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Çin rejimi Doğu Türkistan’da sözde “Kırsal 
Fazla Emeğin İşe Yerleştirilmesi” yalanıy-
la, köylerdeki Uygur gençleri Çin eyalet-
lerine ve Doğu Türkistan’ın değişik böl-
gelerindeki sanayi şehirciklere çalışmak 
üzere sürgün etmeyi devam ediyor. ASPİ 
raporuna göre, 100’den fazla ülke ve 83 
ünlü markaya mal tedarik etmede Uygur 
Müslümanlar köle işçi olarak kullanılıyor.
Doğu Türkistan’da 2017’den başlayıp his-
sedilen keyfi tutuklamalar kapsamında 
sayıları 3 milyondan aşan Uygur, Kazak 
ve diğer Müslümanlar Nazi varı toplama 
kamplarına hapsedildi. Dünya ne olduğu-
nu anlamadan kamplar genişletildi ve bu 
işin sonucunda Holokost ve Gulag’daki 
tutsaklar nasıl köle işçi olarak çalıştırılmış-
sa Müslüman Uygurlarında akıbetleri öyle 
oldu. Ancak bu sefer Çin rejim hükümeti 
kamp dışındaki insanlardan çoğunluğu da 
köle işçi çalıştırma politikasına dahil etti.
Çin basınında çıkan haberlere göre, 
2018’de 600.000 kişi, çoğunluğu genç-
lerden oluşan kafileler halinde Çin’in Sha-

anxi, Zhangxi, Hunan, Fujian ve Shandong 
eyaletlerine zorla çalışmaya sürgün edil-
diği öğrenildi.
Doğu Türkistan’daki sözde Xinjiang hükü-
meti İnsan Kaynakları ve Sosyal Yardım 
Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesin-
de yayımladığı bilgilere göre, sadece 2019 
yılında 480.900 kişinin sözde “İstihdam” 
edildiği açıklanırken, bu artışın geçmiş 
yıllara göre %87’lik bir artış olduğu vur-
gulanıyor. Ayrıca Haziran 2020’ye kadar 
50.000 Doğu Türkistanlı gencin Çin ille-
rindeki şirketlere ihale edildiği “Yılın Ba-
şarısı” olarak tanımlanıyor.

37 ŞİRKET TOPLU SÖZLEŞMEYLE 
UYGUR KÖLE SATIN ALDI
Çin basını İstihdam Ağı’nın bildir-
diğine göre, küresel çapta çok az 
tepki gören Çin, 22 Mart’ta Hotan 
Teknik Okulunda 37 Çinli ihale şir-
ketinin katıldığı bir “İşe Alım Töre-
ni” düzenlediği bildirildi.
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Törende konuşma yapan Komünist 
yetkililer, geçen yıl kırsal kesimde 
yaşayan 3 milyondan fazla insanın 
zorunlu çalıştırıldığını doğrularken, 
bu yıl zorla çalışmaya göndereceği 
köle işçileri dünyanın gözü önünde 
satışa sunduğu bir fuarı sözde “İs-
tihdam” ve “İşe Yerleştirme Töreni” 
yalanıyla meşru göstermeye çalıştı.
Hotan Belediyesi Teknik Okulu (Li-
sesi) spor salonunda tertip edilen 
sözde “Tören” toplu köle satışına, 
Doğu Türkistan’daki sözde Xinjiang 
İnsan Kaynakları ve Sosyal Güven-
lik Dairesi Başkanlığı, Tapu ve Kent-
sel-Kırsal Kalkınma Dairesi, Kamu 
İstihdam Hizmetleri Merkezi, Hoten 
Kentsel-Kırsal İnşaat Bürosu ve Çin 
yanlısı çeşitli İnsan Kaynakları Mer-
kezileri vb. 37 Çinli ihale şirketi ka-
tıldı.
Rejim yetkililerine göre, bir sonraki 
adım olarak, bu yılın sonuna kadar 
kentsel alanlardan 22.000 kişinin 
ve kırsal alanlardan 632.000 kişi-
nin sözde “Yoksulluktan Kurtarma” 
bahanesiyle köleliğe zorlanacağını 
açık açık ifade etmenin yanı sıra, “İş 
Gücü Transfer Sözleşmesi” yapma 
adı altında 200 iş fuarı daha düzen-
leyeceğini iddia etti.

