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Yeni

Korona Virüsü
(2019-nCoV)

Yeni korona virüsü (2019-nCoV) nedir?
Dünya Sağlık Örgütü tarafından
2019-nCoV olarak adlandırılan ve
aynı zamanda Vuhan korona virüsü,
Vuhan deniz ürünleri pazarı zatürre
virüsü ve Vuhan zatürresi olarak da
bilinen ve pozitif yönelimli ve tek iplikçilik RNA virüsü olan yeni korona
virüs, ilk olarak 2019’da bildirildi.
Virüsün insandan insana bulaştığı ve
Çin’den başka diğer ülkelerden gelen
raporlar sonucu bulaşma hızının 2020
yılının ocak ayı ortalarında daha da
hızlandığı görülmüştür. Virüs, 20192020 Vuhan zatürre salgını sırasında
zatürre olan bir hastada, pozitif bir örnek üzerinde yapılan nükleik asit testinden sonra genomik olarak dizildi.
Virüsün kuluçka dönemi (bulaşmasından semptomların oluşmaya başladığı süre) 2 ile 14 gün arasındadır
ve bu dönemde de virüs bulaşıcıdır.
Ocak 2020’de, salgını araştıran sağlık komisyonu ekibi başkanı Zhong
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Nanshan’a göre Çin’in Guangdong
eyaleti’nde, insandan insana bulaşma doğrulandı. Şu anda yeni virüs
için spesifik bir tedavi mevcut değildir, ancak mevcut anti-virallerin kullanılabilme ihtimali olabilir.
Nasıl önlemler alınmalı?
2019-nCoV’un şu anda etkili bir
ilaç tedavisi veya aşısı yoktur. Semptomları, diğerleri arasında, “grip benzeri” olarak tanımlanan ateş, nefes
alma güçlükleri ve öksürük içerir.
Enfeksiyonu önlemek için WHO,
“düzenli el yıkama, öksürme ve hapşırma sırasında ağız ve burnu örtme.
[Ve] solunum yolu hastalığı belirtileri
(öksürme ve hapşırma gibi) gösteren
herhangi biriyle yakın temastan kaçınmayı öneriyor. Genel insan koro1

DOĞU TÜRKİSTAN GERÇEĞİ

na virüsleri için spesifik bir tedavi olmamasına rağmen ABD, CDC’si, virüs
bulaşmış bir kişinin düzenli grip ilaçları alarak, sıvı tüketerek ve dinlenerek
semptomlarını hafifletebileceği konusunda genel öneriler sunmaktadır. İnsanların grip benzeri semptomları doktorlarına bildirmelerini istemektedir. Hasta
sayısı bini geçen şehirler karantina altına alınmalı ve ulaşım hizmetleri durdurulmalıdır. Tüm insanlar maske takmalı ve birebir temastan kaçınılmalıdır.

