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İşgalci Çin, Doğu Türkistan’ın güney bölgelerindeki doğal kaynakları yağ-
malamayı hızlandırarak Kaşgar-Kargalık ilçesinden Tacikistan’a bir yük 
treni tesis etti.
Çin propaganda ajansı Tanrıdağ Ağı’na göre, Çin rejimi Doğu Türkistan’da-
ki doğal zenginlikleri talan etmeyi daha geniş kapsamda sürdürmekle bir-
likte Doğu Türkistan’ın güneydoğusundaki Kargalık istasyonundan Taci-
kistan’a bir yük treni ağı kurduğu ve bölge kaynaklarının transferlerini 
hızlandırdığı öğrenildi.
Yük treni, Doğu Türkistan sınırından Korgos Demiryolu geçişi üzerinden 
ayrılacak ve yaklaşık 15 gün içinde Tacikistan’a ulaşacak. Yük treni, Doğu 
Türkistan’ın güneyinden Tacikistan’a giden ilk Orta Asya treni olma özel-
liği taşıyor.
Bilgilere göre yük treni, Doğu Türkistan’dan yağmalanan doğal kaynak-
lar, ahşap malzemeleri ve Uygurların zorunlu çalıştırılması sonucu elde 
edilen ürünleri Tacikistan üzerinden diğer Orta Asya ülkelerine taşıma-
da kilit öneme sahip. Çin Demiryolu yetkilileri, Doğu Türkistan genelinde 
vagon sayılarını arttırarak kategorize edilmiş malların uygun vagonlara 
yüklenmesi, sevkiyat hızı ve süresinin azaltılması için bir plan hazırladı-
ğını bildirdi.
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BİR KUŞAK BİR YOL TİCARİ PLANI-
NIN BİR PARÇASI
Çin Komünist rejimi Doğu Türkistan’da-
ki kaynakların daha etkin bir şekilde 
yağmalanmasıyla birlikte bölgenin Çin-
lileşmesine de önem veriyor. Bu min-
valde Çin demiryolları son yıllarda ula-
şım tesislerinin inşasına ve yüklenme, 
boşaltılma, transfer işlem hacmini ve 
hızını yükseltmeye yönelik adımlar attı.
Çin rejiminin sözde “Bir Kuşak, Bir Yol” 
planının bir parçası olarak halı hazır-
da, Doğu Türkistan’dan Avrupa ve Orta 
Asya’ya gidecek Aksu-Moskova, Kaş-
gar-Taşkent, Korla-Rusya, Korla-Polon-
ya ve Kargalık-Tacikistan dahil olmak 
üzere dokuz demiryolu ağı hizmete ge-
çirildi.

Gözlemciler, sömürgeci Çin yö-
netiminin Doğu Türkistan’dan 
gelen kaynakları sadece kendi 
ihtiyaçlarını karşılamak için de-
ğil aynı zamanda küresel talep-
lere de kullandığını, asıl sahipleri 
olan Müslüman Türklerin bundan 
istifadelerini engellediğini, kay-
nakları gasp ettiklerini ve ulus-
lararası yasaları ihlal eden zorla 
çalıştırma ürünlerini küresel pa-
zara ihraç ettiklerini, böyle devam 
ederse Doğu Türkistan’da devam 
eden soykırımın asla son bulma-
yacağı, aksine daha da artacağını 
kaydetti.
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Doğu Türkistan’da 23 kişi, Pekin Olimpi-
yat meşalesini taşıyan Dilnigar İlhamjan 
hakkında yorum yaptığı için cezalandırıl-
dı.
4 Şubat Pekin’de başlayan Soykırım Olim-
piyatlarının açılış töreninde Olimpiyat me-
şale taşıyıcısı olarak kullanılan, Uygur At-
let Dilnigar İlhamjan hakkında uluslararası 
toplumun Çin’e yönelik eleştirileri ve kına-
maları sürerken, Uygur atleti kullanan Çin 
rejiminin soykırımdan dikkatleri dağıtma 
niyetini ayyuka çıkaracak yeni bir gelişme 
yaşandı.
Olimpiyatların 3. günü ortalıktan kay-
bolan Uygur sporcu Dilnigar İlhamjan 
hakkında yorum yaptığı öne sürülen, 23 
Uygur Türkünün Çin rejim güçleri tara-
fından gözaltına alınarak, para cezasıyla 
cezalandırıldığı bildirildi.

