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2030’A KADAR ÇİNLİLEŞMEYEN
“NESİL” KALMAYACAK

Doğu Türkistan’daki Bin-
gtuan (Xinjiang Üretim ve 
İnşaat Kolordusu) çocukları 
“Çin Kültürü Bilinci” konu-
sunda eğitmeye odaklanan 
bir “Çocuk Gelişim Progra-
mı” başlattığı öğrenildi. Pla-
na göre, 2030 yılına kadar 
zorunlu eğitimin yaygınlığı 
ve Çinlileştirme oranı yüzde 
99’a çıkarılacak.

Çin’in yayın organı Bingtuan haberine 
göre, Doğu Türkistan’daki Bingtuan (Üre-
tim ve İnşaat Kol Ordusu) özel bir basın 
toplantısı düzenleyerek, Bingtuan’ın “Ço-
cuk Gelişim Programı” planını tanıttı.
Konferansta, Bingtuan Eğitim Bürosu yet-
kilileri, yeni dönem “Çocuk Gelişim Prog-

ramı”nda görevliler dikkatine, “Yeni duru-
ma, yeni göreve, yeni eğitim reformuna ve 
kalkınma gereksinimlerine uygun olarak 
sorunu temelden çözmeye odaklanmalı-
yız!” Vurgusu yaptı. “Çocuklarda güçlü bir 
Çin ulusu milliyetçiliği duygusu oluştur-
mak, kaliteli ve yetenekli öğrencileri geliş-
tirmek, Çince entelektüel kişileri ve en ka-
liteli Çince sosyalist bireyleri yetiştirmeyi 
hedefliyoruz.” İfadelerine yer verdi.
Haberde ayrıca, 2030 yılına kadar okul 
çağındaki çocukların eğitime dahil edil-
mesi oranın yüzde 98,5’e, zorunlu eği-
timin yaygınlığının ise yüzde 99’a yük-
seleceği vurgulandı.
Çin hükümeti, Doğu Türkistan’da ceza 
kampı propagandasını başlattığından 
beri Uygurların diline, kültürüne ve 
milli eğitimine yönelik saldırılarını art-
tırmayı hedefliyor. 
Gözlemciler, Bingtuan’ın Eğitim Prog-
ramı, sözde Çin bilincini yaygınlaştır-
mak ve Uygur Türklerinin milli medeni-
yeti, kültürel değerlerini yok etmek için 
çabaladığını kaydetti.
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HER HAFTA BİR YALAN PROPAGANDA!
ÇİN SUÇLARINI İNKÂR EDİYOR

Doğu Türkistan’daki Çinli yetkililer hal-
kı zorla çalıştırma ve insanlık dışı soykı-
rım politikasını yalanlamak için 20 Kasım 
Urumçi’de “Emek ve İstihdam” konulu özel 
bir basın toplantısı düzenledi.

Çin’in yayın organı Tigxuan Ha-
ber Ağı’nın 22 Kasım bildirdiği-
ne göre, Urumçi’de tertip edilen 
basın toplantısında Çin işgal hü-
kümetinin Doğu Türkistan halkı 
üzerinde yürüttüğü baskıcı politi-
kaları, 7 ülke tarafından soykırım 
olarak tanımlanan suç eğilimleri, 
katliam ve zorla çalıştırma uy-
gulamaları hiç var olmamış gibi 
yalan, kurmaca iddialarla suçu 
inkâr etmeye çalıştığı ifade edi-
liyor.

Çin’in 2016’dan beri halka yönelik beş yıl-
lık plan kapsamında baskı, katliam, suçsuz 
yere ceza kamplarına kapatma ve zorunlu 
çalıştırma hareketi, uluslararası toplumda 
gündeme gelmeye ve sert tepkilerle karşıl-