2021’DE 3 MİLYON UYGUR KÖLELEŞTİ-
RİLDİ
Çin Gayrimenkul Haber Ağı’na göre, Çin’in 
son bir yılda 477.400 Uygur genci istih-
dam bahanesiyle zorla çalışmaya gönder-
diği, en son veriler, bir önceki yıla göre bu 
artışın %3,5 olduğunu ve Çin rejiminin 
“Yoksulluktan Kurtarma” ve “Kırsal Fazla 
İş Gücü” bahanesiyle Doğu Türkistan ge-
nelinde 3.174 milyon insanı köle işçiliğe 
zorladığını ortaya koyuyor.
Gözlemciler, İşgalci Çin’in bir yandan 
Doğu Türkistanlıları genç yaşlı, kadın er-
kek çoluk çocuk demeden çeşitli adlar al-
tında Çin vilayetlerine sürgün ederek zo-
raki çalışmaya gönderdiğini, diğer yandan 
da mali destek ve özel imtiyazlarla Çinli 
yerleşimcileri Doğu Türkistan’a kalıcı ola-
rak yerleşmeye teşvik ettiğini, Doğu Tür-
kistan’da Uygurları katlettiğini ve düzene 
uymayı kabul edenleri ise Çinlileştirdiğini 
kaydetti.
Çin propaganda ajansı Tanrıdağ Ağı’na 
göre, Çin rejim yönetimi 15 Şubat’ta Doğu 
Türkistan’da “İnsan Kaynakları ve Sosyal 
Güvenlik” konulu bir konferans düzenlene-
rek, geçen yılki çalışmalarını raporladığı ve 
bu yıl için planlarını sunduğu, plana göre 
Çin rejimi, 2022’de Doğu Türkistan’da 
2,75 milyon kişiyi sözde “Kırsal İş Göçü” 
bahanesiyle Çin eyaletlerine sürgün ettiği 
öne sürülüyor.
Çin’in suç planları kapsamında sözde “Ye-
rel İstihdam”, “Düzenli İşe Yerleştirme” 
ve “Şehir Dışı İstihdam” adı altında Doğu 
Türkistan halkını köle işçiliğe mecbur etti-
ğini anlaşılıyor.
İşgalci Çin, son yıllarda Doğu Türkistan 
halkını sistematik bir şekilde keyfi tutukla-
mayla toplama kamplarına veya hapisha-
nelere hapsetmenin yanı sıra, sözde “Faz-
la İş Gücü” yalanıyla Uygurları Çin illerine 
köle işçi olarak göndermeye devam ediyor.
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Çin haberler ağının 25 Mart bildirdiğine 
göre, Doğu Türkistan’daki sözde “Xinji-
ang Kamu Güvenlik İdaresi” ve “Xinjiang 
Yüksek Mahkemesi”, Çin genelinde 2021 
yılına kadar tüm görevlerini %100 ta-
mamlayan en iyi kurum olarak belirlendi.
Habere göre, Xinjiang Kamu Güvenlik Da-
iresi son yıllarda Doğu Türkistan’da kalıcı 
istikrarı, ilgili kuralları ve mekanizmaları 
korumak adına deneme bazında başarı elde 
ettiği, uzun ve büyük, karmaşık düzeyde-
ki cinayetleri kapsamlı bir şekilde sonuç-
landırmak, merkezin politikalarına uyum 
konusunda tüm önlemleri eksiksiz yerine 
getirmek ve cezai işlemlerin tam anlamıyla 
uygulanmasında Çin genelinde en iyi ku-
rum derecesine layık olduğu bildirildi.
Kamu güvenlik kurumlarının, hiçbir iz bırak-
madan işlenen cinayetler ve kimliksiz ceset-
ler, kayıp vakaları, faili meçhul bütün cinai 
davaları ayrıntılarını düzenleyerek, geçmiş 
kayıtları inceleme, bilgi toplama, tanıklarla 
yüz yüze görüşme, çözülmeyi bekleyen ci-
nayet ve düzinelerce davayı sonlandırmada 
önemli rol oynadığı belirtiliyor.