23 UYGUR TÜRKÜ CEZALANDIRILDI
Komünist Çin hükümetince milyonlarca 
Doğu Türkistanlıya “Soykırım” uygulandı-
ğı ve köle olarak zorla çalıştırdığı gerekçe-

siyle, uluslararası toplumun 2022’nin en 
önemli organizasyonlarından olan Pekin 
Kış Olimpiyatları’nı boykot ettiği bir dö-
nemde, Dilnigar İlhamjan adlı bir Uygur 
kayakçı, bir başka Çinli atletle birlikte Kış 
Olimpiyatları’nın açılış töreninde meşale 
yakma ritüelinde boy gösterdi. ABD’nin 
Birleşmiş Milletler Büyükelçisi, Beyaz 
Saray Sözcüsü ve uluslararası kamuo-
yu bunu soykırımdan dikkatleri dağıtma 
hamlesi olarak nitelendirdi.
Amerikan merkezli Özgür Asya Radyosu 
(RFA) haberine göre, Doğu Türkistan’da 
birçok Uygur genç, çevrimiçi platform-
larda ve çeşitli sosyal medya gruplarında 
Dilnigar İhamjan hakkında yorum yaptığı 
için Kaşgar, Aksu ve Korla’dan 23 gencin 
7-8 Şubat tarihleri arasında idari para 
cezasına çarptırıldığı aktarıldı.
Büyüğü 21, küçüğü 15 yaşlarındaki genç-
lerin isimleri veya kimlikleri hakkında bil-
gi verilmezken, şu an ne durumda olduk-
ları hakkında haber bulunamıyor.
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                  Çin işgal yönetimi, Doğu Türkistan halkının dinine ve 
ibadetine, düşüncesine ve örfüne, inandığı tüm değerlerine komü-
nizm ideolojisini aşılamak için dini, milli kimliklerinden uzaklaştırma 
ve Çinlileştirme politikalarıyla Müslüman halka yönelik asimilasyon 
suçları işlemeye devam ediyor.
Çin propaganda ajansı Tanrıdağ Ağı’nın 13 Şubat bildirdiğine göre, 
Pekin rejimi yakın tarihte Çin Komünist Partisi (ÇKP) ve Rejim Lideri 
Xi Jinping’i öven “Yol Başçı” isimli kızıl şarkı yayımladı.
Doğu Türkistan’ın çeşitli yerlerinde geniş çapta duyurulmasının yanı 
sıra Doğu Türkistan genelinde kızıl öğretiyi ezberleme seferberliği 
başlatıldığı öğrenildi.
Çin medyası ÇKP’nin tema şarkısı okuma ve koro halinde sergilemek 
için Doğu Türkistan’daki çeşitli il, şehir ve ilçelerde kamu depart-
manları, kurumsal şirket ve ajanslardan personel ve tüm okulların 
öğrencileri başta seferberliğe aktif destek vermeleri, özel guruplar 
halinde teşvik çalışmaları organize edilmesi hakkında propaganda 
yaptı.
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ALTAY, TURFAN, HOTEN’DE ETKİNLİK-
LER DÜZENLENDİ
Geçtiğimiz günlerde Doğu Türkistan’ın Al-
tay vilayeti Koktokai ilçesi ve Turfan Şehir 
Kültür Sarayı, Hotan Şehir 2. Lise öğren-
cileri başta “Yol Başçı” temalı etkinlikler 
organize ettiği bildirildi.
Bilgilere göre rejimin, merkezi hükümet 
tema şarkısı olan kızıl şarkı, çeşitli millet-
lerden oluşan sözde “Zhōnghuá Milleti Çin 
Komünist Partisi Önderliğinde, Fırtınalar-
dan Korkmadan İlerleme” safsatasını an-
latıyor.
Çin Komünist Parti (ÇKP) elebaşı Xi Jin-
ping’ın “İslam’ı Çinlileştirme” adı altında 
din düşmanlığı siyaseti izlemesi Doğu 
Türkistan’da uzun süren şiddetli bir dini 
baskı oluşturdu. Bu kapsamında Doğu 
Türkistan halkının ulusal kimliği, kültürü 
ve gelenekleri ortadan kaldırılmaya yöne-
lik siyasetler yürütüldü.