ık verilmeye başladı. Bazı hükümetler ve 
STK’lar tarafından Çin’e yapılan ekonomik 
yaptırımlar Çinli birçok firmayı iflasa zor-
ladı.
Uluslararası toplumun devam eden Uy-
gur tepkisi ve Çin’e karşı hareketler Çinli 
yetkilileri endişelendiriyor. Bu durumdan 
rahatsız olan Çinli yetkililer suçlarını inkâr 
etmek için her haftada bir Urumçi ve Pe-
kin’de farklı ülke Çin temsilcilikleriyle eş 
zamanlı olarak ta basın açıklama toplan-
tısı düzenleyip, etkisi ve baskısı altındaki 
sivilleri yalan tanıklık vermeye zorlayarak 
sahte propagandalarını çoğaltıyor.
Çin 20 Kasım’da düzenlediği “Emek ve İs-
tihdam” başlıklı basın toplantısında Doğu 
Türkistan’ın Kaşgar şehrinden Nurami-
ne Akbar ve eşi Rahman Rozi, Hotan’dan 
Amannisa Ahat ve Ainur Emin gibi birkaç 
Uygur’u seçerek zoraki ifade ile bölgede 
zulüm olduğunu inkâr etmeye çalıştı.
Sözde “Tanıklar”, Çinli yetkililer tarafından 
önceden belirlenen cümleleri tekrar ede-
rek, “Çin Komünist Parti himayesinde Xin-
jiang’da herkes mutlu ve daha çalışkan, is-
tihdam konusunda hükümet destekliyor.” 
Propagandası yaptı.
Gözlemciler, Çin’in Doğu Türkistan hal-
kının sözde “Çinlileştirilmesi”, hapisha-
ne ve kamplardaki zulmü, Uygurların 
kendi memleketlerinden başka bölgele-
re sürgün edilip Çin eyaletlerinde köle 
olarak çalıştırma sistemi, ana dil yasağı 
ve Doğu Türkistan’da kırsal bölgelerde 
Çinli fabrikaların artması gibi kara ve 
kötü politikalarını arttırmayı ve devam 
etmeyi planladığını kaydetti.



3

HAFTALIK HABER BÜLTENİ
22 - 28 Kasım 2021

ÇİN, KAZAK KAMUOYUNU
KANDIRMAK İSTİYOR

Çin’in Doğu Türkistan’daki son zamanlarda 
had safhayı aşan soykırım politikası, ulus-
lararası arenada gündem haline gelirken, 
Çin de uluslararası toplumun gözünü boya-
mak için propaganda kampanyasını hızlan-
dırıyor. Bu kez Çinli yetkililerin Urumçi’de 
Kazak halkıyla sözde “Görüş Alışverişi” adı 
altında temasa geçtiği, aldatıcı ve yanıltı-
cı bilgiler içeren özel bir video konferans 
düzenleyerek toplumun gözünü boyamaya 
çalıştı öğrenildi.

Çin’in yayın organı Tanrıdağ haberine 
göre, Çin 19 Kasım’da Urumçi’de sözde 
“Xinjiang Yurt Dışı Dayanışma ve Dost-
luk Derneği” ve Kazakistan’daki Çin 
Büyükelçiliği ile Kazakistan halkına 
yönelik Çin propagandası kapsamında 
özel bir video konferans düzenlendi.
Toplantıya, Doğu Türkistan’daki sözde 
Xinjiang hükümeti Siyasi Konseyi Baş-
kanı kukla yetkili Nurlan Ablimajin ve 
Çin’in Kazakistan Büyükelçisi Zhang 
Xiao katıldı. Kukla yönetici Nurlan, 
Doğu Türkistan’daki mevcut durumu 
her zaman yaptığı gibi standart cümle-
lerle “Herkes halinden memnun! Xinji-
ang’da son dört yıldır hiçbir terör olayı 
yaşanmadı, herkes çalışkan, istihdam 
tavan yaptı” diyerek, uluslararası top-
lumun suçlamalarını “Onlar Bizi Kıska-
nıyor” diye savundu.

Nurlan Ablimajin konuşmasında, “Son za-
manlarda, Xinjiang’ın ekonomisi, sosyal ge-
lişimi, insanların geçim kaynakları iyileşti 
ve istihdam konusunda benzeri görülme-
miş bir başarı elde edildi, ancak Amerika 
Birleşik Devletleri, Kanada ve Birleşik Kral-
lık gibi bazı Batılı ülkeler zorla çalıştırma 
ve soykırım hakkında söylentiler yaydılar. 
Kazakistan’daki öğrencilerin Batı propa-
gandasına karşı bizimle birlikte çalışmasını 
istiyoruz.” İfadelerine yer verdi.
Video konferansta aynı zamanda yurt dı-
şındaki Uygurları Doğu Türkistan’daki 
ebeveynleriyle, çocuklarıyla ve tüm akra-
balarıyla görüşmelerini beş yıldır yasak-
layan, onlarla iletişim kuranları ise hapis-
hane ve toplama kamplarına hapseden 
Çin işgalci hükümet, uluslararası toplumu 
kandırmak için Kazakistan’daki Demiril 
Üniversitesi’nde eğitim gören Doğu Tür-
kistanlı öğrenci Shunkar Azatı, annesiyle 
görüntülü görüştürerek 21. yüz yılda gö-
rüntülü görüşmenin Çin’de daha yeni keş-
fedildiği gibi tanıtmaya başladı.
Gözlemciler, Çin’in Doğu Türkistan konu-
sunda çifte standart uygulayarak, bir yan-
dan sahte propaganda yoluyla uluslararası 
toplumu Doğu Türkistan’ı ziyaret etmeye 
davet ettiğini, diğer yandan da Doğu Tür-
kistan’ı ziyaret etme talebinde bulunan 
insan hakları örgütleri ve BM yetkililerine 
giriş izni vermediğini, bağımsız araştır-
ma yapılmasını yasadışı belirtirken kendi 
seçtikleri az bir kısım kişilere ise önceden 
hazırladığı kurmaca alanları gösterdiğini, 
Çin’in bu yaptıklarının uluslararası toplu-
mu kandırmaktan başka bir şey olmadığı-
nı ileri sürdü.
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UYGURLAR KÖLE OLDU!
ÇİN İSE YARDIMSEVER

