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        12 Şubat Çin’in geleneksel 
bahar bayramı kutlamaları Doğu 
Türkistan genelinde Müslüman 
halka dayatıldı.

Çin medyasında çıkan haberlere göre Kaşgar, 
Hoten, Aksu, Turfan ve Kumul başta olmak 
üzere Doğu Türkistan’ın en ücra köşeleri da-
hil tüm il ve ilçelerde Müslüman Türklerin 
Çin bahar bayramı kutladığı, Çince levhaları, 
renkli fenerleri evlerinin önüne astığı ve hal-
kın evlerini Çin usulü ziynetlediği, gün bo-
yunca havai fişek patlatarak bayram coşkusu 
yaşadıkları propaganda edildi.

ÇİNLİ GİBİ DAVRANMAYANLAR CE-
ZALANACAK
Ayrıca Bahar Şenliği münasebetiyle hazırla-
nan 2021 Sanat Gecesi (Çince) tüm televizyon 
kanallarında eş zamanlı olarak yayınlanırken 

Çinli olmayan sanatçılar Çin geleneksel kos-
tümleri giyerek ve Çince konuşarak Çin'in 
Bahar şenliği Kültürünü çok net bir şekilde 
yansıttı.
Tayvan Uluslararası Radyosuna göre Çin'in 
yeni yılı olarak bilinen bahar şenliği kutla-
maları sırasında Çinli olmayan başta Uygur 
Türkleri olmak üzere etnik gurupların kim-
liklerini yansıtacak her türlü davranış, Çin 
ulusal bilinci ve ulusal kültürü, Çin Komünist 
Partisinin politikalarını ihlal ettikleri nitele-
mesiyle cezalandırılacağı ifade ediliyor.

BİR MİLLET, TOPYEKÛN MANKURT-
LAŞTIRILIYOR
Gözlemciler, senelerdir Kendi milli ve dini 
bayramlarının tamamen yasaklanarak tüm 
değerlerinden kopartılmaya çalışılan Uygur 
Türklerine Çin kültürünün dayatılması, Çin’in 
Doğu Türkistanlılara yönelik topyekûn man-
kurtlaştırma siyaseti izlediğinin göstergesi ol-
duğunu kaydetti.

DOĞU TÜRKİSTAN’DA ZORUNLU
ÇİN BAHAR ŞENLİĞİ KUTLAMASI
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ÇKP, İŞLEDİĞİ İNSANLIK DIŞI
SUÇLARINI GİZLEMEYE ÇALIŞTI

Son yıllarda Doğu Türkistan'daki zulme ta-
nık olan ve aynı vahşetleri başından geçiren 
Kamp tanıklarının, Çin'in bölgedeki soykı-
rımı, kölelik politikası ve kadınlara yönelik 
namussuzca işlenen suçlarla ilgili uluslarara-
sı topluma verdiği ifadeler toplumda büyük 
tartışmalara neden oldu. Çin’den bu haberle-
ri yayan Medya guruplarına yalanlama dahil 
yasaklamalar da gelmişti.

En son BBC’nin Toplama Kamp-
larındaki Uygur Türkü kadınlara 
sistematik tecavüz ve cinsel taciz 
yapıldığı ile ilişkin çıkan habere 
karşı Çin yönetimi yine aynı yön-
temlerle suçlarını gizlemek için 
halkı ifade vermeye ve zulmü ya-
lanlamaya zorladığı görüldü.

UYGURLARI KONUŞTURARAK TOP-
LUMU YANILTMAYA ÇALIŞTI
Geçtiğimiz hafta düzenlenen bir basın toplan-
tısında Çinli yetkililer sözde Toplama kampı 
mezunu olduğu iddia edilen birkaç Uygur ka-

dını konuşturarak kampların birer meslek öğ-
reten merkezler olduğunu ve burada eğitimini 
bitirenlerin kendi işini kurabildiği ve çeşitli 
alanlarda istihdam edebildiği imajını öne sür-
mekle Uluslararası toplumu kandırmaya ve 
kendi suçlarını örtmeye çalıştı.
Daha önce Çin komünist Parti yetkilileri, 
ABD’nin eski dışişleri bakanı Mike Pompeo, 
19 ocakta Doğu Türkistan’da yapılanların bir 
“soykırım ve insanlığa karşı işlenen suç” ol-
duğunu ilan etmesinden sonra Doğu Türkis-
tan’daki halkı ABD aleyhine yalanlama ve 
kınama videosu çekip sosyal medyada pay-
laşma kampanyası başlatarak tepki göster-
mişti.

TOPLANAN DELİLLER ÇİN’İN SOY-
KIRIM YAPTIĞINI DOĞRULUYOR
Ancak Kamp mağdurları ve tanıklarının bi-
rinci ağız paylaştığı bilgiler ve belgeler top-
lama kamplarında hapsedilen milyonlarca 
masum insanın ve dışarıda sözde serbest olan 
halkın gerçek durumunu yansıtıyor ve Çin'in 
yalan söylediğini ayyuka çıkarmaya devam 
devam ediyor.
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Çin komünist partisinin keyfi tutuklama politikası 2017'de başladığından beri Doğu Türkis-
tan'da yüzbinlerce erkek gözaltına alındı ve hapishanelerde, toplama kamplarında hapsedildi.
Geride kalan kadın ve kızlara çeşitli şekilde zulmeden Çinli işgalciler iffet namuslarını ayaklar 
altına aldı ve zorunlu çalıştırmayla köleliğe mecbur etti.

