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HOTEN’DEKİ BİR KÖYDE %70 DİN ADAMININ
TUTUKLU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Çin komünist partisinin bizzat yazılı talima-
tıyla başlatılan hareket kapsamında Büyük 
şehirlerden köylere kadar her kesimden Uy-
gur halkı talep edilen usula göre Propagan-
da videoları çekerek iyi bir hayat sürdüğünü, 
parti hükümetin himayesi altında elde ettiği 
mutlu yaşamına dış güçlerin soykırım yakış-
tırmasıyla iftira attığı ve bunu milletçe kına-
dığı şeklinde tanıklık vermeye mecbur edildi-
ği görüldü.

SAHTE İMAM'IN KÖYÜNDE EN 
AZ %70 DİN ADAMI TUTUKLU
Özgür asya radyosuna göre Hoten 
vilayetine bağlı Karakaş'ın yava kö-
yünde komünist parti sekreteri olan 
Habibullah Abdurehim isimli şahsın 
kendisini Hotan'da bir cami imamı 
gibi tanıtarak ABD karşıtı propagan-
da yaptığı ancak bu şahsın köyünde 
%70 din adamının hapiste olduğu, 
bunlardan biri 30 yaşındaki din ada-
mı Habibullah Majid’in 7 yıl hapis ce-
zasına çarptırıldığı öğrenildi.

Radyoya bilgi paylaşan bir tanığın söyledik-
lerine göre kendini Cami imamı olarak ta-
nıtan sekreteri eskiden çok iyi tanıdığını ve 
şahsın Karakaş köyünde köy sekreteri olduğu 
dönemde, 2017 yılında Çin komünist parti-
sinin Bölge genelinde din adamlarına yöne-
lik başlattığı keyfi tutuklamaları kapsamında 
dört din adamının Toplama Kamplarına alın-
masında aktif rol oynadığını belirterek şahsın 
ABD karşıtı propagandasında Doğu Türkis-
tanda soykırım olmadığı ve Komünist parti-
nin Hoten’de dini özgürlüklere saygı duydu-
ğu söylemlerinin yalan olduğunu gerçekte ise 
bölgede din adamlarının neredeyse tamamı-
nın içeride olduğunu aktardı.

BAZI KÖYLERDE DİN ADAMLARI VE 
CAMİLER YOK
Ayrıca Özgür asya radyosunun Kaşgar’ın-
Tokkuzak köyünde yaptığı telefon görüşme-
leri sırasında bir köy polisi, Tokkuzak'taki 
camilerin % 80'inin 2016 yılında yıkıldığını 
doğrularken aynı yöntemle yalancı tanık Ha-
bibullahAbdurehim'inköyündende din adam-
larının kalmadığı, Atuş’taki bir köyde Cami 
kalmadığı Kaşgar'ın Pahtekli köyündede 
Cami kalmadığı din adamlarının tamamı ya 
kamplarda veya hapishanelerde olduğu doğ-
rulandı.
Çin Komünist Partisi, Eski ABD Dışişleri 
Bakanı Mike Pompeo’nun 19 Ocakta, Çin'in 
Doğu Türkistan’da "soykırım" ve "insanlığa 
karşı suç" işlediğini açıklamasının ardından 
Çin medyasında Pompeo aleyhine bir propa-
ganda seferberliği başlatmıştı.
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Çin komünist partisinin Doğu Türkistan'daki Soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçları so-
nucu yüzbinlerce Çocuk öksüz kaldı. Sevgi evi ve yatılı ana okul adı altında el konulan yetim 
çocuklar Çinlileştirme merkezlerine yerleştirildi.

TIPKI BİR ÇİNLİYMİŞ GİBİ 
DAVRANIYOR
Çin kaynaklı sosyal medyaya yan-
sıyan görüntülerde 3-7 yaş arası 
Uygur Türkü çocukların Çin gele-
neklerine göre kılık kıyafet yaşam 
tarzıyla yetiştirilmekte olduğu 
yeme içme selamlaşma dahi tıpkı 
bir Çinliymiş gibi davrandığı gös-
teriliyor.

