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Kaşgar kentinden 2 bine yakın Uygur Türkü 
gencin “İstihdam” yalanıyla zorunlu çalışma-
ya gönderildiği öğrenildi.

Çin kaynaklı sosyal medya-
dan alınan görüntülere göre 
Doğu Türkistan'ın Kaşgar 
kentinden 1952 Uygur Türkü 
erkek ve kızın sözde “Yok-
sullukla Mücadele” adı altın-
da Korla'ya köle işçi olarak 
çalışmaya yola çıktığını gös-
teriyor.

SAF-SAF DİZİLDİLER, KÖLE 
OLARAK ÇALIŞTIRILACAKLAR!
Gençlerin aynı üniformalı, saflar ha-
linde ve büyük valizlerini taşıyan her 
yaştan kadın ve erkek olması, sayıları 
yaklaşık 1952 olarak düşünülen İşçileri 
getiren otobüslerin üzerine Korla şehir 
tren garı yazdığı dikkat çekiyor.
Çin, son yıllarda Toplama Kampları, 
keyfi tutuklama ve zorunlu kürtaj, kısır-
laştırma gibi insanlık dışı suçlarla Uy-
gurların nüfusunu azaltırken, halkı çe-
şitli bahanelerle köle olarak çalışmaya 
zorluyor.

KAŞGAR’DAN BİNLERCE UYGUR TÜRKÜ,
ZORUNLU ÇALIŞMAYA GÖNDERİLDİ
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DOĞU TÜRKİSTAN’DA ZORUNLU
“BAHAR ŞENLİĞİ KUTLAMALARI”

    Çin kaynaklı sosyal medya-
dan alınan video görüntüle-
rinde Kaşgar’ın Yarken şeh-
rinde bir grup Uygur kadın 
ve erkeğin, Çince kıyafet gi-
yerek, sokaklarda Çince slo-
ganlar atarak, ejderha dansı, 
yelpaze dansı ve aslan dansı 
yaparak Çin bahar bayramı-
nı kutladığını kaydediyor.

ÇİNLİ GİBİ DAVRANMAK NOR-
MAL HALE GELDİ
Gözlemciler, “Bir süredir İslami ve milli 
bayramlarının yanı sıra tüm gelenekleri 
abluka altına alınan Doğu Türkistanlılar 
Çinlilerin dayatmasıyla Çin bahar bay-
ramını kutlamaya zorlanmakta. Birer 
Çinli gibi davranmanın sıradanlaşma-
ya başladığını görebiliyor musunuz?” 
Diye kaydetti.
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KANADA PARLAMENTOSU, UYGURLARA
KARŞI YAPILAN “SOYKIRIM” TANIDI
       Kanada Federal Parlamen-
tosu, Çin'in Uygur Türklerine 
yönelik uygulamalarını “Soy-
kırım” olarak tanımlayan ya-
sayı onayladı.

Ana muhalefetteki Muhafazakâr Parti Wellin-
gton Milletvekili Michael Chong tarafından 
genel kurula sunulan “Çin'deki Dini Azınlık-
lar” başlıklı tasarı, parlamentonun yerel saatle 
akşam saatlerinde yaptığı oturumda oylandı.

OYLAMAYA KATILAN HERKES EVET 
OYU VERDİ
Oylamaya bağımsız ve muhalefet partilerine 
mensup 184, iktidardaki Liberal Parti’den de 
82 milletvekili olmak üzere toplam 266 mil-
letvekili katıldı.
Katılan millet vekillerinin tamamı tasarıya 
evet oyu verdi ve böylece Kanada Federal 

Parlamentosu, Çin'in Uygur Türklerine yöne-
lik uygulamalarını “Soykırım” olarak tanım-
lamış oldu.
Kanada Başbakanı JustinTrudeau, oylama 
öncesi yaptığı açıklamada, oylama konusun-
da çekimser olduklarını duyurmuştu.

