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İşgalci Çin rejimi, çok sayıda ülke tarafından 
Doğu Türkistan’daki soykırım nedeniyle 
yaptırımlarla karşı karşıya kalmasına rağmen, 
Doğu Türkistan’dan Avrupa ülkelerine zorunlu 
çalıştırma ürünlerini ihraç etmeye devam 
ediyor.

Çin propaganda ağı Tanrıdağ sitesinde yer 
alan 6 Ocak 2023 tarihli habere göre Doğu 
Türkistan’ın Korgas sınır kapısından Avrupa’ya 
giden tren sayısı katbekat arttığı, Çin Demir 
Yolları şirketinin (China Railway) sözde 
“Xinjiang” şübesi aracılıyla gündelik eşya, 
otomobil parçaları ve elektronik ürünlerini 
içeren mal taşıma kapasitesi, Çin’de bir ilk 
olarak nitelendirilirken, 2022’de Çin’deki 
maximum seviyede taşıma hacmini oluşturan 
kargo yükleme ve boşaltma olmak üzere 
“ihracat başarısı” olarak övgüyle bahsediliyor.

Bilindiği üzere Çin rejiminin “özel sektöre 
destek” paketlerinin peşi sıra ihracatta 

yaşanan artışa ek olarak gümrük işlemlerinde 
getirilen çeşitli kolaylaştırıcı tedbirler, Doğu 
Türkistan’dan Avrupa’ya yük transferlerini ve 
taşıma hacmini olağan üstü artırdı. 2016’da 
Korgas Gümrüğünden Avrupa’ya giden tren 
sayısı 377 iken bu rakam 2022’ye gelindiğinde 
7.000’in üzerine çıktı.

TRENLER, KÖLE İŞÇİLİK ÜRÜNLERİ TAŞIYOR

Gözlemciler, Çin rejiminin Doğu Türkistan’dan 
gelen kaynakları tamamen kendi çıkarları için 
kullandığını, bu kaynakların asil sahibi olan 
yerli halka hiçbir fayda sağlamadığını ve şu 
anda Doğu Türkistan’ın kaynaklarını ve zorunlu 
çalıştırma ürünlerinin ihracatını artırarak 
genişlettiğini, Doğu Türkistan’da devam 
eden soykırımın yanı sıra bölge kaynaklarını 
sömüren işgalcilerin söz konusu trenleri Çin’e 
kaynak kaçırmada yoğun olarak kullandığını 
kaydetti.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber
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Çin rejimi “salgın önlemleri” bahanesiyle 
uyguladığı katı ve radikal tedbirleri 
kaldıracağını açıklamıştı. 8 ocak itibariyle 
tüm sınır kapılarını açmasının ardından 
son 3 yıdır kapalı olan sayısız Çinli 
dünyanın dört bir tarafına (virüslü haliyle) 
yayılmaya başladı.

Çin medyasında yer alan haberlere göre, 
Yurt dışına çıkacak yolcuların 48 saat 
içinde sağlık kontrolünden geçtiklerine 
dair sertifika bulundurması halinde hiçbir 
sağlık önlemlerine takılmadan ülkeden 
çıkabilecek ve aynı şekilde ülkeye giriş 
yapacak seyahatçilerde sağlık kontrolleri 
ve karantina önlemlerine tabi tutulmayacak.

GÖZ YAŞLARI İÇERİSİNDE BULUŞTU

Gümrük yetkilileri, sınır kapılarının 
açıldığı ilk gün ülkeye giren ve çıkanların 
çoğunluk olarak akraba ziyareti, iş ya da 
yılbaşı alışverişi için geldiğini aktarırken, 
bazı Kazak vatandaşların uzun süredir 
görüşemedikleri akrabalarıyla göz yaşları 

içerisinde buluştuğu duygu dolu anlar 
sosyal medyada paylaşıldı.