Kişisel Önlemler
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan riskli
bölgelere gidecek kişilerin kişisel olarak alabileceği önlemler:
• Hasta insanlarla temastan kaçınılmalıdır (mümkün ise en az 1 metre
uzakta bulunulmalı).
• Hastaların yoğun olarak bulunması
nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna
gidilmesi gereken durumlarda diğer
hastalarla teması en aza indirmelidir.
• Yaşlı ve kronik hastalığı olanlar
riskli bölgeye yolculuklarını izleyen doktorlarına ve seyahat sağlığı
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personeline danışarak planlamalıdır.
• Gıda güvenliği önerilerine dikkat edilmelidir (çiğ süt ve hayvansal
ürünler tüketmemek, çiğ tüketilecek
sebze ve meyveleri iyice yıkayarak
tüketmek gibi).
• Yabani ve evcil hayvanlar (canlı
veya ölü) ile temastan kaçınılmalıdır.
• El hijyenine dikkat edilmelidir.
Eller en az 20 saniye boyunca sabun
ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun
olmadığı durumlarda alkol bazlı el
dezenfektanı kullanılmalıdır.
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Virüs salgınının şu anki durumu? 02/04/2020
• Çin’de Toplam hasta sayısı: 82724
• Toplam şüpheli sayısı: 2824
• Tedavi edilen hasta sayısı: 76814
• Yaşamını yitiren hasta sayısı: 3331
• Doğu Türkistan’daki toplam hasta sayısı: 76
• Diğer ülkelerde toplam hasta sayısı: 813726
• Virüs 21 ocaktan itibaren yayılması hızlanmış
olup hasta sayısı her gün ortalama 2500 oranla
artmaktadır
• Şüpheli sayısı ise 3500 oranla yükselmekte
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• Hubei bölgesinde bulunan en az 15 şehirde daha ulaşım benzer şekilde kayıtlandırıldı.
• Pekin’deki Yasak Şehir, geleneksel tapınak fuarları ve
diğer kutlama amaçları toplantılar dahil olmak üzere birçok Yeni Yıl etkinlikleri bulaşma korkusuyla iptal edildi.
• Hong Kong ayrıca bulaşıcı hastalık yanıt düzeylerini en
üst seviyeye çıkardı ve acil durum ilan etti, Şubat ortasına
kadar okullarını kapattı ve Yeni Yıl kutlamalarını iptal etti.
• Çin virüsten etkilenen kişileri tedavi etmek için 10
gün içinde tamamlanması planlanan 1000 yataklı hastaneyi inşa etmeye başladı.
• Bu hastanede sadece Vuhan salgınından etkilenen kişilerin tedavi olması planlanıyor.
• Çin Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada, 29 Ocak’tan
itibaren yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele için
3,94 milyar dolar ek bütçe ayrıldığını bildirdi.
• 30 Ocak tarihinde Dünya Sağlık Örgütü, hastalığın diğer ülkelere ve Çin’in bütün eyaletlerine yayılması nedeniyle uluslararası acil durum ilan etti.
• Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı’ndan son birkaç günde ülkenin salgın etkisi altındaki şehirlerine 546
hava yolu seferi iptal edildi.
• Tüm ülkede acil durum ilan edildi ve maske takmadan
dışarı çıkmak yasaklandı.
• Tüm şehirler arasında ulaşım iptal edildi ve insanların
aile dışında toplanması yasaklandı
• Okulların açılması ertelendi ve tatiller uzatıldı.
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Doğu Türkistan’daki
Güncel Durum
Doğu Türkistan’daki virüsün şu anki durumu
10/02/2020

Toplam hasta sayısı: 76
Tedavi edilen hasta sayısı: 30
Yaşamını yitiren hasta sayısı: 2

Hasta sayısının bölgelere göre dağılımı larında tutulduğu belirleniyor. Mayıs

2018’de ABD Savunma Bakanlığı’na
bağlı Randall Schriver, bu “toplama
kamplarını kınayan sözlerde “en az bir
Gulca
18
milyon fakat daha yüksek olasılıkla üç
Çöçek
7
milyona yakın vatandaşın tutulduğunu
iddia etti. Ağustos 2018’de Birleşmiş
Sanci
4
Milletler ‘de bir insan hakları paneli,
4
Korla
Çin’de bir milyon etnik Uygurun “yeniden eğitim kamplarında tutulduğunu
4-Askeri üs
10
gösteren çok sayıda “güvenilir rapor”
Şihenzi
2
almış olduğunu paylaştı. Kamp şahit12-Askeri üs
3
lerinin söylediklerine göre kamplarda
sağlık standartlarına uymayan bir ya6-Askeri üs
2
şam ortamı vardır. Kamp şahidi Gülba1
Aksu
har Cililova:15 metrekarelik odalarda
20 dan fazla kişinin kaldığını söylüyor.
1
7-Askeri üs
O yüzden salgınların hizli bir şekilde
3
Turfan
yayılması için kamp tüm şartları hazırlamıştır. Bu noktaya dikket çekerek
andişilendığını söyleyen Andrian Zenz
Kampların şu an ki durumu
ve James Millward dünyanın ciddi bir
2018.yılı itibariyle Çin makamlaşekilde hareket etmelerini öneriyor.
rı tarafından BM’nin verdiği sayıya
göre 3 milyon Uygur, Kazak, Kırgız, Doğu Türkistan’da alınan önlemler
Hui ve diğer etnik Türk Müslüman- • Okullar ertelendi ve tatil uzatıldı
ların yanı sıra Hıristiyanlar ve bazı • Dışarı çıkma yasağı getirildi
yabancı vatandaşların da tüm bölge • İnsanların aile dışında toplanması
çapındaki eğitim adında lans edil- yasaklandı
miş ama gerçekte toplama kamp- • 167 hastane virüs için ayrıldı
Ürümçi
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Doğu Türkistan’da virüs tehlikesi
Her ne kadar hasta sayısı diğer
bölgelere kıyasla az gibi görünse bile
ama virüs ortaya çıktıktan sonra Vuhan şehrinden Doğu Türkistan’a direk
uçuş yapan uçaklar iptal edilmemiştir, tüm şehirlerde uçakların
iptal edilmesinden sonra bile
Ürümçiye Vuhan şehrinden
dört direkt uçuş yapılmıştır.
Şu ana kadar ortaya
çıkan tüm hastalar
tamamen
Vuhan
şehrinden gelen hastalardır ve daha yeni
bulaşan
hastalar
görülmemiştir ve
6 şubattan sonra
ortaya çıkması öngörülmektedir. Bu hastalar
şehir merkezinden uzak yerlerde