HİÇBİR YASAL PROSEDÜR GÖZETMİYOR
Bilgilere göre, Doğu Türkistan’daki Bölge 
Yüksek Mahkemesi, 23 Mart düzenlediği ba-
sın toplantısında 2021’den bu yana her yerel 
mahkemenin 17.600 hukuk davasına baktığını, 
bunlardan 4.000’i büyük ve küçük işletmeler 
ile devlete ait işletmeler arasındaki mali uyuş-
mazlıklarla ilgili hukuk davaları olduğu iddia 
edilirken, Doğu Türkistan’daki keyfi tutuklama-
lar ile ilgili açılan dava veyahut bir toplu yar-
gı, ceza infaz uygulandığı hakkında hiçbir bilgi 
bulunmuyor.
Gözlemciler, Çin rejimi tarafından son 5 yıldır 
zoraki kaybolan, toplama kamplarına alınan ve 
içeride ağır işkence sonucu şehit edilen sayısız 
kişiler de “Kimliksiz Cesetler” arasında var mı 
acaba? sorusunu yönelterek, faili meçhul değil, 
aşikare bir şekilde soykırım uygulayan Çin’in 
sözde “Kamu Güvenlik” ekiplerinin, tamamen 
merkezi hükümete yaranmak için Uygurlar 
üzerinde terör estirdiğini, kadın erkek, yaş-
lı genç demeden 2017’den beri büyük ölçekli 
keyfi tutuklama uyguladığını, açıkçası Doğu 
Türkistan’daki polis ve yargıçların hiç bir yasal 
prosedür gözetmeksizin çalıştığını, tabi ki Çin 
genelinde en iyisi olduğunu vurguladı.
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Çin işgal yönetimi, Doğu Türkistan’daki 
soykırım uygulamalarını sahte propagan-
dalarıyla uluslararası toplumdan sakla-
maya çalışırken, 35 milyonluk Müslüman 
toplumun yaşadığı Doğu Türkistan’da söz-
de “İslam'ın Çinlileştirilmesinde Kararlılık” 
vurgusu ve “İslam’ın Sosyalist Topluma 
Uyarlanması” gereğini öne sürerek, Uygur 
Türkleri üzerindeki baskı ve sistematik 
soykırım uygulamalarını şiddetlendiriyor.
Çin propaganda ajansı Tanrıdağ 
Ağı’na göre, Doğu Türkistan’daki söz-
de Çin Komünist Partisi (ÇKP) Xinji-
ang Komitesi Sekreteri Ma Xingrui, 
sözde Xinjiang İslam Cemiyeti ve söz-
de İslam Enstitüsünü ziyaret etti.
Ziyaret sırasında Ma Xingrui, Xinji-
ang’da İslam’ın Çinlileştirilmesi yö-
nüne vurgu yaparak, merkezin buy-
ruklarına uyulması gerektiğini, dinin 
sosyalist topluma uygun, sağlıklı gel-

işiminin teşvik edilmesi gerektiğini 
ve Xinjiang’da İslam dininin sosyalist 
topluma daha iyi uyum sağlaması 
için yönlendirilmesi gerektiğini söy-
leyerek, Müslüman toplumun dinsiz-
leştirilmesi için talimat verdi.

