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Uygur İnsan Hakları Politikası Yasasını Onaylamaya Acil İtiraz 
 
Ekim 1949'da Çin Komünist kuvvetleri Doğu Türkistan'ı istila etti ve 22 Aralık 1949'da bağımsız Doğu 
Türkistan Cumhuriyeti'ni devirdi. O zamandan beri, Çin Komünist Partisi altındaki Çin Halk Cumhuriyeti, 
sistematik bir sömürgecilik ve soykırım kampanyası başlattı. Geçtiğimiz 70 yıl boyunca, Doğu Türkistan’daki 
milyonlarca masum insan, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli soykırım yoluyla öldürüldü: kitlesel infaz, 
zorla açlık, nükleer test, kürtaj ve diğer yollarla işkence. 
 
Son yıllarda, özellikle 2009 Urumçi Protestolarını takiben, Çin Komünist Partisi, Doğu Türkistan’ın kimliğini 
ve halkını yok etmek konusunda agresif davrandı. 2016'da Çin, “aşırılık karşıtı, terörle mücadele, ayrılıkçılıkla 
mücadele” bahanesiyle milyonlarca Uygur ve Türk halkının kitlesel hapis cezası ve toplama kampi 
kampanyasını başlattı. 
 
ABD Savunma Bakanlığı, Mayıs 2019’da 3 milyon civarında Uygur ve diğer Türk halkının toplama 
kamplarına kilitlendiğini tahmin ediyordu. Tutuklular sadece “yeniden eğitime” ve politik tehditlere değil aynı 
zamanda zorunlu ilaçlara, zorunlu açlığa, tecavüze, işkenceye, zorla çalıştırmaya ve hatta infaza maruz 
kalmaktadır. Çin iç belgelerinin son keşifleri, şüpheli cezaevlerinin ve çalışma kamplarının uydu görüntüsü 
analizi, tutuklanan sayının 3 milyondan daha büyük olabileceğini göstermektedir. Çin’in işgal altındaki Doğu 
Türkistan’daki Uygur ve diğer Türk halklarına yönelik baskıları (Çin’in “Sincan’ı” olarak adlandırdığı) 
yalnızca kültürel değil aynı zamanda fiziksel bir soykırım olduğu bir noktaya ulaştı. 
 
Uluslar arası topluluk, Nazi Alman rejimi altındaki Yahudi halkının soykırımının ardından “BİR DAHA 
ASLA” yemin etti. Yine, uluslararası topluluk Doğu Türkistan'da bir soykırıma tanık oluyor. Doğu Türkistan 
ve Uygur milletinin geleceği uluslararası toplumun, özellikle de Özgür Dünya'nın demokratik ve özgür 
uluslarının insafına kalmış durumda. 
 
Bu nedenle, ABD Kongresi'ni hemen Uygur İnsan Hakları Politikası Yasası / UIGHUR Act. ABD 
hükümetini, Çin’in Doğu Türkistan’daki vahşetini soykırım olarak tanıyarak, Çin’in Doğu Türkistan’daki 
insanlığa karşı işlediği suçları durdurmak için acilen somut adımlar atmaya çağırıyoruz. 
 
ABD Hükümeti'ni ve Özgür Dünya'nın tüm hükümetlerini Doğu Türkistan'ı işgal altındaki bir ülke olarak 
uluslararası hukukta tanımaya çağırıyoruz. 
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