşa etmesi, Müslüman Uygur Türk-
lerini, kültür medeniyetini tarhın dibine göm-
me kötü niyetini bir kez daha gözler önüne 
seriyor.

ÇİN, DOĞU TÜRKİSTAN’DA SOYKI-
RIM SUÇU İŞLİYOR
Uzmanlara göre ÇKP, Doğu Türkistan’da ya-
şananların BM Soykırım Sözleşmesi’nde yer 
alan şartları karşılamadığını gündeme geti-
renlerle birlikte ağır bir diplomasi ve propa-
ganda mekanizması yürütüyor.
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BM Soykırımın Önlenmesi Sözleşmesi’ne 
göre, soykırım olarak nitelendirilebilmesi 
için sözleşmede suç olarak kabul edilen beş 
maddeden sadece birinin olması yeterli kabul 
ediliyor. Uygurların durumu beşini de hatta 
daha fazlasını barındırıyor. Ayrıca beş mad-
deden birinde “Soykırım yapmak için garazlı 
olması lazım” niteliklerini Çin Komünist Par-
tisi son 4 yıldır sürdürdüğü sistematik baskı 
uygulamalarıyla açık bir şekilde gösteriyor.
Daha önceki raporlar ve Uygur Mahkeme-
sinde ifade veren tanıkların beyanlarına göre 
Çin'in Uygur mezarlıklarındaki İslam-i sem-
bollerin kubbe ve hilalin kaldırıldığı, cenaze 
namazlarının kılınmasına izin vermediğini 
doğruluyor.
Gözlemciler ise, bu tür mezarların aslında 
Çin’in sözde “İslam’ı Çinlileştirme” politika-
sının bir sonucu olduğunu ve çok katlı mezar-
lığın inşa edilmesinde asıl amacın dönüşümlü 
olarak kullanmak olduğunu kaydederken son 
zamanlarda Doğu Türkistan’da mezar talebi-
nin arttığına da işaret etti.

ÇİN DOĞU TÜRKİSTAN’DA DİN 
DÜŞMANLIĞI YAPIYOR
Çin, Doğu Türkistan’da İslam karşı-
tı terör politikaları uygulamaya baş-
ladığından bugüne kadar 16.000’e 
yakın cami yıkıldı veya ağır biçimde 
bozguna uğradı.
Kültür yıkımından sağ kalan camilerin bazı-
ları bar, turizm cazibe merkezi, iş yerleri ve 
atölye hatta tuvalete dönüştürülmüş Çinlilerin 
kullanımına sunulmuş vaziyette. Ayrıca tüm 
dini faaliyetler tamamen yasaklandığı gibi in-
sanlar İslam'dan vazgeçmeye zorlanıyor.
İşkence kamplarında tanınmış binlerce dini 

ulema şehit edildi ve sırf dini vecibeleri yeri-
ne getiren milyonlarca Müslüman hala işken-
ce görüyor.

8 MİLYON İNSAN TOPLAMA KAMPI-
NA ALINDI
Birleşmiş Milletlerin resmi verilerine göre, 
işgalci Çin hükümeti Doğu Türkistan’daki 
toplama kamplarında en az 2 milyondan fazla 
Uygur Türkünü rızası dışında zorla tutuyor. 
Bu sayı, kamp tanıkları ve Çin kaynaklı bel-
gelerde ise 8 milyon insanın dönüşümlü ola-
rak alıkonulduğunu gösteriyor.
Şu ana kadar Çin’in, Uygur Türklerine yöne-
lik zulüm politikaları ABD, Hollanda, Kana-
da, Belçika, Çek, Litvanya Almanya İngiltere 
tarafından “İnsanlığa Karşı Suç” ve “Soykı-
rım” olarak kabul edildi ve daha pek çok ülke 
Çin’in eylemlerinden ciddi bir şekilde rahat-
sız olduğunu belirtiyor. Hemen bütün ulusla-
rarası kuruluşun gündemine giren Doğu Tür-
kistan’daki facia, hala bazı ülke tarafından 
görmezden geliniyor.
BM yetkililerinin ve uluslararası örgütlerin 
doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede ser-
bestçe inceleme yapma talebini sürekli olarak 
reddeden Çin makamları ise, kendi belirlediği 
birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve 
basın mensubu tarafından kısmen görülmesi-
ne izin vermiş gibi yapıyor.
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YETKİLİLER ASİMİLASYON VE PROPAGANDAYI
GÜÇLENDİRME TALİMATI VERDİ

Çin’in organ yayını Xinjiang günlük gaze-
tesine göre, Çin Komünist Partisi Çalışma 
Grubu Merkez Komitesi, Doğu Türkis-
tan’da sözde “Ulusal Kimlik” özde ise Çin 
merkezli ideoloji alanında beyin yıkama 
uygulamalarını güçlendirmek ve gelecek 
birtakım planlarını konuşmak üzere 26 
Haziran'da özel bir toplantı düzenledi.
Doğu Türkistan’daki Çin Komünist Parti Ko-
mitesi genel sekreteri Chen Chuanguo’nun 
başkanlık ettiği toplantıya Xinjiang bölge 
başkanı Shohrat Zakir, başkan yardımcısı 
Shawket Emin ve Nurlan Abilmejit gibi ÇKP 
üyesi kukla yöneticiler katıldı.