Doğu Türkistan’da insanlık dışı suç ve 
sistematik soykırım uygulamakla suç-
lanan Çin, Gulca-Korgas bölgesinden 
yola çıkan yük trenleriyle Afganistan’a 
insani yardım yapmaya çalışıyor.
Çin’in yayın organı Xinhua Ajansı’nın 
haberine göre, 50 konteyner giysi, gıda 
ve ihtiyaç malzemesi taşıyan yük treni 
Doğu Türkistan’dan Afganistan’a doğ-
ru yola çıktı.
Doğu Türkistan’dan yola çıkan tren, Af-
gan halkının kış aylarında ihtiyaç duya-
cağı kışlık kıyafet, battaniye, ayakkabı, 
süt tozu ve Doğu Türkistan’a özgü Uy-
gur Nan’ı (Tandır ekmeği) gibi 1000 ton 
gıda ve ihtiyaç malzemesi taşıyor.
Doğu Türkistan’ın İli Kazak Bölgesi 
Korgas gümrük kapısından ayrılan yük 
treninin 12 günde Afganistan’a ulaşma-
sı bekleniyor.

Çin, ABD’nin Afganistan’dan çekilme-
siyle birlikte Taliban’ın iktidarı ele geçir-
mesinden bu yana, Doğu Türkistan’dan 
Afganistan’a 3 yük treni seferiyle top-
lam 2 bin 600 ton insani yardım malze-
mesi gönderdiği biliniyor.

Gözlemciler kurnaz Çin’in sözde 
insanı yardım adı altında başka 
ülkelere göndermiş olduğu malze-
melerin Doğu Türkistan’da çeşitli 
suçlamalar ile hapishane ve ceza 
kamplarına kapatılıp köle olarak 
çalıştırılan Uygurların sırtından 
kazanan paralar olduğunu, diğer 
ihracatlarında olduğu gibi İnsani 
yardım faaliyetlerinde de kullanı-
lanların zorunlu çalıştırma ürünü 
olduğunu, gıda, ham madde gibi 
ürünleri üreten fabrikalarda Uy-
gurların köle olarak çalıştırıldığını 
öne sürdü.
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UYGUR YETKİLİDEN
YİNE BİRİ TUTUKLANDI

Çin rejiminin Uygur yetkililere yönelik 
baskısı devam ediyor. Birkaç gün önce 
Tursuncan Ali adlı üst düzey bir yetkili 
üzerinde, disiplin ve denetim soruşturması 
başlatıldığı öğrenildi.

Doğu Türkistan’daki sözde Xin-
jiang Tarım ve Kırsal Kalkınma 
Komitesi Genel Sekreter Yar-
dımcısı (Kukla Yetkili) Tursun-
can Ali’nin, Merkez Disiplin 
Teftiş Komisyonu ve Denetim 
Komitesi tarafından iki yüzlülük 
bahanesiyle gözaltına alınarak, 
hakkında “Disiplin ve Yasaların 
Ağır İhlali” gerekçesiyle soruş-
turma başlatıldığı öğrenildi.

Tursuncan Ali, Kaşgar şehri Konaşe-
her ilçesindendir ve 1992’den beri Kaş-
gar Döletbağ Kasabası Komite Sekreteri, 
1998’de Kaşgar Döletbağ Kasaba Başka-

nı, 2001’de Kaşgar Belediye Parti Komite-
si Daimî Üyesi ve 2005 yılında Komünist 
Gençler Birliği Bölge Komitesi Sekrete-
ri, 2013 yılında İli Vilayeti Parti Komitesi 
Sekreter Yardımcısı, 2015 yılında sözde 
Xinjiang Hükümeti Yönetim Kurulu Üyesi, 
2020’de Xinjiang Tarım ve Kırsal Kalkın-
ma Komitesi Genel Sekreteri olarak görev 
yaptı.
Gözlemciler, Çin’in Doğu Türkistan’ı tama-
men ele geçirmeye yönelik rezil planına 
göre, Doğu Türkistan halkını çeşitli baha-
nelerle toplama kamplarına ve hapisha-
nelere hapsederek soykırım yaptığını, bu 
süreçte Çin rejimine bağlı Uygur yetkili-
lerin de bu durumdan eksik kalmadığını, 
onların “İki Yüzlülük ve Rüşvet” bahane-
siyle cezalandırıldıklarını, Doğu Türkistan 
halkının Doğu Türkistan’ın asıl sahipleri 
oldukları için Çin’in terör politikasından 
kurtulamadıklarını ileri sürüyor.
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395 TARİHİ BÖLGE YOK EDİLDİ
Çin’in Doğu Türkistan’ın çeşitli yerlerindeki Uygurların yaşadığı tarihi bölgeleri yıkmak, 
yerel halkı dağıtmak ve geleneksel yaşam biçimlerini değiştirmek için yürütmüş olduğu 
rezil planlarını daha çok yoğunlaştırmaya başladığı biliniyor.

