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ÇİN, UYGUR DİLİ EĞİTİMİNİ
“ANAYASAYA AYKIRI” OLARAK NİTELENDİRDİ
Çin Ulusal Halk Kongresi Yasama Komite-
si, etnik bölgelerin kendi dillerinde Öğrenim 
görmesinin Çin'in "anayasal ihlali" olduğunu 
ilan etti.

Çin yasama organı, Temmuz 
2017'de Doğu Türkistan’daki Xin-
jiang Eğitim Bakanlığınca bölgede-
ki her derece okullarda Uygur dilini 
yasaklayan bir genelge yayınlan-
dıktan bugüne kadar yasağı ilk kez 
resmi olarak duyurdu. O Dönemki 
İnsan Hakları Örgütleri ve Doğu 
Türkistan diasporası Çin eğitim ku-
rumunun almış olduğu kararı Çin 
komünist partisinin Doğu Türkis-
tan’da sürdürdüğü "soykırımın" 
bir parçası olarak tepki göstermişti.

Çin'in Güney Astana gazetesine göre, Çin 
Ulusal Halk Kongresi Yasama Komitesi di-

rektörü Shen Chunyao, 13. Ulusal Halk 
Kongresi Daimi Komitesinin 26. oturumunda 
2020 çalışma programları için açıklamalar-
da bulunurken Çin'in bazı yerel yasa ve yö-
netmelikleri, her derece okulların anayasaya 
aykırı olan etnik gurupların kendi dillerinde 
öğrenim görmesi durumuna son verilmesinin 
yanı sıra Ulusal dil “Mandarin Çin’e” zorun-
luluğu getiren düzenlemenin ilgili makamlar 
tarafından değiştirileceğini açıkladığı bildi-
rildi.
Çinli yetkiliye göre söz konusu yerel yönet-
melikler Anayasa'nın "devletin ortak dili ve 
ortak dil yasasını teşvik edeceğini" belirten 
19. maddesini ihlal ediyor.
Gözlemciler, Çin'in Uygur Türkçesini üç 
yıldır yasakladığını vurgulayarak yeni deği-
şiklikle Çin komünist rejiminin Doğu Tür-
kistan'daki Soykırım politikasını meşrulaş-
tırmaya çalıştığını, böylece etnik guruplara 
karşı yapılan asimilasyonun artık bir yasal 
dayanağının oluşturulduğunu kaydetti.
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         ABD hükümetinin Çin'in 
Uygurlara yönelik baskısı-
nı "soykırım ve insanlığa 
karşı suç" olarak ilan etme-
sinin ardından Doğu Tür-
kistan’daki Çin propagan-
da ajansları, 2021 ideolojik 
propagandalarını planlamak 
için bir toplantı düzenlediği 
öğrenildi.

Çin’in organ yayını Xinjiang günlük gaze-
tesinde 24 ocakta yer alan habere göre Ko-
münist parti başkanı XiJinping’in Doğu 
Türkistan’daki Xinjiang Propaganda Daire 
başkanlığı her derece propaganda kurumla-
rının, 2021 ideolojik propaganda çalışmala-
rında “Xinjiang’ın ana hedefine ulaşmak için 
güçlü ideolojik garanti” sağlamasını talep et-
tiği belirtiliyor.

Gazeteye göre 24 Ocak'taki toplantı, ABD 
eski dışişleri bakanı Mike Pompeo’nun 
19 ocakta Doğu Türkistan’da yaşananları 
“Soykırım ve insanlığa karşı işlenen suç” 
olarak tanımasına yoğunlaştığı ve bölge-
deki her derece propaganda kurumlarını 
tematik propagandayı vurgulamaya, Doğu 
Türkistan üzerindeki kültürel asimilasyon 
çalışmalarını derinleştirmeye, Çin ulusu-
nun ideolojik fikir birliğini oluşturmaya 
yöneltilmesi çağrısı yapıldığı ileri sürülü-
yor.
Gözlemciler, ABD’nin Soykırım kararı 
Çin komünist partisinin maskesini düşür-
düğünü bu toplantı sonrası bölgede ABD 
karşıtı propagandanın yoğunlaşacağı ve 
kırsaldan kentlere kadar Memurlar başta 
olmak üzere her düzeydeki insanların Söz-
de ulusal ideolojik fikir birliği bağlamında 
ciddi baskı göreceğini kaydetti.