O merkezlerde Aile terbiyesinden, kül-
tür medeniyetinden, örf adetten, en 
önemliside inandığı dini ve milli tüm 
değerlerden uzaklaştırılan Uygur Türkü 
Çocuklar Çinli olmaya zorlanıyor.
Daha öncede, söz konusu merkezlerde 
tutulan yavrulara Çince isimler verildi-
ğini ve domuz eti yedirildiğini ortaya 
koyan benzer görüntüler sosyal medya-
ya yansımıştı.

UYGUR TÜRKÜ ÇOCUKLAR KOMÜNİZM
DAYATMASIYLA ÇİNLİLEŞTİRİLİYOR
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ÇİN’İN DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ ASİMİLASYON
UYGULAMALARI HIZ KAZANDI

Çin İşgal güçleri Doğu Türkistan'da 2017'den beri milyonlarca insanı çeşitli bahanelerle ha-
pishanelerde ve Toplama Kamplarında hapsediyor. İfade özgürlüğü tamamen kısıtlanan halk 
gün içinde köle gibi çalıştırılıyorken gece vakitleri ise siyasi eğitim adıyla beyinleri yıkanıyor.

                  Kamp tanığı Zumret Davut’un kişisel hesabında paylaştığı ve 
Çin kaynaklı sosyal medyadan alınan video görüntülerine göre Doğu Tür-
kistan’daki malum bir köyde bir grup genç ve orta yaşlı Uygur Türkünün 
akşam saatlerine kadar büyük konferans salonunda mandarin Çince eği-
timi gördüğü, diğer bir görüntüdeyse bir araya toplanan ahalinin Komü-
nist partisine sevgi besleyen kızıl şarkı söylemeye zorlandığı kaydediliyor. 
Bir başka benzeri videodada 5-7 arasında küçük ve yetişkinlerden oluşan 
bir gurup kişinin Çince kelimeleri ezberlerken gösteriliyor.

Hemen her gün Sosyal medyaya yansıyan görüntüler Doğu Türkistan’daki komünist parti yet-
kililerinin halkı asimile etmek için gece gündüz demeden baskı yapmaya devam ettiğini gözler 
önüne seriyor.
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      Uluslararası toplum ta-
rafından Uygurlara karşı 
"soykırım" yapmakla suç-
lanan Çin komünist partisi, 
Doğu Türkistan'ın güney il 
ve ilçelerinde sözde "ortak 
ulusal dil" ve "işgücü bece-
rileri eğitimi" adı altında 
Uygur Türklerini köleliğe 
hazırlama adımlarını hız-
landırdığı öğrenildi.

Doğu Türkistan’daki sözde “Özerk bölge” 
başkanı Shohrat Zakir, 1 Şubat'ta Çin mer-
kezi komitesi 13. Ulusal Halk Kongresi'nin 
4. oturumunda sunduğu çalışma raporunda, 
2021 yılında güneydeki üç vilayette (Aksu, 
Kaşgar, Hoten) ulusal dilve işgücü becerile-
ri eğitiminin kırsaldaki çiftçiler ve çobanlara 
odaklanacağını vurguladığı bildirildi.

Ayrıca (kukla) yönetici Shohrat Zakir, 2025 
yılına kadar Doğu Türkistan'daki nüfusun 
kentleşme oranının yüzde 60'a ulaşacağını 
söylerken Doğu Türkistan'ın bu yıl 200 mil-
yon Çinli turisti daha ağırlayacağını ifade etti.