Açık kaynaklardan elde edilen ve çeşitli 
sınır noktalarında amatör kamerayla 
kaydedilen görüntülerde ise, sayısız 
Çinlinin ülkeden çıkmak için sınır kapısına 
dayandığı, halkın Kazakistan’daki Çinli 
sayısının artmasından ve salgının tekrar 
yayılmasından endişe duyduğu ifade 
ediliyor.

“SAKIN 3 YIL ÖNCESİNE DÖNMEYELİM”

Gözlemciler, ülkelerin Çin’den gelen 
yolcuların kısıtlamalar olmaksızın ülkeye 
girişleri engellenmediği taktirde, salgının 
ilk başladığı 2019 yılına benzer bir tabloyla 
karşılaşabileceğini, uzun süredir kapalı 
ve rejim altında tutulan Çinlilerin tüm 
dünya geneline yayılarak yeni salgınlar 
tetikleyebileceği ve Covid-19’un yeni 
mutasyonlara evrilmesine sebebiyet 
verebileceği konusunda uyarıyor.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber
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Bilindiği üzere Çin rejimi Doğu Türkistan halkına karşı 
yapılan sistematik soykırımın bir parçası olarak, Toplama 
Kampları, köle işçi çalıştırma, zorunlu kürtaj başta olmak 
üzere insanlık dışı zulüm politikası izliyor. Bazı ülke 
hükümetleri Çin ile olan hesaplaşması kapsamında 
yaptırımlar uygularken, insan hakları savunucu kuruluşlar 
da giderek artan soykırıma karşı seslerini yükseltiyor.

Ancak kapıların açılmasıyla birlikte “Uygurlar Mutlu” 
imajı yaratmak isteyen Çin, sahte ve düzmece 
Propagandalarını arttırarak uluslararası toplumu, 
özelliklede İslam dünyasını kandırmak için tedbirlerin 
askıya alındığı ilk gün, 8 ocak tarihinde 14 Müslüman 
ülkeden yabancı delegeleri Urumçi’de bir güzel ağırladı.

DİNİ FİGÜRANLAR SAHNEDE

Çin propaganda ağı Tanrıdağ sitesinde yer alan 8 
Ocak 2023 tarihli habere göre, Doğu Türkistan’daki 
sözde Xinjiang Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan 
Yardımcısı Li Shujun ve Çin Dışişleri Bakanlığı yetkilisi 
Li Lianhe’nın yanısıra, sözde Xinjiang İslam Enstitüsü 
müdürü ve Çin İslam Dini cemiyeti başkan yardımcısı 
Abdurakip Tömürniyaz gibi dini figüranların rehberliğinde, 
Urumçi’de 14 ülkeden gelen yabancı delegeler karşılandı 
ve birkaç yer gezdirildi.

Çin medyasında çıkan haberlere göre, kandırıldımı veya 
satıldımı bilinmez ama 8 Ocak’ta Birleşik Arap Emirlikleri 
(BAE), Suudi Arabistan, Mısır, Suriye, Bahreyn, Bosna 
Hersek, Tunus, Sırbistan, Güney Sudan, Moritanya, 
Endonezya, Kuveyt, Ürdün ve Umman’dan gelen 

delegelere Urumçi’deki çeşitli yerler gösterildi.

UYGURLARI TERÖRİST OLARAK TANITTI

Çinli yetkililer tarafından organize edilen gezi sırasında, 
delegeler önce sözde “terörle mücadele” ve “aşırıcılık” 
yaftası konu edilen sergileri ziyaret ederken, masum 
Doğu Türkistan halkı, azılı terörist ve dini aşırılık yanlısı 
olarak tanıtıldı. Akabinde sözde “Xinjiang Müzesi” ni 
ziyaret eden müslüman delegelere Doğu Türkistan’ın 
ulusal kültürel mirasının ve etnik yapısının Çin komünist 
partisi himayesinde korunduğu propagandası yapıldı.