BELGELER ERKEKLER YOK, 
KADINLARIN ÇALIŞTIRILDI-
ĞINI DOĞRULUYOR
Çin kaynaklı sosyal medyadan 
alınan görüntüleri Doğu Türkis-
tan’daki malum bir bölgede Uygur 
Türkü kadınların ağır inşaat işle-
rinde çalıştırıldığını gösteriyor.

Çinli yetkililer bölgedeki kölelik 
sistemini sürekli olarak reddediyor. 
Ancak bölgeden sızan belgeler Uy-
gur Türklerinin zorla çalıştırıldığını 
doğruluyor. Ayrıca erkeklerin çoğu 
tutsak olduğundan çalışanların ka-
dın olduğunu gösteriyor.

UYGUR KADINLARI KÖLE İŞÇİ OLARAK
ÇALIŞMAYA ZORLANIYOR
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ÇİNLİLER, BAHAR ŞENLİĞİ BAHANESİYLE
UYGUR EVLERİNE AKIN ETTİ

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı, Nevruz gibi geleneksel Uygur bayramlarını çok eski 
zamanlardan beri kutlaya gelen Müslüman Uygur Türkleri, Çin işgalci güçlerin yasaklamaları 
ve dayatmalarıyla havai fişekli kırmızı fenerli ve alkol ile domuz eti eşliğinde kurulan sofra-
larda Çinlilerle beraber Bahar Şenliği kutlamaya mecbur edildi.

Çin kaynaklı sosyal medyadan alınan görüntülere göre Uygur çocukları-
nın Bahar Şenliği hediyesini almak adına “Kardeş aile” kapsamında eve 
gelen Çinlilere tazim ederken görüntüleniyor.

KUTLAMA YAPMAYANLAR CEZALANDIRILIYOR
Benzeri başka videolarda ise “Çin Yeni Yılını aileleriyle kutlamak” baha-
nesiyle Uygur evlerine gelen Çinlilerin alkollü sofralarda Uygurları alkol 
içmeye mecbur ettiği gösteriliyor.

Geçmişte de benzer videolar yayılmıştı, Uygurları domuz eti yemeye, alkol içmeye, Çince 
şarkı söylemeye ve dans etmeye, Bahar Şenliği sırasında kapılarına kutlama levhaları ve kır-
mızı fenerler asmaya zorladığı ve bunu reddedenlerin Çin ulusal bilinci ihlal etmekle suçlanıp 
cezalandırılacağı biliniyor.
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UYGUR MEZAR TAŞLARINA İSİM
YERİNE NUMARALAR VERİLİYOR

Çin Komünist Partisi son yıllarda Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri başta olmak üzere halkı 
Çinlileştirme politikası ile birlikte İslam dinini Çince sosyalizme uydurma siyasetini yoğun-
laştırdı. Bu kapsamda Doğu Türkistan'da çok sayıda cami ve kutsal mekanlar yok edilerek 
haritadan silindi.

AYET VE MEYYİTİN BİLGİ-
LERİ YERİNE NUMARA VERİ-
LİYOR
Çin kaynaklı sosyal medyadan 
alınan video görüntülerine göre, 
Doğu Türkistan'daki bazı mezar-
lıklarda Mezar taşlarına ayet ve 
şahsın bilgileri yerine numaralar 
verildiğini gösteriyor.

Daha önceki raporlar ve tanıkların ifa-
delerine göre Çin'in Uygur mezarlık-
larındaki İslam-i sembollerin kubbe ve 
hilalin kaldırıldığı, cenaze namazlarının 
kılınmasına izin vermediğini, mezar ta-
şına yazılan ayet ve şahsın bilgilerinin 
yasadışı belirlenerek kaldırıldığını doğ-
ruluyor.
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CHEN QUANGUO, “XİNJİANG’DA
ULUSAL BİRLİK SAĞLANMALI” DEDİ

Doğu Türkistan’daki Xinjiang Parti Komi-
tesi sekreteri Chen Chuanguo, Doğu Türkis-
tan’daki Ulusal birliğe duyulan ihtiyacı ve 
bölgedeki sözde “Çin Kültürünü” zenginleş-
tirme planına vurgu yaptı.
Çin’in organ yayını Tanrıdağ haber ağına 
göre Chen Chuanguo, Bahar şenliği nedeniy-
le Doğu Türkistan’daki çalışmaları görüşmek 
üzere 18 Şubat'ta Xinjiang Komitesi'nin ge-
nişletilmiş toplantısına katıldı.