ÇİNLİLER, UYGUR TÜRKLERİNİ 
KÖLE OLARAK KULLANIYOR
Çin komünist partisi, 2017'den beri Doğu 
Türkistan'ın güneyindeki Aksu, Kaşgar ve 
Hoten bölgelerinde Toplama kamplarıyla pa-
ralel olarak birçok Çinli işletmeler ve Fabri-
kalar kurdu. Köylerdeki Uygur Türkü Çiftçi 
ve çobanları keyfi tutuklamalarla kamplara 
alırken “Mesleki beceriler, Mandarin Çincesi 
ve Hukuk bilgisi eğitimleri veriyoruz” baha-
nesiyle Uygur Türklerini ucuz işçi olarak kul-
lanmaya başladı.
Uluslararası İnsan hakları grupları, Çin’in 
bölgede "Yoksullukla mücadele” adı altında 
yüz binlerce Uygurçiftçi ve çobanı, çevredeki 
ve Çin eyaletlerindeki fabrikalarda köle ola-
rak çalışmaya zorladığına şiddetle karşı çıkı-
yor.

ÇİN, DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ KÖLELİK SİSTEMİ İÇİN
“İŞGÜCÜ BECERİLERİ EĞİTİMİ” ADI ALTINDA OKULLAR AÇTI
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UYGUR TÜRKÜ KADINLAR, SİSTEMATİK TECAVÜZ,
CİNSEL İSTİSMAR VE İŞKENCEYLE KARŞI KARŞIYA

BBC 2 Ocak’ta Doğu Türkistan'daki toplama 
kampları hakkında yeni tanıklardan elde etti-
ği bilgiler ışığında Uygur kadınların karşılaş-
tığı trajedileri belgeleyen geniş kapsamlı bir 
rapor yayınladı.

     Rapora göre Doğu Tür-
kistan'daki bir toplama 
kampında dokuz ay tutuk-
lu kalan Kazak Türkü Tur-
sunay Ziyavudun hanfendi 
BBC'ye yaptığı açıklamada, 
Çin'in toplama kamplarında 
sistematik olarak kızlara ve 
kadınlara Tecavüz edildiğini 
cinsel istismar ve işkencenin 
yaygın olduğunu ortaya çı-
kardı.

Tursunay Ziyavudun’un söylediklerine göre, 
daha Çin virüs salgını ortada yokken kamp 
odalarına sık sık maske takan ve sivil kıya-
fetler giyen Çinliler, gece yarısı girip istedik-
leri kadınları seçerek “Kara Oda” dedikleri 

gözetim kamerasız odalara götürüyorken ba-
zen yüzlerce kamp tutsaklarının gözü önünde 
topluca tecavüz ederek herkesi izlemeye zor-
luyor.

AĞIR İŞKENCEDEN AKLINI YİTİREN-
LER VAR
Çin polislerinin hücredeki kadınları 7/24 iz-
lediğini aktaran Ziyavudun, insanlık onuru 
ayaklar altına alınan Kadınlara ağır işkence 
uygulandığı ve birçok kadın bu aşağılanma 
nedeniyle akli dengesini yitirdiğini söylüyor.
Toplama kamplarından kaçan diğer kadınlar 
da insan hakları örgütleri ve uluslararası med-
yaya toplu tecavüze, cinsel istismar ve çeşit-
li işkenceye maruz kaldıkları doğrultusunda 
benzeri ifadeleri vermişti.
Tursunay Ziyavudun, daha önce Kazakis-
tan'dayken Kazak hükümetinin kendisini 
Çin'e iade edeceği konusunda endişe yaşa-
mıştı, güvenli ülkeye giderek sığınma tale-
binin kabul edilmesi durumunda yaşadığı ve 
tanık olduğu zulmü, Çin'in Doğu Türkistan 
halkına yönelik baskı ve soykırımını ulusla-
rarası medyaya ifşa edeceğini söylemişti.
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ÇİN’İN UYGUR MÜSLÜMANLARINA 
YÖNELİK SİSTEMATİK TECAVÜZ 
OLAYLARI HAKKINDA BASIN AÇIK-
LAMASI
Çin komünist partisinin Doğu Türkistan’da 
kurduğu Toplama Kamplarında tuttuğu Uy-
gurlar başta olmak üzere Kazak, Kırgız ve 
Özbek Türkü Müslüman Kadınlara Yöne-
lik sistematik Tecavüz ve cinsel istismarları 
Hakkında Uluslararası Doğu Türkistan Teşki-
latlar Birliği tarafından Basın Açıklaması ya-
yınlandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi.
Son dakika gelişmesi olarak uluslararası med-
yaya düşen haberlere göre, Çin yönetimi ta-
rafından Doğu Türkistan'da kurulan toplama 
kamplarında Çinli yetkililer ve sivil Çinliler 
tarafından kamplara zorla kapatılan kadınlara 
topluca tecavüz edildiği, kamp mağdurlarının 
tanıklıklarıyla ortaya konulmuştur. Cinsel iş-
kence ve toplu tecavüz Doğu Türkistan’daki 
toplama kamplarında bir tür işkence yöntemi 
olmakla birlikte, devasa kampların memur ve 
sivil Çinlilerin kadınlara tecavüz etmeleri için 
kapılarını açtığı haberlerde yer almaktadır.