SOYKIRIM DURDURULMALI VE YE-
RİNDE İNCELENMELİ
Dünyanın dört bir tarafında yaşayan Uygur 
Türkleri uzun süredir Doğu Türkistan’da ya-
şayan ailelerinden haber alamadıkları için 
Çin konsoloslukları önünde Çin’i soykırım 
yapmakla suçluyor. Çin ise yapılan tüm suç-
lamaları, kınamaları ve eleştirileri tümden 
reddediyor.
Türk ve Müslüman oldukları için Çin Ko-
münist Partisi tarafından acımasızca baskı 
gördüklerini söyleyen Uygurlar Çin’in Doğu 
Türkistan’da araştırma yapmak için gitmek 
isteyen gözlemci heyete kapıları açmalarını 
ve soykırımın yerinde incelenmesini istiyor.
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BİR GRUP KADININ SIRAYLA GEBELİK
KONTROLÜ YAPILDIĞI GÖRÜNTÜLENDİ

Çin'in Doğu Türkistan’da kadınlara yönelik 
zorunlu doğum kontrolü, zorla kısırlaştırma 
uygulamaları uluslararası toplum tarafından 
şiddetle eleştirildi. Kamp tanıklarının ifade-
leri ve ilgili raporlar ciddi ve güçlü deliller 
sunuyor. Aynı zamanda Çin'in suçlarını “Soy-
kırım” olarak sınıflandırmak için önemli bir 
unsur olarak görülüyor.

Çin kaynaklı sosyal medyadan alı-
nan ve Doğu Türkistan’ın İli Kazak 
bölgesinde çekildiği tahmin edilen 
video görüntülerine göre malum 
bir semt sağlık kontrol noktasında 
Çinli doktorlar tarafından bir grup 
Kazak Türkü kadının sırayla gebe 
olup olmadığının kontrol edildiği 
gösteriliyor.

ÇİN, TÜM SUÇLAMALARI REDDE-
DİYOR
Çinli yetkililer, eline geçen her fırsatta tüm 
suçlamaları reddediyor. Üstelik Uygur ka-
dınları yalan ifade vermek için BM genel 
kurulu toplantılarında konuşturmaya zor-
larken Çinli diplomatlar vasıtasıyla her or-
tamda kendini savunmaya tenezzül ediyor.
Gözlemciler, Çinli yetkililerin doğurgan-
lık çağındaki Doğu Türkistanlı kadınları 
zorla kısırlık ameliyatı, kürtaj ve çeşitli 
doğum kontrol hapları almaya zorladığı-
nı belirterek zorunlu Doğum kontrolü ve 
zorla kısırlaştırma, Çin’in Doğu Türkis-
tan’daki soykırım politikasında öne çıkan 
uygulamalardan sadece bir çeşidi olduğu-
nu kaydetti.
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ÇKP, URUMÇİ’DE BASIN TOPLANTISI
DÜZENLEYİP UYGURLARI KONUŞTURDU
Daha fazla ülkenin Uygurlara yöne-
lik “Soykırım” suçlamasıyla karşı 
karşıya olan Çin hükümeti, Urum-
çi’de video konferans yöntemiyle 80 
ülkeden yaklaşık 300 yabancı siyasi 
parti temsilcisinin katıldığı bir ba-
sın toplantısı düzenledi.

Çin basınında çıkan haberlere göre, 22 Şu-
bat’ta ÇKP Merkez Komitesi Dış İlişkiler bü-
rosu ve Doğu Türkistan’daki Xinjiang Parti 
Komitesi tarafından düzenlenen basın top-
lantısında açıklama yapan ÇKP Dış İlişkiler 
Komitesi Başkanı Song Tao, ÇKP’nin yüzün-
cü yılı 56 milletin birleştiği ve ülke tarihin-
de kalkınma çağı yaşandığını belirterek, “Bu 
süreçte, yoksulluğu azalttık, etnik terörizmi 
ortadan kaldırma noktasına geldik.” diye ko-
nuştu.

Doğu Türkistan’daki Xinjiang Parti Komitesi 
genel sekreteri Chen Chuanguo, Kırsal ke-
simde yoksullukla mücadele, kentsel alanlar-
da istihdam olanaklarını artırma noktasındaki 
hizmetleri aktarırken sözde terör olaylarının 
sayısını azaltmak için bazı önlemler alındığı-
nı söyledi.
Toplantıda Doğu Türkistanlı birkaç kişi böl-
gede herhangi bir baskının olmadığı ve Hal-
kın huzur içinde parti hükümetin güvencesi 
altında mutlu yaşadığı hakkında propaganda 
yapmak zorunda bırakıldı.
Toplantıya Türkiye’den katılan Vatan Parti-
si, kendi televizyon kanalında Doğu Türkis-
tan’daki soykırım iddialarının batının uydur-
maları olduğu hakkında haberler yayınladı. 
Ayrıca Çin'in Türkiye'ye, Türkiye'nin de Çin'e 
ihtiyacı olduğu vurgusu yapıldı.
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DOĞU TÜRKİSTAN’DA UYGURLARIN
ÇİN BAYRAMI KUTLAMASI DİKKAT ÇEKTİ
Kamp tanığı Zumret Davud’un Çin kay-
naklı sosyal medyadan alıntı paylaştığı 
video görüntülerine göre Çin'in Doğu 
Türkistan halkına dayattığı Çinli profili 
teşvik edildiği kaydediliyor.