                Aksu Haber Ağı’nın 
haberine göre, Çinli yetki-
lilerin 2000 yılı sonundan 
önce inşa edilen kentsel 
alanlardaki eski yerleşim 
yerlerini yeniden geliştir-
meye odaklanmak adı altın-
da Aksu ilindeki 395 tarihi 
mahalleri yıktığı, projenin 
toplam 49.777 haneyi kap-
sadığı belirtildi.

Çinli yetkililer, tarihi yerlerinin yıkılma-
sını sürekli olarak “Halkın Yaşam Koşul-
larını İyileştirmek” olarak nitelendirdi. 
Ancak yurtdışındaki Uygur aktivistler 
ve uzmanlar, Çinli yetkililerin “Eski Evle-
ri Yenilemek” adına Uygurların yaşadı-
ğı toplulukları yıkma çabalarını “Toprak 
ve Kimlik Arasındaki Bağları Koparma, 
Mutlak Kontrol Sağlama Amaçlı” olarak 
görüyor.
Çin hükümeti, 2017’den beri milyonlarca 
kişiyi ceza kamplarına kapatma, gençle-
ri kendi memleketlerinden sürgün etme, 
toplumu zorla çalıştırmayla birlikte Uy-
gurların tarihi bölgelerini yıkıp yerine 
Çin imaretleri dikerek, Uygurların kültü-
rünü, yaşam tarzını değiştirmeye çalışı-
yor.
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ÇİN’İN KARALAMA
PROPAGANDALARI ARTIYOR

Doğu Türkistan’da yapılan insanlık dışı 
soykırım uygulamalarını toplumdan giz-
lemeye çalışan işgalci Çin hükümeti Pe-
kin’de özel basın toplantıları düzenleyerek, 
uluslararası toplumu yanıltmak için kara-
lama propaganda yapıyor.
Çin medyasında çıkan haberle-
re göre Doğu Türkistan’daki Çinli 
yetkililer, Doğu Türkistan halkına 
yıllardır uygulanan soykırım, zorla 
çalıştırma, kısırlaştırma, İslam’a ve 
Müslümanlara yönelik baskı politi-
kalarını örtbas etmek amacıyla 17 
Kasım’da Pekin’de özel bir basın 
toplantısı düzenledi.
Çin’in bu sefer düzenlediği basın 
toplantısında Doğu Türkistan’ın Ku-
tupi ilçesinden Küleykan İsey, Altay 
eyaleti Koktokai ilçesinden Muqiat 
Seyit adlı kişiler önceden hazırlan-
mış, kurgulanmış yalan ifade ver-

meye zorlandı. Sözde “Tanıklar” 
verdikleri ifadelerde, “Çocuk sahibi 
olma hakkımız garanti altına alındı.” 
“Çocuklarımıza eğitim hakkı verildi 
ve nüfus giderek artıyor.” İfadeleri-
ne yer verdi.
Kukla yetkili Gairat’in moderatörlüğünde 
gerçekleştirilen basın toplantısında hep 
bir ağızdan “Xinjiang halkının nüfusu is-
tikrarlı bir şekilde artıyor” deniliyor.
Çin’in yıllardır Doğu Türkistan’da yürüt-
tüğü soykırım, ceza kampı politikası, zorla 
çalıştırma gibi suçları uluslararası toplum-
da ortaya çıkmasının ardından bir kısım 
hükümet ve ülkeler, bağımsız teşkilatlar 
tarafından soykırımın durdurulması hak-
kında Çin’e karşı sesler yükselmeye de-
vam ediyor. Çin’de buna karşı, durmadan 
Pekin ve Urumçi’de düzenli olarak basın 
toplantıları tertip ederek, sahte propagan-
daları arttırarak suçlarını örtbas etmeye 
çalışıyor.
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Çin Uygurlara sistematik soykırım yapmakla kalmıyor, Doğu Tür-
kistan’dan talan ettikleri doğal kaynakları kullanarak küresel etki-
sini arttırıyor.