Kamptaki genç kadınlar Çinli gardi-
yanlar tarafından seçilerek karanlık 
odalara götürülüyor ve elleri kelepçe-
lenerek tecavüze hazırlanıyor. Bu te-
cavüz sahnesi bazen kamptaki tutsak-
lara zorla izletiliyor.

ÇİN’İN İNSANLIK DIŞI CİNAYETİ BİR 
KEZ DAHA BELGELENDİ
Bu vahim ve insanlık dışı muameleler, Çin 
yönetiminin Doğu Türkistan’da apaçık bir 
soykırım uyguladığı ve hiçbir ahlak kuralları-
nı tanımadığını, uluslararası hukuku yok say-
dığını ve Çin komünistlerinin insanlık onuru-
nu yitirdiğini bir kez daha ispat etmiştir.
Bu gerçekler karşısında yıllardır Doğu Tür-
kistan’daki soykırımı anlatan ve bu soykırı-
mın durdurulması için mücadele eden Doğu 
Türkistanlılar, dünyaya Çin yönetiminin ne-
denli onursuz ve aşağılık bir işgalci oldukla-
rını haykırmak istemektedir.
Uluslararası Doğu Türkistan Teşkilatlar Bir-
liği olarak, halkımız adına, bu zulmün ve 
soykırımın tek nedeninin Çin’in Doğu Tür-
kistan’daki işgali olduğunu, Doğu Türkis-
tan'daki zulmü bitirmenin tek çaresinin Doğu 
Türkistan’ın istiklale kavuşması olduğunu ve 
bunun için her türlü meşru mücadeleye hazır 
olduğumuzu, bu hususta hiçbir engel kabul 
etmeyeceğimizi bildirmek isteriz.

TÜM İNSANLIĞI, ZULMÜ DURDUR-
MAYA ÇAĞIRIYORUZ
Uluslararası Doğu Türkistan Teşkilatlar Bir-
liği olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaş-
kanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta ol-
mak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve 
siyası partileri ve sivil toplum kuruluşlarını 
bu soykırımı durdurmaya yönelik acil hareket 
etmeye çağırıyoruz. Ayrıca bu olayı referans 
alarak Türkiye-Çin arasındaki suçluların ia-
desi anlaşmasının sonsuza kadar askıya alın-
masını talep ediyoruz. Dünyadaki diğer ülke 
yöneticilerini, uluslararası insan hakları kuru-
luşları ve savunucularını da Doğu Türkistan-
lıların bağımsızlık mücadelesini destekleme-
ye, insanlık için büyük bir tehdit haline gelen 
Çin yönetimine karşı caydırıcı adımlar atma-
ya davet ediyoruz.
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Çin’in yayın organı Xinhua haber ajansının 3 
Şubat tarihli haberine göre Çin işgal yönetimi 
geçtiğimiz beş yıl içinde Yarkent, Çarkılık, 
Kiriye ve Tumşuk şehirlerinde dört yeni ha-
vaalanı inşa ederek faaliyete geçirdiği bildi-
rildi.