Ardından Urumçi Uluslararası Pazarı’nda bir mehel 
gezen ziyaretçiler Beytulmamur Camii (Nogai Camii), 
sözde İslam enstitüsü vb. Dini mekanları ziyaret etti.

ARAP DELEGELER SOYKIRIMI ÖVDÜ

Delegeler arasında Dünya Müslüman Topluluklar 
Konseyi Kurucu Başkanı Ali Raşid Al Nuaimi ve Ekibi de 
bulunuyor.

Doğu Türkistan’daki sözde Xinjiang Parti Komitesi 
sekreteri Ma Xingrui ile de görüşen Al Nuaimi geziyle 
ilgili Çin medyasına röportaj verdiği sırada Doğu 
Türkistan’daki Müslümanların gayet mutlu bir hayat 
yaşadığını ve Dini özgürlüğünün kısıtlanmadığını ifade 
ederek, diğer Ülkelerin de Urumçi’yi ziyaret etmesini 
ve Çin hükümeti ile iletişimini güçlendirmesini temenni 
ettiğini söylemesi Doğu Türkistan diasporasında tepkiyle 
karşılandı.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber
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Doğu Türkistan’daki Sözde Xinjiang İşgücü ve  Marka 
Değerlendirme Komitesi, çalışma kamplarındaki 
Uygurları köle işçi olarak pazarlamada özel çaba sarf 
eden Jingo Zhongxin İnsan Kaynakları Hizmetleri 
gurubu gibi onlarca firmayı, “halka yararlı iş gücü 
hizmeti” sağlayan birimler olarak belirleyerek 
ödüllendirdi.

Çin Halk Ağı’nın 5 Ocak tarihli haberine göre Sözde 
Xinjiang İşgücü ve Marka Değerlendirme Komitesi, 
Doğu Türkistan halkının envai çeşit bahanelerle köle 
işçi olarak satılması ve zorunlu çalıştırmak üzere 
Çin’in iç kesimlerine sürgüne gönderilmesini “14. 
Beş Yıllık plan” çerçevesinde değerlendirerek sözde 
“İstihdam” yalanıyla zulmü meşrulaştırdı. Bu minvalde 
Doğu Türkistan’daki işgücü ve hizmet markalarından 
25’inin “halka yararlı iş gücü hizmeti” sağlayan 
birimler olarak belirlendiği ve ödüllendirildiği bildirildi.

TEŞVİK PAKETİYLE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Bilgilere göre Bahse konu birimlerin performanslarına 
göre her bir işgücü ve hizmet markasına 300.000 
yuan teşvik fonu tahsis edildi.

Çin haber kaynaklarına göre, 2022 yılında 
değerlendirme yapılırken Doğu Türkistan’daki 14 
vilayet ve şehirlerden toplam 59 Çinli firma listelendiği, 
birimlerin, Doğu Türkistan halkını bedavaya 
çalıştırmak üzere Çinli işletmelere pazarladığı apaçık 
ortadayken, Çin rejiminin masum halık üzerindeki 
terör politikasına, ayrımcılığa destek veren şirketler 
ise işgücü-hizmet ve marka olarak ele alınıyor.

KÖLE İŞÇİ ZULMÜ 2017’DEN BERİ SÜRÜYOR

İşgalci Çin rejiminin Şubat 2017’den bu yana 
kitlesel olarak milyonlarca Uygur, Kazak ve diğer 
Müslümanları esir kamplarına hapsettiği ve “kırsal 
fazla işgücü” olarak adlandırılan insanları istihdam 
yalanıyla çalıştırma kamplarında, dışında ve Çin 
eyaletlerinde köle işçi olarak çalıştırmaya devam 
ettiği ortaya çıkmıştı.

Sonuç olarak Doğu Türkistan’daki işgücü ve hizmet 
birimleri, Çinli işletmelerle özel sözleşmeler yapıyor. 
Toplama Kamplarında alıkonulan insanların bir 
kısmı kendi bölgesindeki sanayi bölgelerinde veya 
başka illerdeki fabrikalarda, yada Çin eyaletlerine 
çalıştırmak üzere sürgüne gönderiliyor.