ÇKP, DOĞU TÜRKİSTAN’DA 2021 XİNJİANG
PROPAGANDA ÇALIŞMALARINI BAŞLADI
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DOĞU TÜRKİSTAN’DA “KARDEŞ AİLE”
SİYASETİ DEVAM EDİYOR

İşgalci Çin hükümeti, son dört yıldır Doğu Türkistan’da halkın mahremiyetini hiçe sayan söz-
de “Kardeş Aile” politikası izliyor.
Bu kapsamda milyonlarca Çinliyi Uygur evlerine yerleştirerek Müslüman Türkleri Çinlilerle 
beraber yaşamaya zorluyor. Evdeki Çinliler ise hane halkının aldığı her nefesi gözlemleyerek 
kayda geçirip üstlerine an be an raporluyor.

Çin kaynaklı sosyal medya-
dan alınan video görüntü-
lerinde Uygur evlerine yer-
leştirilen Çinliler ve hane 
halkı tarafından nasıl ağır-
ladığı, Çinlilerle “mutlu Uy-
gur” pozu verdiği gösterili-
yor.

Geçmişte, “Kardeş Aile” adı altındaki kıs-
kaç ve baskıya dayanamayan kişilerin intihar 
ettikleri haberi basına yansımıştı ve bu poli-
tikaya isyan edenlerin dini aşırıcı yaftasıyla 
gözaltına alındığını ortaya koyan pek çok 
belgeler dışarı sızmıştı.
Ayrıca Evdeki Çinlilerin raporlarına daya-
narak tutuklanan milyonlarca insan şu anda 
Toplama Kamplarında esir tutularak köle iş-
çiliğe zorlanıyor.
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Çin, yıllardır Doğu Türkistan’da halk üzerinde yoğunlaşan asimilasyon uygulamaları kapsa-
mında Dini, Uygur Türkçesi, milli kültürü, örf adedi başta olmak üzere tüm değerleri yasak-
lanmış ve Bölge sakinlerini etkili ve hızlıca Çinleştirmek için her türlü yolu kullanmaktan 
çekinmiyor.

  Çin kaynaklı sosyal 
medyadan alınan video 
görüntülerine göre Doğu 
Türkistan’ın malum bir 
ilçesinde salona toplanan 
Doğu Türkistanlı yüzler-
ce kadın ve erkek, Çin 
Kurtuluş Ordusuna sevgi 
besleyen kızıl şarkı söyle-
diği gösteriliyor.

Bilgilere göre bu koca salondaki insanların 
siyasi eğitim almakta olduğu ileri sürülürken 
diğer videolarda da Çinli Fabrikalarda köle 
olarak zorla çalıştırılanlarında Komünist par-
tiye sevgi gösterisi yapmaya mecbur edildiği 
kaydediliyor.
Çin komünist partisi Doğu Türkistan’da halkı 
köle işçiliğe zorlarken diğer yandan zihinle-
rini komünizm fikirleriyle dolduruyor.Şuan 
Uygur Türklerinin Yaşayabilmelerinin yega-
ne garantisi tüm değerlerinden vaz geçip, Ko-
münist partiye sadık ve bağlı kalmak.

DOĞU TÜRKİSTANLI MÜSLÜMANLARA 
KOMÜNİZM DAYATILIYOR
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ÇİN, UYGURLARA ÖZEL TALİMAT VERDİ 
“ABD’YE KÜFREDİN”

Eski ABD Dışişleri Bakanı Pompeo 19 Ocak'ta Çin'in Doğu Türkistan’da uyguladığı baskıyı 
"soykırım ve insanlığa karşı suç" olarak nitelendirdiğini açıklamıştı. Pompeo'nun kararının 
uluslararası toplumda ilgi görmeye başladığı bir dönemde, Çinli yetkililerin Doğu Türkis-
tan'daki Uygur kadroları Pompeo'yu kınamaya emretmesi dikkati çekti.
Yazılı emirde, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Çin aleyhindeki açıklamasının, çeşitli ku-
rumlar tarafından aşağıdaki gerekliliklerle kısa bir videoda ifade edilmesi gerektiğini gösteri-
yor.