görülmüştür ve dolaysıyla bu Doğu
Türkistan’ın giriş çıkışlarının iyi
kontrol edilmediğinin kantıdır. Ve
dolaysıyla bu uçaklardan gelen Vuhan’lı kişilerin hastalık bulaştırmış
olabilecekleri hastalar ancak 14 gün
sonra bulunabilecek olacaklarından daha tehlikenin
ne kadar büyük olduğunu
öngörmek mümkün olmamaktadır ama eğer Doğu
Türkistan’daki
toplama kamplarını göz önünde
bulundurursak
Doğu Türkistan diğer tüm
bölgelere
kıyasla
en
tehlikeli ve
virüsün yayılma hızının en yüksek
olabileceği bölgedir.

Virüsün Doğu Türkistan’da yarattığı zorluklar
• Dışarı çıkma yasağı nedeniyle kampta akrabaları bulunan doğu Türkistanlıların psikolojik baskıları d aha da artmakta
• Çalışma yerleri kapatıldığı için maaşlar kesilmiş
ve doğu Türkistanlılar ekonomik krize doğru sürüklenmekte
• Dar gelirli kesimler ve kırsal bölgelerde yaşayan
halk depolanan yemeklerin yetersizliği ve pahalılığı nedeniyle açlıkla mücadele etmekte
• Eğitim internet üzerinden yapıldığı için
evine internet girmeyen ve bilgisayar bulunmayan ailelerin çocukları eğitim alamamakta
• Günlük ihtiyaçlar temin edilemedi ve stok
tükendi
• Bakıma muhtaç yaşlı ve aciz kimseler evlerinde yalnız mahsur kaldı
DOĞU TÜRKİSTAN GERÇEĞİ
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Kamplarda virüs tehlikesi
Yukarıda bahsettiğimiz üzere şu anda tüm
Çin’de virüsün yayılma
hızını durdurmak için
insanların
toplanması
yasaklanmış ve ulaşım
hizmetleri durdurulmuştur ama bilindiği üzere şu an tüm Çin’de en
çok insanın toplandığı
yer kuşkusuz toplama kamplarıdır
ve 1 milyon üzeri insan bu kamplarda tutukludur. Bu insanların yaşam
koşuşlu hapishanelerden daha kötü
durumda olup insanlar aşırı sıkışık
yaşamaya zorlanmaktadır , yemek ve
yaşam alanları hijyenik değildir , kişisel temizlik için çok kısıtlı kaynak
ve zaman ayrılmıştır, öyle ki virüs
tehlikesi nedeniyle tüm Çin’de insanların toplanması yasakken kamplarda bu durum değişmemiştir, ve
eğer bu virüsün kamp polisleri yada
görevliler yolu ile tek bir tutukluya bulaşması durumunda virüsün
yayılma hızı sıkışıklık ve hijyenik
olmayan yaşam alanları yüzünden
normale göre daha hızlı olacaktır ve
kapalı alanda 10 bin üzeri insanın yaşadığı kamplarda yaşayan insanların