“KOMÜNİST DİN ADAMLARI YETİŞ-
TİRİLMELİ” 
Ma Xingrui, uluslararası toplumun 
gözünü boyamak için varlığını ko-
ruyan sözde İslam Cemiyeti ve İslam 
Enstitüsü kukla yetkililerinden Zum-
rat Obul ve Abdurakib Tomurniyaz 
ile bir araya geldi. Çinli Komünist 
Ma, Doğu Türkistan’daki dini cemaa-
tin ÇKP’nin dini politikasını ve siyasi 
çıkarlarını iyi bilmesi yönünde eğitil-
mesi, bu tür siyasi eğitimin güçlen-
dirmesi gerektiğini belirterek komü-
nist din adamları yetiştirme palanını 
ortaya koydu.
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Çin rejimi, 2017 yılından bu yana Doğu 
Türkistan’daki Uygurları ve Kazakları Çin 
kültürünü benimsemeye zorlayarak, söz-
de “Xinjing’ı Çin Kültür Yoluyla Beslenme” 
Projesi’ni uyguluyor ve halka Çin gelenek-
sel kültür medeniyetini dayatıyor. Aynı 
zamanda Komünist Lider Xi Jinping sözde 
“Etnik Gurupların Entegrasyonu” Ve “Çin 
Ulusal Bilinci” fikrini şiddetle teşvik edi-
yor. Çin rejimi Doğu Türkistan’daki milli 
kimliği, dini inançları geniş çapta bastır-
makta ve bu süreçte çeşitli bahanelerle, 
Çin siyasetini engelleyen kişi, kuruluşları 
ve cemaatleri ortadan kaldırmıştır.

ÇİN DOĞU TÜRKİSTAN’DA DİN DÜŞ-
MANLIĞI YAPIYOR
Çin, Doğu Türkistan’da İslam karşıtı terör 
politikaları uygulamaya başladığından 
bugüne kadar 16.000’e yakın cami yıkıldı 
veya haritadan silindi.
Kültür yıkımından sağ kalan camilerin ba-
zıları bar, turizm cazibe merkezi, iş yerleri, 
atölye, hatta tuvalete dönüştürülmüş ve 
Çinlilerin kullanımına sunulmuş vaziyette. 

Ayrıca tüm dini faaliyetler tamamen ya-
saklandığı gibi insanlar İslam’dan vazgeç-
meye zorlanıyor.
İşkence kamplarında Muhammed Salih 
Damolla gibi tanınan binlerce dini ulema 
şehit edildi ve sırf dini vecibeleri yerine 
getiren milyonlarca Müslüman hala işken-
ce görüyor.
Birleşmiş Milletlerin resmi verilerine göre, 
işgalci Çin hükümeti Doğu Türkistan’daki 
toplama kamplarında en az 1 milyondan 
fazla Uygur Türkünü rızası dışında zor-
la tutuyor. Bu sayı, kamp tanıkları ve Çin 
kaynaklı belgelerde ise 8 milyon insanın 
dönüşümlü olarak rızası kapatıldığını gös-
teriyor.
Şu ana kadar BM yetkililerinin ve uluslara-
rası örgütlerin doğrudan bilgi almak ama-
cıyla bölgede serbestçe inceleme yapma 
talebini sürekli olarak reddeden Çin, kendi 
belirlediği birkaç kampın az sayıda ya-
bancı diplomat ve basın mensubu tarafın-
dan kısmen görülmesine izin vermiş gibi 
yapıyor.
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Çin, Doğu Türkistan’ı Çinlileştirmeye yöne-
lik şeytani kötü planıyla Doğu Türkistan’ın 
karayollarını ve demiryollarını uzun süredir 
birçok Çin eyaletine bağladı. Çin ayrıca son 
zamanlarda Doğu Türkistan’ın havacılık 
projelerine büyük yatırımlar yaparken sa-
dece bu yıl Doğu Türkistan’daki bir hava-
alanı projesi için 7,88 Milyar Yuan yatırım 
yapmayı planladığı bildirildi.
Çin yayın organı Tanrıdağ Ağı’nda 28 Mart 
yayınlanan habere göre, sözde Çin Ha-
vacılık yetkililerinin Doğu Türkistan’da-
ki Xinjiang Havacılık İdaresine “İpek Yolu 
Ekonomik Kuşağı Çekirdek Bölgesi”nin ve 
havacılık inşasının geliştirilmesi, Urumçi 
Uluslararası Havacılığına yatırım çekme ve 
giriş-çıkışları kolaylaştırıcı projeler için her 
biri 7,88 Milyar Yuan yatırım planlandığı 
ifade ediliyor.
Plana göre Çin, alt havalimanlarının yapı-
mını hızlandıracak, genel havacılık ve diğer 
ulaşım türlerinin entegrasyonunu güçlendi-
recek, tüm Doğu Türkistan genelinde ana 
hat ve alt hatlarını birbirine bağlayan kısa 
mesafeli bir ulaşım ağı oluşturmaya çalışıy- 