Gözlemciler, “Xi Jinping’in ideolojik 
sorunları yüzünden masum 8 mil-
yon insan “Dini Aşırıcı” yaftasıy-
la toplama kamplarına alındığını, 
Müslümanların ibadetlerini yerine 
getireceği 16 bin camii yıkıldığını, 
sokaklarda gezen başörtülü ve uzun 
etekli kadınların eteklerini kestiği-
ni, örtülerini söküp aldığını, namaz, 
oruç ve haccın yasaklandığını belir-
terek 1966-1977’li yıllardaki Kültür 
Devrimi tarihlerinde rastladığımız 
modası geçmiş yöntemlerle Müslü-
man Türklere 21 asırda Komünizm 
dayatılması, Müslümanları dinsiz-
leştirme çabasıdır. İnsanların beyin-
lerini yıkama girişimidir. Çin’in sis-
tematik soykırım uygulamalarının 
bir parçasıdır.” dedi.
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Çin’de ay takvimine göre yeni yılın ilk dolu-
nayının görüldüğü gece olan Fener Bayramı 
coşkuyla kutlanıyor.
Milyonlarca Müslümanın ailesini param parça 
eden işgal rejiminin Komünist Lideri Xi Jin-
ping, daha önce yaptığı konuşmalarda aile 
inşasına değer verilmesi gerektiğini vurgu-
layarak, aile sevgisi ile vatan (Çin) sevgisinin 
birbiriyle kaynaştırılması çağrısında bulun-
du.
Xi, 17 Şubat 2015’de düzenlenen Bahar Bay-
ramı’nı kutlama toplantısında yaptığı konuş-
mada Çin ulusunun tarihten beri aile sev-
gisine önem verdiğini vurgularken, “Uyum 
İçindeki Aile Ancak Refaha Kavuşabilir” ifa-
desini sarf etmişti.
Komünist Xi, 30 Ocak 2022’de yaptığı konuş-
mada yüzyıldır Çin Komünist Partisi ile halkın 
elde ettiği bütün başarıların dayanışma için-
de çaba göstermenin sonucu olduğu repliğini 
yeniledi.

MÜSLÜMANLARA ÇİN BAYRAMI DAYAT-
MASI
İşgalci Çin Komünist yönetimi uzun zamandır

aşikara bir şekilde Doğu Türkistan Türkleri-
nin kendi bayramlarını kutlamasına yasak 
getirip Çin bayramlarını kutlamaya zorluyor.