Özet ve Öneriler

çin virüsü

tümüne bulaşması muhtemeldir. Ve
eğer bu insanların hasta olması halında ölüm oranı diğer insanlara göre
daha yüksek olacaktır çünkü bilindiği
üzere şu ana kadar ölen insanlar bağışıklık sistemi aciz, hasta ve ihtiyar
insanlardır ve kampta yaşayan insanların kötü yaşam koşulları ve yemekler yüzünden bağışıklık sistemleri
bozulmuş olup içerdeki hastalara şu
ana kadar sağlık hizmetleri verilmemektedir. Psikolojik yönden ise
tutuklu insanlar ailesinden ayrılmış
ve kötü muamele ve hayat koşulları
nedeniyle çöküntüye uğramıştır, bu
nedenle hastalıkla mücadele edecek
psikolojiye sahip değillerdir. Ve tüm
bu nedenler virüsün yayılması ve
kampta tutuklu tüm insanların ölümü
için büyük tehlike oluşturmaktadır.
İnsan Hakları Raporu

Özet
Virüsün yayılma hızı ve kampların durumunu göz önünde bulundurursak
şu an Doğu Türkistan’daki tedavi hizmetleri kamptaki insanlara virüsün bulaşması durumu için hazır değillerdir, öyle ki 16902 hastanın ve 66 hastanenin bulunduğu Vuhan şehri şu anda hastane yetersizliği çekmektedir ve
eğer kamptaki bir milyon insanlara hastalık bulaşması halinde tüm Doğu
DOĞU TÜRKİSTAN GERÇEĞİ
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Türkistan’da bulunan ve karantina yapılabilecek olan 176 hastane tedavi için yetersiz kalacaktır.
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi psikolojik ve fiziki yönden çöküntüde olan
bu tutukluların bünyesi virüs ile mücadele edebilecek durumda değildir.
Diğer bölgelerdeki önleme yöntemleri ve kampın durumu kıyaslanırsa bu
insanlar adeta ölüme terk edilmiştir.
Soykırım için bahane aramakta olan
Çin komünist partisi için ise bu paha
biçilmez durum Uygurların öldürülmesi için kaçırılmaz fırsat olacaktır.
Öneriler

WHO için:
1

• Şu ana kadar haber alınması imkânsız olan kamplardaki insanların ölümü
ya da virüse yakalanması durumunda
oluşabilecek tüm doğu Türkistan’a
yönelik kötü sonuçların önlenmesi
adına bölgeye gitmek ve kamptaki
insanların hasta olabilecek olanlarını hastaneye diğerlerini evlerine
göndererek sıkışıklığı azaltarak virüsün yayılma oranını minimize etmek
• Bölgede merkezler açarak çinin
doğu Türkistanlıları ölüme terk etmelerini önlemek
• Çin hükümetinin elinden geçecek
olan virüsten korunma ve yardım
malzemelerinin doğu Türkistanlılara
ulaşmasını sağlamak

siz kaldığı ve her türlü irtibatın
kesildiği doğu Türkistan’a gitmek
• Kamptaki durumları uluslarası
kamuoyuna duyurmak
• Doğu Türkistan’daki virüsün yayılma oranının dünyaya doğru oranda yansımasını sağlamak
2
İlgili Hükümet ve STK mensupları için:

• En temel insan hakkı olan
yaşama hakkı bile bulunmayan
doğu Türkistanlılara insan haklarının tanınması Çin için diplomatik
baskı yaratmak kamuoyu toplamak
• Kampların kapatılmasını sağlamak ve virüsten ölmelerini engellemek
• Çinin güçlenmesini ve aynı zulmü ve sömürgeciliği diğer devlet
ve insanlara uygulamasını önlemek
• Doğu Türkistan’a merkezler açmak ve araştırmacı göndermek
Çin hükümeti için:

Gazeteci ve medya mensupları için:

• Kendi anayasalarına uymak ve etnik gruplar arasında ayrım yapmayarak tüm insanlara aynı eşitlilikle korunma malzemeleri dağıtmak
• Kendi anayasalarına uymak ve
doğu Türkistanlılara insan hakları tanımak
• Virüsün kamplarda yayılıp doğu
Türkistanlıların ölmemesi için kampları kapatmak
• Diğer bölgelerdeki Çinlilerin
doğu Türkistan’a girmelerini ve virüs yaymalarını engellemek