TÜM ETNİK GURUPLAR, “ÇİN MİL-
LETİ” OLMALI
Chen Chuanguo yaptığı konuşmada, “Etnik 
Gurupların Birbirine Karışmasını” ve sözde 
"Ulusal Kültürel Zenginleştirme” palanını 
güçlendirme ihtiyacını vurguladı.
“Milletlerin tek bir Ulus olarak birleşme-
si, farklı etnik grupların iç içe geçmesini ve 
bütünleşmesini daha da güçlendirmek gere-
kiyor.” Diyen Chen Chuanguo, “Çin Milleti 
bilincini tam anlamıyla tesis etmek, Xinjing'ı 
Çin kültürü ile Ortak bilince kavuşturma pro-
jesini kuvvetli bir şekilde uygulamak ve Di-
nin Çince sosyalizme uyum sağlamasına aktif 

olarak rehberlik etmek gerekiyor.” İfadesini 
kullandı.
Ayrıca asimilasyon politikalarının güçlendi-
rilmesi ve bölgede kalıcı istikrarın sağlanma-
sı çağrısını yeniledi.

HEDEF: UYGUR TÜRKLERİNİN 
YOK OLMASI
Çinli yetkililer, Müslüman Türkle-
rin milli ve dini değerlerini yasak-
lamakla birlikte “Xinjiang’ı Ulusal 
kültür ile zenginleştirmek” kisvesi 
altında Doğu Türkistan’daki Uygur 
Türklerini Çinli olmaya zorluyor.
Konuşmalarına, giyim kuşamlarına 
kadar birer Çinli gibi olmaya, Uy-
gur evlerini de Çin tarzında zinetle-
mesini istiyor.

Gözlemciler, Çinli yetkililerin Doğu Türkis-
tan’a yönelik politikalarının açık bir “Kültü-
rel Katliam” ve topyekûn yok etme, sistema-
tik bir Soykırım olduğunu düşünüyor.
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KANADA PARLAMENTOSUNDA
“UYGUR SOYKIRIMI” TASARISI GÖRÜŞÜLDÜ

Kanada Federal Parlamentosu, 
Çin'in Müslüman Uygur Türklerine 
karşı uyguladığı baskıların “Soykı-
rım” olarak tanınmasına ilişkin bir 
teklifi görüştü.
Ana muhalefetteki Muhafazakâr 
Partinin Wellington Milletveki-
li Michael Chong tarafından genel 
kurula sunulan Çin'deki Dini Azın-
lıklar başlıklı teklif, parlamentonun 
18 Şubat sabahı başlayan oturu-
munda ele alındı.

KANADA, İNSAN HAKLARI KONU-
SUNDA LİDERLİK GÖSTERMELİ
Michael Chong, parlamentoda teklifine iliş-
kin yaptığı konuşmada, “Kanıtlar açık. Bir 
soykırım yaşanıyor ve Kanada sorumluluğun-
dan kaçmamalı. Kanada, Güney Afrika'daki 
ırk ayrımını Batı'dan önce kınarken yaptığı 
gibi, bu konuda da küresel olarak insan hak-
larını savunmaktan geri durmamalıdır. Lider-
lik göstermeli ve bir tavır almalıyız.” dedi.
Diğer muhalefet partileri Quebec Bloğu, Ye-

şil Parti ve Yeni Demokrat Parti (NDP) mil-
letvekilleri de Uygur Türklerine yapılanların 
“Soykırım” olarak tanınmasını isteyen ko-
nuşmalar yaptı.
Başbakan Justin Trudeau'nun, Uygurlara ya-
pılanları “Soykırım” olarak ilan etmemesini 
de eleştiren milletvekilleri, Çin'in eylemleri-
nin soykırım olarak tanımlanmasına ilişkin 
inkâr edilemez kanıtlar olduğunu dile getirdi.

260 SAYILI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 
KARARI HATIRLATILDI
Teklifte Çin'in, tutuklama kampları ve do-
ğumları engellemeye yönelik tedbirler de 
dahil olmak üzere, "Soykırım Sözleşmesi" 
olarak bilinen 260 sayılı Birleşmiş Milletler 
(BM) Genel Kurulu Kararı ile örtüşen eylem-
lerde bulunduğu hatırlatıldı.
Teklifin Uygurlar ve diğer Müslüman Türk-
ler ile ilgili olduğu belirtilerek, “Kanada hü-
kümetinin soykırımın tanınması konusunda 
müttefikleriyle birlikte hareket etme politika-
sı” izlemesi istendi.

TEKLİF 22 ŞUBATTA OYLANACAK
Uygurlara soykırım uygulandığı konusunda 
Amerika Birleşik Devletleri'nde iki partili bir 
mutabakatın olduğu hatırlatılan teklifin son 
bölümünde, “Meclis, Çin Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti tarafından Uygur ve diğer Müslü-
man Türklerin soykırıma maruz bırakıldığını 
ve soykırım yapıldığını kabul etmektedir.” 
İfadesine yer verildi. Teklif, parlamentoda 22 
Şubat'ta oylanacak.
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Çin, Doğu Türkistan’daki tüm suçlarını inkâr ediyor olsa 
da Uygur Türklerinin, “Ailem Nerede?” gibi en basit temel 
insan hakları talebini dahi karşılamakta zorlanıyor.