83 MARKA UYGURLARI KÖLE GİBİ ÇALIŞTIRIYOR

Çin medyasına göre, Doğu Türkistan’daki Haoyuyi 
tekstil Şirketi, Jikangda Kağıt firması, ve Zhongtaixing 
Biyokimya teknoloji şirketi gibi işletmeler, Uygurların 
köle işçi olarak çalıştırılmasında yerel makamlarla 
işbirliği yapıyor.

Avustralya Stratejik araştırma enstitüsü (ASPİ) 
raporuna göre 100 den fazla ülke ve 83 ünlü markaya 
mal tedarik etmede Uygur Müslümanlar köle işçi 
olarak kullanılıyor. Buna karşın ABD hükümeti, 21 
Haziran 2022’de “Uygur Zorunlu Çalışmayı Önleme 
Yasası” ’nı uygulamaya başladı.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber
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Çin rejimi, 8 Ocak’ta sınırların açılmasıyla uluslararası 
toplumu, özelliklede İslam dünyasının gözünü boyamak 
ve “Uygurlar Mutlu” imajı yaratmak için sahte ve 
kurmaca Propagandalarını başlarken, Dünya Müslüman 
Topluluklar Konseyi Kurucu Başkanı Ali Raşid Al Nuaimi 
ve başkanlığındaki 14 ülke delegelerinden oluşan bir 
heyet, Doğu Türkistan’ın Urumçi’ şehrinde bir düzine 
mekanlara ziyaretler gerçekleştirdi.

Pazar akşamı Urumçi’ye ulaşan delegelerin hafta başı 
sözde Xinjiang Parti Komitesi sekreteri Ma Xingrui ve 
Komünist parti üzesi kukla yetkili Erkin Tuniyaz da dahil 
olmak üzere Doğu Türkistan’daki tüm üst düzey komünist 
yetkililer ile görüştüğü, soykırım suçlusu yetkililerin Doğu 
Türkistan halkına uygulanan sistematik soykırıma dair 
tüm gerçekleri örtbas etmeye ve yalanlamaya çalıştığı, 
gezi organizasyonunun hala devam ettiği bildirildi.

UYGURLAR AZILI TERÖRİST OLARAK TANITILDI

Geziyle ilişkin görüntüler birer propaganda aracı olarak 
sosyal medyada yayılırken, Çin medyası da islam 
dünyasını kandırmak için nadir bulunan fırsat olarak 
değerlendirilen ziyaretle ilgili içerikleri bütün ulusal ve 
küresel kanallarında yoğun bir şekilde servis ediyor.

Urumçi’deki sözde “Xinjiang müzesini” ziyaret eden 
Arap delegeler, sözde “terörle mücadele” ve “aşırıcılık” 

yaftası konu edilen sergileri gezdiği sırada, masum Doğu 
Türkistan halkı, Çinli yetkililerce azılı “terörist” ve “dini 
aşırılıkçı” olarak tanıtıldı.

İTİBARSIZLAŞTIRMA OPERASYONU ÇEKTİ

Dünya Müslüman Topluluklar Konseyi Kurucu Başkanı 
Ali Raşid Al Nuaimi geziyle ilgili Çin medyasına röportaj 
verdiği sırada Doğu Türkistan’daki Müslümanların 
gayet mutlu bir hayat yaşadığını ve Dini özgürlüğünün 
kısıtlanmadığını ifade ederek, diğer Ülkelerin de 
Urumçi’yi ziyaret etmesini ve Çin hükümeti ile iletişimini 
güçlendirmesini temenni ettiğini söyledi. Bunun üzerine 
Kişisel ve kurumsal sosyal medya hesaplarından peş 
peşe Çin’in zulüm politikalarından övgüyle bahseden 
paylaşımlar yapması Doğu Türkistan diasporasında 
tepkiyle karşılık buldu.