BEYİN YIKAMA ÇALIŞMALARINI 
GÜÇLENDİRME EMRİ VERİLDİ
Toplantıda konuşan Chen Quanguo, Çin mer-
kezli ideolojik çalışmaların hedeften şaşma-
dan yapılması gerektiğini ve Doğu Türkistan 
halkına yönelik yıllardır uygulanan beyin 
yıkama, Çinlileştirme hizmetlerinin yoğun 
tempoyla sürdürülmesi gerektiğini vurgula-
yarak zulmü arttırma talimatı verdi.
Chen Quanguo toplantıda ayrıca, Xi Jinping 
merkezli Çince sosyalizmin yeni bir çağ baş-
lattığını, Çin ulusu olarak zihinlerde ve kalp-
lerde tek Çin ve merkezi sisteme bağlılığın 
arttırılmasına hizmet eden Çince sosyalizm 
inancını desteklemenin gerekliliğini” dile ge-

tirdi.
Doğu Türkistan hakkındaki sahte propagan-
dayı güçlendirmeye devam edilmesi gerekti-
ğine de vurgu yapan Chen Quanguo, Medya-
nın güçlendirilmesi ve Xinjiang hikayesinin 
geniş kitlelere çok katmanlı, kapsamlı, bas-
makalıp bir şekilde anlatımının gerekliliğini 
söyledi.

ÇİNLİ YETKİLİLER SOYKIRIMI GİZ-
LEMEK İÇİN SAHTE PROPAGANDA 
YAPIYOR
New York Times kısa süre önce Çin'in siste-
matik propaganda saldırısı hakkında yeni bir 
rapor yayınlamıştı. Raporda ABD’nin bu yı-
lın başlarında Çin’i soykırımcı ve “İnsanlığa 
Karşı Suç” işleyen ülke olarak ilan etmesin-
den bu yana Çinli yetkililerin sahte propagan-
da çalışmalarında adeta sınırları zorladığını, 
propagandaların nasıl ve ne düzeyde yapıldı-
ğını detaylandırılıyor.
Uluslararası toplum, Çin’in Doğu Türkistan 
hakkındaki propagandasının yanlış olduğu 
konusunda Çin’i uyarmasına hatta yaptırım-
lar koymasına rağmen, eli kanlı Çinli yetki-
liler soykırımı devam ettirmekte ısrar ediyor.
Gözlemciler, Çin’in Uygurların gerçek du-
rumunu kapsayan uluslararası medya kuru-
luşlarından gelen raporların yanı sıra araş-
tırmacıların bulgularını da yalanlamaya ve 
itibarsızlaştırmaya yönelik ciddi çalışmaları 
olduğunu, uluslararası toplumun şu anda güç-
lü ve dev bir propaganda ordusuyla karşı kar-
şıya kaldığını, bu yüzden Doğu Türkistan’da-
ki soykırımın ve Çin tehlikesinin dünyanın 
geri kalanına çeşitli şekillerde tanıtılması ve 
anlatılması gerektiğini belirtti.
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KAMPTA ŞEHİT EDİLENLERİN
SAYISI ARTIYOR

Çin Komünist partisinin keyfi tutuklama po-
litikası 2016’da başladığından beri Doğu Tür-
kistan’da milyonlarca insan gözaltına alındı 
ve hapishanelerde, toplama kamplarında akla 
hayale gelmedik işkenceler uygulayarak bir-
çok insanın ölümüne sebebiyet verdi. Geride 
çok sayıda kadın, öksüz çocuk ve yaşlılar dı-
şında parçalanmış aileler bıraktı.
Ceza kampında mahkumlara ağır işkence uy-
gulayarak şehit eden Çinli işgalciler dışarıda-
ki kadın ve kızların iffet namuslarını ayaklar 
altına alıyor.