Habere göre Doğu Türkistan’da 
Çin’in havalimanı sayısı 22'ye 
ulaştığı, güney ve kuzey bölge-
deki 4 havalimanının genişleme 
planında sona varıldığı öğrenildi.

Çin medyasında Urumçi merkezli havaliman-
ları, Çin komünist partisinin hava yolundaki 
"İpek Yolu” projesinde atılan önemli adım 
olarak tanıtılıyor.

ÇİN, KOMŞU ÜLKELERE GENİŞLE-
MEK İSTİYOR
Bilgilere göre Çin ayrıca önümüzdeki beş 
yıl içinde 15 havalimanı daha inşa etmeyi ve 
Doğu Türkistan’da "sivil havacılık" sayısını 
37'ye çıkarmayı planlıyor.
Gözlemciler,  Havalimanlarının Çin’in iç 
kesiminden yerleşimci Çinlilerin Doğu Tür-
kistan’a transferini kolaylaştırmak ve Doğu 
Türkistanlıları Çin eyaletlerine köle olarak 
çalıştırmaya götürmek ve acil durumlarda 
asker konuşlandırmak için güney ve kuzey 
bölgelerindeki havacılık sektörüne yoğun bir 
şekilde yatırım yapmakta olduğunu düşünü-
yorken, Analizler ise bu tür altyapı projele-
rinin aynı zamanda Çin hükümetinin Doğu 
Türkistan’a dayalı Orta Asya ve Batı Asya ül-
kelerine genişleme niyetinde olduğunun gös-
tergesi olarak değerlendiriyor.

Nitekim Çin komünist hükümeti söz konusu havalimanlarının inşaatı sırasında sivil arazileri 
kooperatif yoluyla ele geçirdiği, Bölge nüfusunu farklı yerlere dağıttığı, Çinli göçmenleri ise 
yoğun bir şekilde yerleştirdiği biliniyor.

ÇİN, DOĞU TÜRKİSTAN’DA
4 YENİ HAVALİMANI İNŞA ETTİ
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UYGUR KADINLARIN KISIRLAŞTIRILMASIYLA
İLGİLİ AYRINTILAR BASINA SIZDIRILDI

Batı Japonya Haber Ağında yer alan 4 
Şubat tarihli habere göre Çin'in Uygur 
kadınlarına uyguladığı Zorunlu kürtaj 
siyasetiyle ilgili bazı ayrıntılar ortaya 
çıktı. 
Habere göre Çin komünist partisi Doğu 
Türkistan'daki Uygur kadınlarına yöne-
lik doğum kontrolü kapsamında çeşitli 
bahaneler uydurduğu ve bölgede yo-
ğunlaştırılmış zorla kısırlaştırma politi-
kası izlediği öne sürülüyor. 

UYGUR KADINLARI SPİRAL 
TAKMAYA ZORLUYOR
Japon basınına sızdırılan belgeler 
2014 ile 2018 yılları arasında Çin 
komünist partisinin Doğu Türkis-
tan’da sürdürdüğü doğum kontrol 
siyaseti kapsamında 100.000’den 
fazla Uygur kadını kürtaja zorla-
dığı ve 1.385 milyon Uygur kadını 
spiral takmaya mecbur ettiğini gös-
teriyor. 

Doğu Türkistan'da Çin rejim yönetiminin 
Uygur Türkü kadınlara yönelik doğum 
kontrolü başta olmak üzere soykırım poli-
tikalarının hız hızlandığı tespit edilmiş du-
rumda. Batılı araştırmacılar ve insan hak-
ları örgütleri, Çin'i kadınların çocuk sahibi 
olma özgürlüğünü kısıtlayarak kürtaj yap-
maya zorlamakla eleştiriyor. 

ÇİN, TÜM İDDİALARI KABUL ET-
MEMEKTE ISRARLI 
Güçlü uluslararası deliller olmasına rağ-
men, Çinli yetkililer ise Doğu Türkis-
tan'daki katliamı örtbas etmek için iddiala-
rın Çin karşıtı güçler tarafından üretildiğini 
savunuyor.
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