Öte yandan islam dünyasındaki Çin günümünde olan  
bir çok medya kuruluşu, bu seferki geziyi propaganda 
amaçlı kullanarak Doğu Türkistan’daki sistematik 
soykırımı fabrikasyon ürün olarak tanıtmaya, Zulüm hiç 
var olmadığı gibi Çin karşıtı Batılı güçlerin uydurduğu 
yalanlar olduğu algısını empoze etmeye kalkışırken, 
diasporada yıllardır sürdürülen Doğu Türkistan davasını 
itibarsızlaştırmaya çalıştı.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber
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Çin rejimi, 9 Ocak’tan itibaren Doğu Türkistan’da 

pasaport başvurularının başladığını açıkladı.

Çin Merkezi halk Radyo ve Televizyon kurumunun 

bildirdiğine göre, Çin rejimi, 9 Ocak’tan itibaren pasaport 

başvurularının işlemle alınmaya başladığını duyurdu.

Duyuruda, başvuru sahiplerinin, statüsü öğrenci ve 

işsiz, tüccar her ne olursa olsun bakılmak sızın pasaport 

alabileceği, başvuru için nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, 

üç ay içinde çekilmiş fotoğraf ile Urumçi göçmenlik 

dairesince sağlanan başvuru formunun doldurulması ve 

sadece 200 yuan ücret ödenmesi gerektiği dikkat çekiyor.

UYGURLARA PASAPORT VERİLECEK Mİ?

Pasaport işlemiyle ilgili bilgilerin yayılmaya başlamasının 

ardından Çin’in Baidu arama motorunda “Uygurlara 

pasaport verilecek mi? “ şeklinde sorular sorulduğu ve 

bu soruya bir kaç yerden cevap geldiği gözlemlendi.

Bilgilere göre sözde Xinjiang göçmenlik dairesi tarafından 

Pasaport işlemleri ve genel dağıtımıyla ilgili yapılan 

duyuruda, Doğu Türkistan’daki pasaport başvuruları için 

Urumçi, Artuş, Kızılsu Kırgız Bölgesi ve Karamay Şehri 

gibi birkaç nokta pilot bölgeye dahil edildiği açıklandı.

3.200 NOKTADA PASAPORT, VİZE İŞLEMLERİ 

YAPILACAK

Öte yandan Çin Göçmenlik İdaresi, 3 bin 200’den fazla 

noktada Pasaport ve Vize başvurularını işleme alacağını 

açıkladı.

Çin Halk ağına göre Çin Göçmenlik Bürosu göç 

yönetmeliği uyarınca 3 bin 200’den fazla noktada 

Pasaport ve Vize başvurularının işleme alınacağını, 

açıklamasının ardından 9 Ocak ilk iş günü itibariyle 

başvuruların zirveye ulaştığını bildirdi.

Çin Basınında çıkan ilgili haberlere göre, Çin 

genelinde 3.200’den fazla giriş ve çıkış noktasında, 

Çin vatandaşlarının yurtdışına seyahat etmek, akraba 

ziyareti, iş ve muhtelif amaçlarla giriş çıkışların 

serbestleştiğini, Hong Kong’a turizm ve iş gezileri için 

başvurularında normale döndüğünü açıkladı.

DAHA ÖNCE PASAPORT ALANLAR HAPİSTE

Gözlemciler, Uygurların Pasaport başvuru işlemlerinin 

bu kadar kolaylaştırılmasının arka görünüşünde başka 

bir suikastın olduğunu belirterek, daha önce Pasaport 

aldıkları için Toplama Kamplarına atılan insanların hala 

serbest bırakılmadığını hatırlattı.
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8 Ocak kapıların açılmasıyla birlikte “Uygurlar Mutlu” 
imajı yaratmak isteyen Çin, sahte ve düzmece 
Propagandalarını arttırarak uluslararası toplumu, 
özelliklede İslam dünyasını kandırmak için 14 Müslüman 
ülkeden yabancı delegeleri Urumçi ve diğer şehirde 
gezdirmişti. Tamamen Çin Propagandası amaçlı 
düzenlenen gezi organizasyonun faaliyetleri Kadim Türk 
yurdu Kaşgar, Yarkent  ve civarı illerin gezilmesiyle dün 
sona erdi.