or. Havacılık lojistiği seviyesini yükseltmek 
için sözde “Hava İpek Yolu Projesi” geliştir-
mesi yat sanacak bir durum değil.

HER ŞEY ÇİNLİLERİ TEŞVİK ETMEK İÇİN
Bilgilere göre, plan kapsamında Çin rejim hü-
kümeti Çinli yerleşimcilerin Doğu Türkistan'a 
semahatını, özelliklede kök salma koşuluyla 
devlet destekli göçünü kolaylaştırmak için bu 
yıl Urumçi Havalimanı’nın yeniden geliştirilme-
si ve genişletilmesine hız vereceği bildirilirken, 
Doğu Türkistan’daki Mongulköra, Tashkurgan, 
Aral, Hejing, Doğu Jungar ve Barkol Havali-
manlarının inşaatına başlayacağı iddia ediliyor. 
Ayrıca Kaşgar, Tumshuk Havalimanı'nın yeni-
den yapılanmasını tamamlayacak ve işletmeye 
alınmasını hızlandırılacağı, Turpan, Karamay, 
Narat Havalimanları ve Hotan Havalimanları-
nın yeniden imar çalışmalarına da hız verile-
ceği, Bugur, Qubuksar, Shiho ve Cherchen (bö-
lümler) Havaalanları yeniden inşa edileceği öne 
sürülüyor.
İşgalci Çin, Doğu Türkistan’ın ulaşım sektörünü 
geliştirdiğini iddia etse de projelerin aslında, 
Doğu Türkistan’dan Çin’e daha fazla kaynak 
taşımayı ve Çinli yerleşimcilerin Doğu Türkis-
tan’a akınını hızlandırmayı amaçladığı okuna-
biliyor.
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Çin, Doğu Türkistan’ı işgalinden bu yana sürek-
li olarak, Doğu Türkistan’daki ulaşım yollarını 
geliştirmeyi özelliklede Çin vilayetlerine bağla-
mayı ve Doğu Türkistan’dan Çin’e büyük mik-
tarlarda enerji, doğal gaz kaynağı kaçırarak, 
yağmalamayı hiçbir zaman durdurmamıştır. 
Geçtiğimiz günlerde Çin’in Shandong eyaleti 
ile Doğu Türkistan’nın Kaşgar şehri arasındaki 
ilk yük treni hizmete açılarak, sömürgecilerin 
planlarını bir adım daha ileri taşıdı.
Çin Halk Ağı’nın 29 Mart tarihli haberine göre, 
Çin’in Shandong eyaletinden Doğu Türkistan’ın 
Kaşgar hattına giden ilk yük treni, 25 Mart’ta 
Kaşgar Tren İstasyonu’ndan kalkan ilk yük tre-
niyle resmi hizmete başladı.  Kaşgar’dan başla-
yan rota, yağmalanan malları toplu halde Çin’in 
Shandong eyaletindeki Jinan, Qingdao ve Zibo 
gibi şehirlere, Jiangsu, Zhejiang ve Şanghay 
gibi il ve şehirlere kaçıracak.
Bilgilere göre, Kaşgar ilindeki bahçecilik, ka-
liteli pamuk ve pamuk ipliği ürünlerinin Çin’in 
doğu kıyı illerine taşına geldiği belirtiliyor. Ay-
rıca daha önce Kaşgar’dan yağmalanan malla-
rın çoğu, yüksek nakliye maliyetleriyle karayo-
lu kullanılarak taşınmış, yeni açılan demiryolu 
hattı aracıyla Çin’in Doğu Türkistan’daki zen-
gin kaynakları, köle işçilik ürünlerini Çin illeri-