• İnsanlara doğru haberin ulaşmasını sağlamak olan ilkeyi yerine getirerek tüm dünyanın haber-

[1]World Health Organization (Dünya Sağlık Örgütü)
[2]Sivil Toplum Kuruluşlari
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ÇİN CORONAVİRÜS
SORUMLUĞUNDAN KAÇAMAZ
Çin, utanmadan, sıkılmadan #KoronaVirüsü ile çok iyi
mücadele ettiğini ileri sürüyor ve Türkiye’de de Çin’in
#Wuhanvirusunu çok başaralı kontrol ettiğini öve öve bitiremeyen bir sürü Çin sever, yalaka yazarlar var maalesef.
Onlara sormak isterim ki, ‘’Eğer gerçekten çok başaralı mücadele ettiyse #Çinvirusü nasıl 150 ülkeye yayıldı? neden virüs kaynağı olan Çin’de bitmeMir Kamil
sini sağlayamadı? bu mudur sizin anladığınız başarı?
KAŞIGARLI
Bir de Çin’in dünyaya İhraç ettiği bu #ChinaVirüs, çok
(Gazeteci Yazar)
sayıda gelişmiş ülkelerin Cumhur başkanları, Başbakanları, milletvekilleri ve devlet vermek bir yana dursun, hatta wuadamlarına da bulaştı. ancak Bu Vi- han’a bile hiç bir yabancı araştırmarüsün ihracatçısı olan Çinin üst dü- cıyı yaklaştırmayan despot Çin, neyi
zey ve dahi orta düzey hiç bir Çin- dünyadan gizlemek istiyordu acaba?
li yöneticine bulaşmadı, neden?
Kendileri laboratuvarda mutasyoSalgını aylarca dünyadan gizlemeye na uğratarak üreten ve sonra kontrolçalışan, ifşa eden doktorları tutukla- den çıkan, hazırlık aşamasındaki bu
yan, öldüren ve virüsün sorumlulu- biyolojik silahının nasıl kendi ellerinğunu zavallı hayvanlara yükleyerek, de patladığını mı gizlemek istiyordu?
haftada bir ağız değiştirerek, dünya- kanıtları yok etmeye mi çalışıyordu?
nın dikkatini başka taraflara çekmeye Çin bu sorulara mutlaka cevap
çalışan hatta Dünya Sağlık Örgütü vermeli!!!
de dahil olmak üzere, bir çok ülke- Şunu bilmeli ki, Çin dünyanın başına
nin dünyaca tanınmış virüs uzman- bela ettiği bu #ChineseCoronaVirus
larının ortak araştırma tekliflerini un sorumluluğundan kaçamaz.Bütün
ret eden, wuhandaki virüsün sızdı- Dünyaya ve insanlığa hesap vermesi
ğı P4 laboratuvarına girmesine izin kaçınılmazdır.
DOĞU TÜRKİSTAN GERÇEĞİ
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ÇİN VİRÜSÜ MAĞDURLARI’NIN ŞİKAYETLERİ GİTTİKÇE ARTIYOR
Tüm ülkelerde Çin virüsü bulaşmış ve ölmüş
insan sayısındaki hızlı
artış sonucunda Çin’in
bu durumdan sorumlu
tutulması için sesler giderek yükseliyor. Great Times Network’ün
verdiği haberine göre
Çin virüsü tüm dünyaya
daha önce görülmemiş zararlar verdiğinden, bazı uluslararası hukuk uzmanları, suçun kaynağı olan ÇKP’yi
sorumlu tutarak çeşitli tekliflerde bulundu. Çin Komünist Partisini suçlama taraftarlarından biri olan İsrailli
avukat Nitsana Darshan-Leitner, Çinli
yetkililerin virüsün gerçek durumunu
bir sır olarak tutma hakkı olmadığını
ve onu dünyaya yayma sorumsuzluğunun araştırılması gerektiğini belirt-

ti. Konuyla ilişkin ABDnin Florida
merkezli Burman Gazeteci Grubu şu
anda Çin Komünist Partisi hakkında şikayette bulunarak Çin’i virüsün
gerçek durumunu ekonomik kazanç
uğuruna saklamak ve birçok kişiye
zarar vermekle suçladı. Bazı uzmanlar ise üst düzey Çinli yetkilileri yanlış bilgi yaymakla suçlarken olayın
uluslararası mahkemeye götürülmesi
gerektiğini savunuyor.