Çin’in eğlence için tasarladığı sosyal 
paylaşım sitelerinde Doğu Türkis-
tan’daki Nazi Vari toplama kampla-
rında işkence sonucu öldürülen in-
sanların akrabaları şehit edilen ailesi 
hakkında sessizce ifade verdiği gö-
rüntülere rastlandı.
Çin kaynaklı sosyal medyaya yan-
sıyan video görüntülerinde Uygur 

Türklerinin şehit ailesinin fotoğrafı-
nı paylaşarak üzerinde Kampa götü-
rülme ve ölüm tarihi, özlemini ifade 
eden yazılarla videolar yapıp paylaş-
tığı bildirildi.
Çin Komünist Partisi şu anda Doğu Türkis-
tan’daki milyonlarca Uygur’u hiçbir neden 
yokken hapishanelerde ve toplama kampla-
rında hayal edilemeyecek şekilde işkenceler 
ediyor. Üstelik uluslararası toplumu, bunun 
bir toplama kampı değil, eğitim okulu oldu-
ğuna ve bu okullarda mesleki beceriler öğre-
nen kursiyerlerin %90’nın serbest bırakıldı-
ğına inandırmak için sahte propagandalarını 
yoğunlaştırdı.
Uygur mahkemesinde ifade veren tanıkların 
beyanlar ve bu tür video kayıtları, ilgili ulus-
lararası raporlar Çin’in her zaman yalan söy-
lediğini vurgularken ceza kamplarının aslın-
da işkence ve ölüm kampları olduğunu ortaya 
koyuyor.
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NİKE UYGUR TÜRKLERİNİ
KÖLE OLARAK ÇALIŞTIRIYOR

Dünyaca ünlü spor giyim markası olan Nike 
firması için ayakkabı üreten Uygur köle işçi-
lerin zorunlu çalışma anı Çin’in eğlence için 
tasarladığı sosyal medya platformlarına yan-
sıdı.
2017 yılından itibaren Doğu Türkistan’da yo-
ğunlaşmaya başlayan keyfi tutuklama sonucu 
milyonlarca insan toplama kamplarına alındı. 
Kampta çeşitli siyasi ve ideolojik terbiyeler-
den geçirilen aralarında akademisyen, din 
adamı, hoca, hafız, profesör, sporcu, sanatçı 
başta olmak üzere en üst düzeyden tabana ka-
dar her kesimden Uygurlar, türlü zorunlu ça-
lıştırmayla köle olarak çalıştırılmaya başladı 
ve halende sürüyor.

DÜNYA, KÖLE İŞÇİLERİN ÜRET-
TİĞİ ÜRÜNLERİ KULLANIYOR
Çin kaynaklı sosyal paylaşım sitele-
rinde bir kaç gündür dolaşımda olan 
görüntü kayıtlarında Doğu Türkis-
tan’dan Çin vilayetlerine sürülen ve 
zorla çalıştırılan Uygurların çalışma 
anı gösteriliyor.

Kayıtlarda 20-25’li yaşlardaki genç 
erkek ve kızların ünlü ayakkabı, gi-
yim firması olan Nike’ye ait olduğu 
düşünülen fabrikada yurt dışına ih-
raç edilecek ayakkabı ve diğer ürün-
leri ürettiği görüntüleniyor.
Geçtiğimiz hafta dünyaca ünlü spor giyim 
markası Nike CEO’su John Donahoe, firma-
sının %70 pamuk aldığı Doğu Türkistan’la 
ilgili geçmiş açıklamaları nedeniyle tüketici 
tepkisi ile karşılaşınca, şirketinin Çin’deki 
işini savunarak Markanın Çin’e ait ve Çin 
için olduğunu söylemişti.

ÇİN UYGUR MÜSLÜMANLARI ZOR-
LA ÇALIŞTIRIYOR
Çin’in Doğu Türkistan’daki zorla çalıştır-
ma suçu tüm dünyada ön plana çıkarken ve 
suçlamalar artarken Çinli yetkililer, Uygur 
halkının bir işi olduğunu ve “Sonsuza Ka-
dar Mutlu Yaşadığını” iddia ederek, kendi-
sini haklı çıkarmak ve köle işçi politikasını 
meşru göstermek için sahte propagandalarını 
yoğunlaştırıyor. Ancak bu tür görüntü kayıt-
ları ve Uygur mahkemesinde ifade veren ta-
nıklar, uluslararası raporlar Çin’in bölgedeki 
halkı köle olarak çalıştırdığını gözler önüne 
seriyor.
Daha önce söz konusu fabrikada çalışan kız 
ve erkek çocukların hepsinin yerel halk oldu-
ğunu ve neredeyse bedavaya çalıştığını ve ai-
lesine dönmeleri için dokuz ayda sadece beş 
gün izin verileceğini belirten fabrika tanıtım 
videolarına ulaşılmıştı.
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5 Temmuz Urumçi Katliamı üzerinden 12 yıl geçti, İşgalci Çin 
Doğu Türkistan’da her geçen gün terör estirerek Soykırım 
yapmaya devam ediyor!