ne transfer hızını ve hacmini daha da artırma, 
en önemlisi de maliyeti düşürmede ciddi fayda 
sağladığı ifade ediliyor.
Kaşgar Eyaletindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) 
Komitesi Sekreter Yardımcısı ve Shandong Eya-
letindeki sözde Xinjiang Odaklı Yardım Çalışma 
Koordinasyonu Başkanı Zhang Chengwei, “Şu 
an haftada bir sefer yapılacak olan güzergahta, 
şartlar düzeldiğinde günde bir tren seferi yapıl-
ması planlanıyor.” şeklinde konuşma yaparak, 
Çin’in Doğu Türkistan’ı yağmalama ve bölgede-
ki zorunlu işçi çalıştırma politikasını genişletme 
planı olduğunu gözler önüne seriyor.

DOĞU TÜRKİSTAN KAYNAKLARI GASP EDİ-
LİYOR
Gözlemciler, Çinli işgalcilerin Doğu Türkistan 
halkına yönelik sistematik soykırım politikası 
yürüttüğünü ve aynı zamanda da Doğu Türkis-
tan’dan çıkan kaynakları talan ettiklerini, asil 
sahipleri olan Doğu Türkistan halkının kullanım 
haklarını gasp ettiklerini, Doğu Türkistan’ın 
kaynaklarına ilişkin Çinlilerin açıkladığı verile-
rin güvenilmez olduğunu hatırlatmakla birlikte, 
yağmalanan kaynakların Çin’in açıkladığı mik-
tarın kat kat üstünde olduğunu söylüyor.
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2014 yılında Hotan’ın Kiriye ilçesi Ariş köyün-
den Zeynephan Mehmet’in zorunlu kürtaj için 
hastaneye getirildiği ve Zeynephan’ın bir şekil-
de hastaneden kaçarak, kaçak yollarla 4. çocu-
ğunu doğurduğu, daha sonra 17 yıl hapse atılan 
Zeynephan Mehmet’in 2020 yılında tutulduğu 
cezaevinden cesedi çıktığı öğrenildi.
Radio Free Asia RFA’nın 2014 yılı konuyla ilgili 
Zeynephan Mehmet hakkında yapılan haberinde 
4. çocuğuna hamile olduğu için hastaneye zorla 
getirilen Zeynephan Mehmet, Çin rejiminin doğum 
kontrol politikası kapsamında kocası Matkurban 
Abdullah’ın para cezasını ödemeyi kabul etmesi-
ne rağmen tutuklandığı, daha doğmamış bebeğini 
kürtajla düşük yaptırmaya zorladığı, netice itibarıy-
la hastaneden kaçarak çocuğunu kurtaran Zeynep-
han Mehmet’in 2017 yılında çocuğu 3 yaşındayken 
bir anda başlayan büyük ölçekli keyfi tutuklama 
sırasında, 2014’te hastaneden kaçtığı için “Devlete 
Başkaldırma” suçlamasıyla kampa götürüldüğü ve 
17 yıl hapse atılan Zeynephan Mehmet’in 2020 yı-
lında tutulduğu cezaevinden cesedi çıktığı bildirildi.

AĞIR İŞKENCE SONUCU ŞEHİT EDİLDİĞİ GİZLE-
NİYOR
Kiriye İlçesi Ariş Köy Polis Karakolundan Çinli yet-
kililer, Matkurban Abdullah’ın şu anda Kiriye Hapi-

