Çin'in Köy Enstitüleri
Turkce harf sorunu olanlar icin baglanti:
Link : https://aliserdarbolat.blogspot.com/2019/03/cinin-koy-enstituleri.html
Ali Serdar Bolat - 3 Mart 2018
Doğu Perinçek başkanlığında bir heyet 21 - 28 Şubat günleri arasında Pekin ve Uygur
ziyareti yaptı. Ziyaret, Çin Komünist Partisi'nin ve Uygur Özerk Bölgesi Yönetimi'nin daveti
üzerine yapıldı.
Doğu Perinçek, gezi izlenimlerini 2 Mart günü basın toplantısında açıkladı :
"Batı basınında 'toplama kampı' denilerek psikolojik savaşın parçası haline getirilen Çin'in
eğitim merkezlerinde dil (Çince) ve hukuk eğitimi veriliyor, insanlar meslek sahibi oluyor.
Eğitim merkezlerinin bizdeki Köy Enstitüleri modelinden ve Yatılı Bölge Okullarından farkı
yok."

Uygur Bölgesi'nin merkezi olan Urumçi'de 40 ülkeden 249 temsilcinin katıldığı "Çin'in
Etnik Siyaseti ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Başarılar" konulu bir toplantı
düzenlendi.
Mısır Meclis Başkanı ve Bangladeş Meclis Başkanı'ndan sonra üçüncü konuşmacı Doğu
Perinçek oldu. Perinçek'ten sonra Rusya Komünist Partisi temsilcisi konuştu.
Çok sayıda ülkenin iktidar partisinin katıldığı toplantıda söz verilen 4 özel konuşmacıdan
birisinin Doğu Perinçek olması, Çin yönetiminin Türkiye'ye ve Vatan Partisi'ne verdiği
önemin ifadesi olarak değerlendirildi.

Eğitim merkezinde Uygur halk dansları yapan Uygurlar. Yobazları çıldırtan işte bu
görüntüler. Kız erkek yan yana. Hem de kızların saçları görünüyor. Yaygaranın nedeni bu.
Perinçek toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki başarıları dünyaya örnek olacak değerdedir.
Sincan'ı 1977'den bu yana dördüncü kez ziyaret ediyorum. Her gelişimde yepyeni bir
Sincan gördüm. Çin devrimi hem feodal güçleri temizleyerek köylüyü özgürleştirmiş hem
de milliyetler meselesini devrimci yoldan çözen büyük başarılara imza atmıştır."

"Uygur Bölgesi'nde 24 saat Uygurca yayın yapan televizyon var. Kazakça, Kırgızca, Tatarca
ve Moğolca yayın yapan kanallar var. Beş ayrı televizyon, 24 saat boyunca azınlık
milliyetlerin dillerinden yayın yapıyor."

"İlkokuldan üniversiteye kadar Uygurca, Kazakça ve Kırgızca eğitim yapılmaktadır."
"Uygurca, Kazakça, Kırgızca, Tatarca dahil olmak üzere 6 dilde gazete, dergi ve kitap
basılmaktadır."
(Diğer 2 dil Çince ve Moğolca)

"Örneğin Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Lugat it-Türk kitabının Uygurca ve Çince çevirileri
basılmıştır."
"Yusuf Has Hacip'in Kutadgu Bilik eseri ve diğer eski Türk eserleri üzerine çalıştaylar
düzenlenmekte ve yayınlar yapılmaktadır."
"Hunlar ve Göktürkler üzerine yapılmış olan tarih çalışmalarına bakıldığında Türkiye'deki
çalışmaların yüz katından çok yayın görüyoruz."

"Toplama kampı diye karalanan eğitim merkezleri sadece Uygur Özerk Bölgesi'nde değil,
bütün Çin'de iş becerileri, dil ve hukuk öğretmektedir."
"Deng Şiaoping ve bugünkü Devlet Başkanı Şi Cinping de bu merkezlerde eğitim
görmüşlerdi. Bizde Köy Enstitülerine ve Yatılı Bölge Okullarına karşı yürütülen emperyalist
ve gerici propaganda, bugün Çin'deki uygulamaya karşı sahnelenmektedir."

Doğu Perinçek, yurda dönüşünde yaptığı basın toplantısında şunları belirtti:
"Türkiye bir Üretim Devrimi'nin eşiğindedir. Üretim odaklı ekonomiyi inşada elbette öz
gücümüze güveniyoruz. Ancak emekçiden sanayiciye kadar herkes Çin ile işbirliğinin
gerekli olduğunun bilincindedir."
"Ak Parti yönetiminin ABD'nin kışkırtmalarıyla dolduruşa gelmesi sonucu ortaya çıkan
sorunları aşmak için Çin'de yaptığımız görüşmelerde özel çaba gösterdik."

"Çin kamu bankalarından Türk bankalarına sağlanan 10 milyar dolarlık destek sıcak para
değildir. Ortak yatırım için gelmiştir. Nerelerde kullanılacağı bellidir. Borcumuz büyüyor
gibi görüşler yanlıştır."
"Sanayicilerimiz Çin'den İzmir Başkonsolosluğu'nun kapatılması kararını geri çekmesini
istediler. Sanayiciler yanlış yere sesleniyorlar. Bu için çözümü Türk Hükumeti'nde. Isparta
ve Uşak Valileri teröristleri kabul etti. Çin'deki valiler PKK temsilcilerini kabul ederse ne
olur? Siz Çin'in PKK'sını kabul ediyorsunuz."
"Sözde Türkistan İslam Partisi (TİP) adlı terör örgütü El Kaide ve IŞİD gibi yobaz terör
örgütleri bünyesinde yer alarak (Fırat Kalkanı'nda) Mehmetçiğe kurşun sıkmıştır."
"TİP ve PKK, Amerika'nın stratejik piyonlarıdır."
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