1. İyi derece Çince konuşabilen Uygur olmalı. 2. olarak Çince önce ken-
disini ve ofisini tanıtmalıdır. 3. adım ise Pompeo'nun açıklamasına kar-
şı "şiddetle karşıyım, kızgınım" gibi ifadeler kullanarak Parti hükümeti 
savunmalıdır. 4. Çini sevdiğini ve sonsuza dek mutlu yaşadığını ifade et-
mek." Şeklinde madde madde ne yapılması gerektiği anlatılıyor.

Gözlemciler, Çin'in Doğu Türkistan'daki soykırım ve insanlığa karşı işlediği suçlarını örtmek 
için hiçbir yöntemden kaçınmadığını belirterek sahte propagandayı yoğunlaştırmış olsada 
Çin'in artık suçunu gizleyemeyeceğini, çünkü uluslararası toplumun Çin’i çok iyi tanımaya 
başladığını vurguladı.
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Uluslararası raporlar ve Çin zulmünden ka-
çan Kamp tanıklarının ifadelerine göre Doğu 
Türkistan'daki Uygur Türkleri Çinli fabri-
kalarda çeşitli alanlarda zorla çalıştırıldığını 
gözler önüne seriyor.

Çin kaynaklı sosyal medya-
dan alının video görüntüle-
rine göre Doğu Türkistan'ın 
malum bir kentinde kurulan 
Dev tesiste 500'den fazla Uy-
gur ustanın sırasıyla dizilmiş 
tandırlarda 4’der kişi olmak 
üzere ekmek ürettiğini ve 
yetkililerin işçileri üst kattan 
gözetlediğini gösteriyor.

Gözlemciler Çin’in zorunlu çalıştırma 
ürünlerini yurt dışı piyasalarına ithal 
ettiği gibi söz konusu devasa fabrikada 
üretilen ekmeklerin Çin illerine gönde-
receğini düşünüyor.
2017'den bu yana Doğu Türkistan'daki 
çiftçilerin topraklarını talan eden Çin 
komünist partisi Doğu Türkistan’ın asil 
sahiplerini kendi topraklarında köle ola-
rak çalışmaya zorluyor.
Çin’in Uygur Türkü gençleri Çin fab-
rikalarında köle olarak kullanması 
uluslararası toplum tarafından şiddetle 
eleştirilmişti. Çinli yetkililer ise bu te-
sislerin Uygurlara sözde mesleki eğitim 
verildiği merkezler olduğu konusunda 
ısrar ediyor.

KAYBOLAN UYGUR TÜRKLERİ DEVASA
FABRİKALARDA GÖRÜNTÜLENDİ
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DOĞU TÜRKİSTAN HALKI
ACIMASIZCA ÇALIŞTIRILIYOR

Çin komünist partisi uluslararası topluma, bir yandan Uygurların özgürce yaşadı-
ğını ve her şeyin çok güzel, yaşamın güllük gülistanlık olduğu yalanını ortaya atar-
ken diğer yandan Doğu Türkistan halkını çeşitli bahanelerle çalışmaya zorluyor.

Çin kaynaklı sosyal medyadan alı-
nan video görüntülerine göre çoğu 
orta yaşlı Uygur Türklerinin ma-
lum bir köyde gece gündüz de-
meden ağaç kesimi, taşıma, fidan 
dikme, nehir kazıma gibi Halk ara-
sında “Haşar” adı verilen zorunlu 
çalıştırmaya tabi tutulduğunu gös-
teriyor.

Gelişmiş teknolojiye sahip Çin’in her 
türlü araç gereçlere sahip olmasına rağ-
men halkı neden budenli ağır işlerde 
çalıştırdığı bilinmezken milyonlarca 
Doğu Türkistanlı toplama kamplarına 
veya hapishaneye atılarak çalışmaya 
zorlanıyor.



HAFTALIK HABER BÜLTENİ
25 - 31 Ocak 2021

8

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Kartaltepe Mahallesi Geçit Sokak No: 6
Dükkan: 2 Sefaköy, Küçükçekmece / İSTANBUL
Tel: (+90) 212 540 31 15
Gsm: +90 553 895 19 33 / +90 541 797 77 00
Mail: info@turkistanmedia.com

Zorla çalıştırmak, zorla kısırlaştırmak, asimilasyonu zorla 
uygulamaya ek olarak... Çin’in diğer yeni ''patenti'' yalan ta-
nık olmaya zorlamaktır.