Uygurlar Virüsü Nedeniyle Ceza Kamplarındaki Akrabalarından Endişe Ediyor

Türkiye’de yaşayan Fatima Hasan
Doğu Türkistan’da Çin zulmüne maruz kalan akrabaları hakkında tanıklık etti. Fatima’nın
paylaştığı bilgilere göre Doğu Türkistan’ın Kaşgar
bölgesi Maralbişi
ilçesine bağlı Serik buyi köyü 17/
4. Mahallede ikamet eden 89 yaşındaki dedesi Yüsüf
Ahmet ile 74 yaşındaki nenesi Patigul Kerem ve 27 yaşındaki ablası
Han Zöhre Yusuf ile 2017’den beri
DOĞU TÜRKİSTAN GERÇEĞİ
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iletişim kuramadığını bildirdi. En son
dolaylı yollardan aldığı bilgilere göre
ablasının ceza kampında olduğu Ağabeyi ile nenesinin
sağlık durumunun
iyi olmadığı bilgisine eriştiğini
paylaştı. Fatime
Hasan, Crona Virüsünün
Doğu
Türkistan’da da
görülmesi nedeniyle zaten çok kötü
koşullar altında tutulan ailesi ve
Ceza kampındaki diğer insanlara virüs bulaşmasından endişe duyuyor.
10
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TEHLİKENİN
FARKINDA
OLAMAMANIN
DAYANILMAZ
HAFİFLİĞİ…
Çin, başındaki
saç telinden ayağındaki
tırnak
ucuna kadar bir
tehlikedir ve şayet onu tanımadan bir ilişkiye
Doç. Dr. Ömer KUL girerseniz cidden
(İstanbul Üniversitesi Öğretim
nelerle karşılaşaÜyesi)
bileceğinizi hayal
bile edemezsiniz.
Tehlikenin farkında olamamanın
dayanılmaz hafifliği…
Bendeniz ise dilim döndüğünce, kalemim tuttuğunca tehlikeyi anlatma
gayretinde oldum.
Ülkeyi yönetenlerden ise işin ciddiyetini anlamasını ümit edip, tedbirler
almasını beklemekteyim. Malum birkaç aydır Wuhan virüsü/COVİD-19
ile yatıyor, onunla kalkıyoruz.
Geçen sürede öyle komplo teorileri okudum ki, bir insan bunları nasıl
yazabilir diyip ağzımın açık kaldığı
zamanlara da denk geldim.
DOĞU TÜRKİSTAN GERÇEĞİ
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Virüsü Çin’in çıkartmadığından tutun
da, ABD’nin bir Çinli biyoloğa büyük paralar vererek laboratuvardan
çıkartmış olmasına, dünya nüfusunun
bu biyolojik savaş ile 500 milyona
düşürtüleceğinden tutun da, virüs bahanesiyle ABD’nin Avrupa’ya asker
yığdığına, yakında bir dünya savaşı
çıkacağından tutunda ABD’nin Çin’i
hizaya çekmek için bilinçli olarak
bütün bunları yaptığına falan filan…
Lakin bütün bu komplo teorilerinde
bir şey hep dikkatten kaçmışa veya
bilinçli olarak kaçırtılmışa benziyor.
O da virüsün nerede çıktığı gerçeği.
Bilmeyenler için tekrar edelim, hem
de komploya gerek olmayacak kadar
bir hakikat olarak: COVİD-19 denilen virüs Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıktı ve yine kesin bilgi virüsü
yayan da veya yayılmasını önleyemeyen de Çin.
Şimdi hakikat bu iken, son üç aydır dünyanın geldiği veya getirildiği noktaya dair bazı sorular sormak
hakkımız olduğuna inanarak soralım.
11
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1- Wuhan virüsünün yayılmasını müteakip bütün dünya borsaları düşerken Çin borsası nasıl yükselebildi?
2- Çin ile ABD arasında olduğu yazılıp söylenen hatta komplo teorileri düzülen“ticaret savaşları”ne durumda?