shanesinde olduğunu, eşi Zeynephan Mehmet’in iki 
yıl önce öldüğünü açıkladı. Ancak, Zeynephan’in 
hapishanede bir hastalıktan öldüğünü iddia ede-
rek, ağır işkence sonucu şehit edildiğini gizlerken, 
Zeynephan’in tutuklanmasının Çin’in zorunlu aile 
planla siyasetiyle ilgili olduğunu doğruluyor.
RFA’nın aktardığına göre, Hotan’a bağlı Kiriye’nin 
Arış köyünde 2017 yılındaki büyük tutuklamada, 
sözde yasadışı dini faaliyetlerde bulundukları için 
tutuklanan toplam tutuklu sayısı %70 iken, zorun-
lu aile planlamasına uymayıp gözaltına alınanların 
%10 olduğu belirtiliyor. Yerel yetkililerin zorunlu 
aile planlaması konusunu kendilerine verilen insan 
tutuklama kotasını tamamlamak için önemli bir ba-
hane haline getirdiğini, 2017’de insanları gelişi gü-
zel yakaladığı biliniyor.
Bilgilere göre, Zeynephan Mehmet ve kocası Mat-
kurban Abdullah’ın, 2017 yılında Çin’in doğum 
kontrol politikalarına karşı gelmek suçundan ağır-
laştırılmış 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, Zey-
nephan Mehmet’in hastaneden kaçtığı ve yasa dışı 
çocuk doğurduğu için 7 yıl daha uzatılmış hapis ce-
zası yüklendiği, 2020 yılında işkenceden öldüğün-
de 40 yaşında olduğu öne sürülüyor.
Zeynephan Mehmet’in cesedi gözetim altında gö-
müldüğü, ancak hapishanede nasıl öldüğü veya ko-
casının hangi hapishanede ve ne durumda olduğu, 
4 çocuğunun şu anki durumu hakkında herhangi 
bir bilgi bulunmuyor.
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Çin, son yıllarda Doğu Türkistan’a Çin akı-
nını çekmek ve Doğu Türkistan’ı tamamen 
Çinlileştirmek gibi şeytani kötü planını 
gerçekleştirmek için, yüklü miktarlarda 
yatırım yapıyor ve Doğu Türkistan gene-
linde çok sayıda turistik bölge inşa ederek, 
Çinli yerleşimcilerin ilgisini çekmek isti-
yor. Bu minvalde Çin rejimi, Doğu Türkis-
tan’ın Korla şehrine bağlı Lopnur ilçesinin 
çöl kısmı boyunca trafiği kolaylaştırmak 
suratıyla yeni bir yerleşim alanı inşa ettiği 
ve böylece Teklimakan Çölü’nden geçen 3. 
bir otoyolu yaptığı bildirildi.
Çin propaganda yayını Tanrıdağ Ağı 29 
Mart tarihli haberine göre, Lopnur ilçesin-
den Çerçen ilçesine giden 3. Çöl Otoyolu 
şu anda inşaatın son aşamalarına yakla-
şırken, Çöl Otoyolu K60 bölümünün Lop-
nur kısmında trafik çizim çalışmalarına 
başladığı öğrenildi.

ÇİN İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR
Bilgilere göre, dünyanın en büyük ikin-
ci çölü olan Teklimakan Çölü’nü geçerek, 

Lopnur’dan Çerçen’e giden Çöl Otoyo-
lu’nun inşaatına Ekim 2017’de başlandığı, 
Otoyolun şu anda tamamlanmak üzere ol-
duğu ve bu yıl haziran ayında trafiğe açıl-
ması bekleniyor.
Gözlemciler, Çin’in Doğu Türkistan’ı iş-
galinden bu yana Doğu Türkistan halkı-
nı etkin bir şekilde kontrol altına almak 
için, kilit bölgelerde Bingtuan (Xinjiang 
İnşaat Ve Üretim Kolordusu) yapılan-
ması yerleştirip, özel alanlar oluştura-
rak, silahlı kuvvetler yerleştirdiklerini 
ve tarıma elverişli bölgelerin çoğunay-
sa Çinlileri yerleştirmekle birlikte, söz-
de “İstihdam” yalanıyla Uygurları halk 
arasında “Haşar” adı verilen zorunlu 
çalıştırmayla Çinliler için yaşanabilir 
alan yaratmaya çalıştığını, nitekim Tek-
limakan Çölü’nün ortasından geçecek 
her 3 Çöl Otoyolu’nun Çinlilerin bölgeye 
yerleştirilmesi açısından Çin için hayati 
öneme sahip proje olduğunu kaydetti.
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