Çin’in hileli ve önceden hazırlanmış kurmaca sahneleri 
gezen Müslüman Topluluklar Konseyi Başkanı Ali Raşid 
Al Nuaimi, daha ziyaretin ilk gününde gazetecilere verdiği 
demeçte, Çin’in insanlık dışı suç teşkil eden eylemlerini 
desteklemiş, Çin’in sözde “terörizmi ve aşırıcılığı ortadan 
kaldırma” adı altındaki zulüm politikalarından övgüyle 
bahsetmişti.

ARAP DELEGELERE UYGURLARDAN TEPKİ

Doğu Türkistan Diasporası tarafından tepkiyle karşılık 
bulan geziye ilişkin Türkiye merkezli Doğu Türkistan 
Alimler Birliği 10 Ocak’ta yazılı basın açıklaması 
yayımlayarak, söz konusu geziye iştirak eden gerçek 
iman sahibi Müslümanları Çin’in kandırmacasına 
inanmamaya ve konunun aslını araştırmaya çağırdı.

Beyanatta, Dünya Müslüman Topluluklar Konseyi’ne 
yalnızca Çin’in göz boyama amacıyla önceden 
ayarladığı yerleri değil, aynı zamanda gözaltı kamplarını 
ve cezaevlerini de ziyaret etmesi çağrısında bulunurken, 
heyet üyelerinin Çin’in Doğu Türkistan’daki insanlık 

dışı soykırım suçlarını meşrulaştıran sorumsuz 
açıklamalardan kaçınmaları konusunda uyardı.

ULUSLARARASI KURUMLARIN RAPORU HATIRLATILDI

Açıklamanın sonunda, Müslümanların, Çin’in 
bölgedeki vahim durumu gizlemek gibi şer maksatlarla 
önceden planlanmış olan bu tür yalan propagandalara 
inanmamaları ve alet olmamaları çağrısı yapılırken, Doğu 
Türkistan halkının uluslararası toplumdan bölgedeki 
gerçek durumu ortaya çıkarılmasını beklediği hatırlatıldı 
ve BM İnsan Hakları Yüksek Komitesi ve Uluslararası 
Af Örgütü gibi kurum ve kuruluşların raporlarını dikkate 
almaları tavsiyesinde bulunuldu.

Ayrıca 11 Ocak’ta Doğu Türkistan Alimler Birliği bir video 
bildiri yayınlayarak, toplumu Çin’in oyununa gelmemeleri 
ve Çin’in suçlarına ortak olmamaları konusunda uyardı.

STK’LAT BİRLİĞİ, OLAĞAN ÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞIRDI

Öte yandan Uluslararası Doğu Türkistan STK’lat Birliği, 
Çin’in İslam dünyasına yönelik sahte propagandasına 
karşı 11 Ocak’ta olağan üstü Sivil Diplomasi istişare 
toplantısı çağırdı. Toplantıda Çin’in son dönemde 
uluslararası toplumda yanıltıcı propaganda içerikleri 
yayma, Doğu Türkistan’da önceden ayarlanmış 
sözde yabancı heyetleri ziyaret ettirme ve bunları bir 
propaganda aracı olarak kullanma çabalarının etkisi ve 
buna karşı atılacak adımlar ele alındı.
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Çin rejimi, sistematik soykırım 
uyguladığı Doğu Türkistan’da 
yaşamın her alanında bölge halkına 
yönelik ayrımcı politikalar izliyor. Kendi 
topraklarında yerleşimci Çinlilerden 
daha aşağı statüde muamelelere 
uğrayan mazlum halk, yurt dışında da 
aynı ayrımcılığa maruz bırakılıyor.