Bu senede Çin bayramlarından biri 
olan Fener Bayramı’nı (Zhuong Qiu Jie) 
Doğu Türkistan’ın her bölgesinde, Uy-
gur Türklerine evlerine yerleştirdiği 
Çinlilerle beraber Çin yemeklerini ye-
meye ve Çinlilerle birlikte bayram kut-
lamaya zorladığı öğrenildi.
Çin medyasında çıkan haberlere göre, 
Doğu Türkistan’ın Kaşgar, Hoten, Artuş 
ve Aksu bölgelerindeki Uygur Türkleri, 
Çinli yetkililerin talimatı üzerine Çinli-
lerin yöresel kıyafetlerini giyerek, Çin’e 
özgün “Yanggır” ve “Ejderha Dansı” 
yaptığı, Çin Komünist Partisine (ÇKP) 
bir dizi övgüler içeren şiirler okuduğu 
ve caddelerde teşhir edildiği bildirildi.
Uygur Türklerine Fener Bayramı ge-
cesinde (tüm sokak Çin tarzı kırmı-
zı sokak lambalarıyla süslü) herkesin 
toplandığı alanda, Çin’i öven ve Çin’e 
teşekkür eden şarkılar söyletildiği ak-
tarıldı.
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                                  Çin’in son yıllarda Doğu Türkistan halkını daha iyi kont-
rol altına almak, yaşamak için Komünist rejime muhtaç bırakmak için 
uyguladığı sözde “Birleşme Kooperatifler” sitemi dikkat çekti.
İşgalci Çin birkaç yıldır zulmü arttırmakla birlikte, Doğu Türkistan ge-
nelinde kırsal kesim sakinlerini tarım arazilerini ve hayvanlarını devlet 
himayesi altına alma safsatasını öne sürerek, sözde “Tarımsal Kalkın-
ma Modeli” adı altında siyaset izliyor ve köylülerin tüm mal varlıkla-
rına el koyarak “Birleşme Kooperatifler” üzerine geçirmeye çalışıyor.
Bu kapsamda tarım arazilerini ve topraklarını kaybeden insanları söz-
de “Kırsal Artı İşgücü” kategorisine dahil ederek, Çin eyaletlerine ve 
Doğu Türkistan’ın çeşitli bölgelerinde kurulan Çinli fabrikalarda söz-
leşmeli işçi olarak köle gibi çalıştırıyor.
Ayrıca bunu yaparken Çin rejimi, gelenek ve kültür-medeniyetine bağ-
lı yaşayan Doğu Türkistan halkını dağıtmak ve kontrol etmek, onları 
kültürel çevrelerinden uzaklaştırmak için endüstriyel şehirciklere en-
tegre inşa edilen yaşam alanlarına yerleştiriyor. Böylece büyük ölçüde 
ucuz işgücü elde etmek veya insanların emeğini sömürmek gibi kötü 
amacına ulaşmaya çalışıyor.
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AMAÇ, “SAHİPSİZ MAL MÜLKÜ TOP-
LAMAK”
Çin propaganda ajansı Tanrıdağ Ağı’na 
göre, 14 Şubat’ta Aksu Eyaleti Şayar 
İlçesi İgerçi Köyü’nde Komünist yetki-
liler tarafından “Büyük Birleşme” slo-
ganıyla bir dizi kooperatif kurduğu ve 
halkın mal varlıklarını transfer etmeye 
zorladığı öğrenildi.
Haberde, Şayar İlçesi Kailor Mahalle 
Parti Komitesi Üyesi Ablitip Hidayat’in 
hikayesi anlatılıyor. Rejim yönetiminin 
“Tarımsal Kalkınma Modeli” siyasetine 
aktif destek verdiğini, Parti hükümetin 
“Büyük Birleşme” çağrısına icabet etti-
ği, kendi topraklarını ve mal varlıklarını, 
hatta belirli sayıda köylü hanesinden 
“Ortak Aile Birimi” teşkil edip, rejim hi-
mayesinde Kooperatif oluşturarak her-
kesin elinde ne var ne yok hepsini tes-
lim ettiği propagandası yapılıyor.