     Görüntülerde Doğu Tür-
kistan’ın dört bir yanın-
dan Uygur Türkü erkek ve 
kadın bölgelere göre yerli 
özelliklerini Çin tarzında 
sergiliyor. Çin Bahar Bay-
ramı kutlamaları için Çin-
ce geleneksel kıyafet giyip 
dans edip, Çince şarkı söy-
lediği gösteriliyor.

UYGURLARIN ÇİNLİ OLMASI İSTE-
NİYOR
Çin Komünist Partisi (ÇKP) Ulusal Dil (Çin-
ce) öğrenmek, Komünizm Şarkıları söylemek 
ve Parti Hükümete sevgi gösterisi yapmak 
gibi çeşitli teşvik propagandalarıyla Asimi-
lasyon uyguladığı Müslüman Uygur Türkle-
rini birer Çinli olmaya zorluyor.

UYGUR MEDENİYETİ YOK OLMANIN 
EŞİĞİNDE
Gözlemciler, Çin’in aslında halkı Çinli gibi 
davranmaya teşvik ederek komünizm fikri-
ni telkin etmek istediğini ama derin kültüre 
sahip Uygur Türklerinin elinden alınmaya 
çalışılan kültürel değerlerin tükenmek üzere 
olduğuna “Daha ileri kuşakların beyinleri yı-
kanırsa Doğu Türkistan diye bir şey kalmaya-
cak” diye vurgu yaptı.
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HOTEN’DEKİ OLAĞANÜSTÜ KONTROL
UYGULAMALARI GÖRÜNTÜLENDİ

Doğu Türkistan’da halkın bir alana giriş çı-
kışlarda nasıl kontrollerden geçmek zorunda 
olduğu görüntülendi.
Kamp tanığı Zumret Davut’un Çin kaynaklı 
sosyal medyadan paylaştığı video görüntüle-
rine göre Doğu Türkistan’da halkın bir alana 
giriş çıkışlarda nasıl Kontrollerden geçmek 
zorunda olduğunu gösteriyor.

    Doğu Türkistan’ın Ho-
tan bölgesinde çekilen Gö-
rüntülerde malum bir pazar 
bölgesine giriş çıkışlarda in-
sanların yüz tanıma etnik ve 
kimlik bilgilerinin incelen-
mesi gibi bir takım denetim-
den geçirilerek kontrol nok-
tasından geçmek zorunda 
olduğu kaydediliyor.

DOĞU TÜRKİSTAN’DA BÖLGELER 
ARASI GEÇİŞLER ÖZEL İZİN GEREK-
TİRİYOR
Son birkaç yıldır zulmü arttıran Çin hüküme-
ti uluslararası toplumu kandırmak için “Öz-
gür” yaşadığını iddia ettiği Doğu Türkistan 
halkının gerçekte ne yaşadığını gösteren bu 
tür belgeler ve uluslararası raporlar, Çin ko-
münist partisinin Uygurlara yönelik baskısını 
doğruluyor.
Videoda konuşan Çinli, kendisinin Hoten’de-
ki bir pazar önünde içeri girmek için uzun 
kuyruklar oluştuğundan beklemekte olduğu-
nu ve insanların geçebilmek için yüz tanıma 
ve kimlik kontrolü yaptırmak zorunda oldu-
ğunu söylüyor.
Yıllardır Doğu Türkistan diasporası, kendi 
memleketinde bir bölgeden diğerine geçmek 
isteyen Müslüman halkın özel izni olmadan 
ve olağanüstü tedbirlere tabi tutulmadan hiç-
bir yere gidemeyeceğini anlatmaya çalışmış-
tı.
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