Açık kaynaklardan elde edilen bilgilere 
göre 9 Ocak’ta Tayland Dışişleri 
Bakanlığı’nın e-vize başvuru formu, Çin 
vatandaşlarının vize başvurularındaki 
ayrımcı prosedürlerin detaylarını 
da ortaya çıkararak Çin pasaportu 
taşıyan Uygurların sadece Doğu 
Türkistan’da değil, yurt dışında da 
ayrımcılığa uğradığını gözler önüne 

seriyor.

“UYGUR MUSUNUZ?”

Bilgilere göre Tayland e-vize başvuru 
çizelgesinde “Uygur musunuz?” 
şeklinde ilginç bir soru soruluyor. Buna 
yanıt veren ve e-vize başvurusunda 
bulunan kişi ile ilgili tüm veriler Çin 
güvenlik departmanına iletileceği 
biliniyor.

Gözlemciler öncelikle Tayland’ın 
Çin’deki bu kadar çok etnik grup 
arasından sadece Uygurları vize 
sürecinde sorgulamasının ırki 
ayrımcılık olduğunu, bu ayrımcılığın 
Çin’in talebi üzerine açıkça 
uygulandığını kaydetti.
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8 Ocak kapıların açılmasıyla birlikte sahte ve düzmece 
Propagandalarını arttıran Çin, uluslararası toplumu, 
özelliklede İslam dünyasını kandırmak için “Dünya 
Müslüman Topluluklar konseyi” ‘ne üye 14 Müslüman 
ülkeden yabancı delegeleri Doğu Türkistan’ın turizm 
bölgelerini gezdirmeye başlamıştı. 

Tamamen Çin Propagandası amaçlı 8 ocakta başlayan 
gezi organizasyonun faaliyetleri, merkezi propaganda 
noktalarından olan Urumçi, Altay ve Kaşgar bölgelerinin 
gezilmesiyle 11 ocak sona erdiği öğrenildi.

Çin’in göz boyama ziyareti kapsamında Çinli yetkililerin 
rehberliğinde 8 ocakta Urumçi, 9 Ocak’ta Altay vilayetini 
ziyaret eden sözde Din adamları, Altay çobanlarının 
evlerinde ve Altay’ın karlı  bozkırlarında gönlünce 
eylenirken, soykırımcı Çinli yetkililer, halka yönelik 
uyguladığı insanlık dışı zulmün üstünü örtmek için 
Uygurları çok barışçıl ve huzurlu, şarkı söyleyen, dans 
eden bir toplum olarak mutlu hayat yaşadıklarına 
inandırmaya çalıştı.

MERKEZİ TURİZİM NOKTALARI GEZDİRİLDİ

Yabancı delegeler, 10 Ocakta Kadim Türk yurdu 
Kaşgar’da ziyaretler gerçekleştirdi. Turistlere mahsus 
yapılan “Antik Kaşgar Kenti” ‘ni ziyaret ettiği, Uygur 
sanatçıların Samah gösterisiyle sözde misafirleri 
karşıladığı görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Ayrıca halihazırda ibadete kapalı, turizm için kullanıldığı 
bilinen Kaşgar’daki meşhur Heytgah Cami’ni ziyaret 
eden Ekip, Cami imamı komünist parti üyesi Tahir Cuma 
ile görüştü. Akabinde Kaşgar Teknoloji Parkını gezdi.

11 Ocak sabahı Kaşgar vilayetine bağlı Yarken kadim 

şehrinde bulunan ve Turizm noktaları olarak kullanılan 
“Sultan Saidiye Han Ordusu” ve “Melike Amannisa han” 
türbesi, yanı başındaki ibadete kapalı amma turizm için 
kullanıldığı bilinen Altın Mescit” Camii’nde tertip edilen 
son gezi turu ile Yabancı delegeler için hazırlanan tiyatro 
sona erdi.