Bilgilere göre, işgalci rejimin, Nisan 
2021’de bazı köylerdeki çiftçi ve çoban-
ların tamamının büyükbaş, küçükbaş 
hayvanlarını çeşitli güzel isimler altında 
toplayarak “Büyük Birleşme” sloganıyla 
kurulan kooperatif sistemini güçlendirme-
ye ve genişletmeye, sayılarını çoğaltmaya 
çalıştığı bildirildi.
Gözlemciler, Çin Komünistlerinin 
1960’larda Kültür Devriminden he-
men önce “Kooperatif” adına insan-
ların geçim kaynaklarına el koydu-
ğunu, bu kez de Doğu Türkistan’da 
aynı sistemin hortlatıldığını, asıl 
amacın ise toplama kampları ve 
ceza evlerine kapatılan Uygurlardan 
geriye kalan mal mülkü toplamak 
olduğunu belirtirken, bu siyasetin 
kamp dışındaki sözde serbest tüm 
Doğu Türkistan halkına ekonomik 
bir darbe vurduğunu kaydetti.
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Şiddetli bir nüfus kriziyle karşı karşıya kalan Çin, 
şu anda yeni bir önlem olarak Çin’deki kürtaj sa-
yısını azaltmayı planlıyor ve nüfus politikasındaki 
bu yeni hamle büyük tartışmalara neden oldu.
Radio France Internationale haberine göre, 
nüfus arttırma politikasının bir parçası ola-
rak kürtaj sayısını azaltmaya yönelen Çin Aile 
Planlaması Komisyonu, evlilik dışı ilişkiler da-
hil kürtajın kaldırılmasını ve gençler arasında-
ki kürtaj sayısının azaltılmasını talep ediyor.
Çin Sağlık Komisyonu tarafından hazırlanan bir 
rapora göre, 1991 yılında Çin'de yaklaşık 14 mil-
yon zorunlu kürtaj yapıldı ve bu sırada Doğu Tür-
kistan başta bazı bölgelerde tek çocuk politikasını 
uygulamak için acımasız yöntemlere başvuruldu.
2020 yılına kadar bu sayı dokuz milyona düştü. 
Buna ek olarak, şu anda Çin'de her yıl dört mil-
yon evlilik dışı kürtaj yapılıyor. Doğurganlığı et-
kileyen çok sayıda kürtaj nedeniyle Çin rejimi bu 
yasağı nüfus krizine bir çözüm olarak görüyor.

ÇİN’DEN TARİHİ U DÖNÜŞ
Komisyon, amacın anne sağlığını iyileştirmek ol-
duğunu söylerken, Çin şu anda azalan bir doğum 
oranıyla karşı karşıya ve uzun vadeli aile planla-
ması politikasını bir çiftin üç çocuk sahibi olma-

sına izin verecek şekilde bir U dönüşü yaptığı gö-
rülüyor.
Çin’de onlarca yıldır uygulanan zorunlu doğum 
kontrol politikalarının bir sonucu olarak doğur-
ganlık çağındaki kadınların sayısı azaldı. Bu 
durum Doğu Türkistan’da daha şiddetli uygu-
lamaya konulan zorunlu doğum kontrol politi-
kası ve keyfi tutuklamalar, toplama kampların-
da zorunlu kısırlaştırma uygulamaları Uygur 
nüfusunun %50’lere kadar erimesine neden 
oldu.
Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü tarafın-
dan hazırlanan bir rapor, Doğu Türkistan’daki 
doğum oranının yalnızca 2017’den 2019’a ka-
dar olan iki yılda %48,74 düştüğünü doğru-
luyor. Bu rakam Suriye’deki iç savaş veya Ru-
anda, Kamboçya soykırımı sırasındaki nüfus 
düşüşünden daha fazla olduğunu gösteriyor.
Gözlemciler, Çin rejiminin nüfus arttırma 
politikalarının sadece Çinlilere uygula-
nacağını görmenin zor olmadığını, Doğu 
Türkistan’da nüfus kısıtlama politikasının 
aynen devam edeceğini, nitekim bölgede 
Müslüman ve Türklere sistematik soykırım 
uygulanmakta olduğunu söyledi.
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