“UTANÇ VERİCİ “

Bu seferki Ziyaretin detayları ve görüntüleri Çin’in dev 
medya ordusu sayesinde bütün sosyal medyada geniş 
çapta yayıldı.

Arap delegelerin Çin medyasına vermiş olduğu zulmü 
öven açıklamaları Çin’in ulusal ve küresel medya 
kanallarında yoğun bir şekilde servis edildi. Her ne kadar 
söz konusu Konseyin İslam dünyasında yeri olmadığı 
bilinse de, Çin’in kandıracak birilerini bulabilmesi ve bunu 
Propaganda aleti olarak kullanabiliyor olması hayret 
verici. Nitekim Çin mezalimi bu ziyareti İslam dünyasının 
algısını Doğu Türkistan meselesinde bulandırmak için en 
iyi fırsat olarak değerlendiriyor. Ve bu iş için kandırdığı her 
kurum ve ülke temsilcisine ciddi miktarda para sübvanse 
ederek, lehine konuşması için baskı oluşturabiliyor.

Şayet, dünyanın dört bir yanından çeşitli İslami 
kuruluşlar ve Doğu Türkistan diasporası Dünya 
Müslüman Toplulukları Konseyi Başkanı Ali Raşid Al 
Nuaimi ve ekibini, Çin sevgisi ve zulmü görmezden 
gelen açıklamaları nedeniyle şiddetle kınanmanın yanı 
sıra, Doğu Türkistan’daki gerçekler tüm çıplaklığıyla 
ortadayken, Çin propagandasına alet olmalarını, “utanç 
verici” olarak nitelendiriyor.
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Çin rejimi, Doğu Türkistan’ı Çinlileştirme 
planlarını hızlandırmak için Hoten vilayetine 
bağlı Kiriye İlçesinden Pekin’e direkt uçuş 
rotası açtı.

Çin propaganda ağı Tanrıdağ sitesinde yer 
alan 10 Ocak 2023 tarihli habere göre “China 
Southern Airlines Co., Ltd.” ‘nin CZ8895 sefer 
sayılı uçuşunun Kiriye’de bulunan “Wanfang 
Havalimanı” ‘ndan kalkıp, Urumçi’de kısa mola 
verdikten sonra Pekin “Dashing Uluslararası 
Havalimanı” ‘na uçtuğu bildirildi.

Bilgilere göre Kiriye’deki Wanfang 
Havalimanı’nda 26 Aralık  2022 tarihinde 
resmi trafik başlamasıyla havalimanına giriş 
çıkış yapan tekel yolculuk sayısı kısa sürede 
100.000’e ulaştığı ifade ediliyorken Kiriye’den 
Pekin’e, trafiğin başlamasından bu yana ilk 
doğrudan uçuş olduğu öne sürülüyor.

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ 
GÜÇLENDİRİLECEK 

Trafiğin başladığından bu yana, gelen- giden 
kargo ve posta hacmi, 25 ton’dan fazla olurken. 
Şu anda Kiriye’deki Wanfang Havalimanı’ndan 
uçan havayolları da Şanghay, Shenzhen ve 
Chengdu gibi Çin eyaletlerine ulaşıyor.

Ayrıca Kiriye-Wanfang Havalimanı yetkilileri 
tarafından yapılan açıklamada yakın 
zamanda, yerel özel tarımsal yan ürünleri, 
Çin’e taşımak için hava ulaşımında kargo 
taşımacılığı endüstrisini güçlendirecek ve 
birimler kurulacağı vurgulanıyor.

Bilindiği üzere Çin rejimi, Doğu Türkistan’ın 
Çinlileşmesini hızlandırmak gibi şer odaklı 
planlarına ulaşmak adına altyapı projelerine 
büyük yatırım yapıyor. Bu ulaşım yollarını ise 
Bölge biyografisini değiştirmek için Çin’den 
çok sayıda yerleşimci getirip- götürmesinde 
kullanılması hedefleniyor.
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