3- Doğu Türkistan’da “toplama kampları”nın, “kardeş aile projesi”nin, çocuklar için “toplama kreşleri”nin durumuna ne oldu? Kapatıldı mı, hayat
Doğu Türkistan’da normale döndü
mü, yoksa dünya virüsle boğuşurken
Çin sadistlikte nirvanayı mı yaşıyor?
4-Hong Kong protestolarına veya
protestocularına ne oldu? Hong
Kong’da durum ne halde?
5- Çin’in bugüne kadar Hollanda’dan
bir türlü satın alamadığı STEPPER
cihazlarını Hollanda’da virüsün ortaya çıkmasından sonra tıbbî malzemeler karşılığında satın alma yönündeki
gelişmeleri nasıl değerlendirmeliyiz?
ÇİP satın alma ve akabinde bunu kopyalamayı istemekten Çin’in gayesi ne
olabilir?
6- Virüs, Çin’in Wuhan şehrinde çıkmasına ve buradan dünyaya yayılmasına rağmen, gelinen noktada ülkemizde Çin elçilik veya konsolosluk
görevlilerinin ekran ekran gezerek
virüsü nasıl bitirdikleri, tıbbî yardımlara hazır oldukları, hatta ve hatta aşısını dahi bulduklarını ilan ile bir nevi
dünyaya kendisini “kurtarıcı” olarak
lanse etmesi, Avrupa’ya tabip heyetleri göndermesi ve tıbbî malzeme satması nasıl bir ruh halidir?
7- “AŞI KANUNU” diyerek önce Çin
halkına biyolojik çip yerleştirerek 24
DOĞU TÜRKİSTAN GERÇEĞİ
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saat izlemek suretiyle 1,5 milyara
yakın nüfusunu dijital hapishaneye
tıkmak ne ile açıklanabilir? Projenin Çin’de başarılması durumunda,
bunun dünyaya da uygulanacağını
tahmin etmek için ne olmak gerekir?
Bu suretle her şeyin kontrol edildiği
bir dünya yaratmanın gayesi sizce ne
olabilir?
8- Uluslararası teşkilatların karar alma
mekanizmalarına bol keseden harcamalar ile kendi adamlarının atanmalarını veya kendi sözünden çıkmayacak
kişilerin atanmasını sağlamak sizce
hiçbir art niyet taşımamakta mıdır?
9- Virüsün yayılması sonrası, sanki
hiçbir suçu yokmuş gibi hummalı
propagandalarla yurt dışındaki vatandaşlarını Çin’e çağırmak, dahası
virüsün riskli olduğu ülkelere seyahatlerin olmaması için spot oluşturmak ile Çin nasıl bir mesaj vermekte?
10- Ocak ayı içerisinde Çin halkı,
sosyal medya hesapları üzerinden
paylaşımlarında neredeyse isyan etmek üzere iken, bugün Çin’in güllük
12
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gülistanlıkmış gibi görünmesini nasıl
değerlendirmeliyiz?
11- Bu virüs olayı onca sıkışmışlığına bir çare olarak Çin tarafından çıkartılmış olamaz mı?

Sonuç itibariyle; Wuhan virüsü bütün
dünyayı etkiler ve insanları evlerine
kapatırken, virüsün çıktığı yerin güllük-gülistanlık olması, dahası dünyaya kendisini bir kurtarıcı olarak lanse
eden bir Çin gerçeği ile karşı karşıBu ve benzeri soruları çoğaltmak yayız. Bu kurtarıcı olma gerçeğini de
mümkün, lakin okuyucularımızın Çin maalesef birkaç ülkede başarmış
daha fazla canını sıkmamak için bu- görünmekte.
rada keselim.
Madem komplo teorilerine çok meraklı bir toplumuz, buyurun size
gerçeğe en yakın bir komplo
teorisi:

dediği gibi “böyle bir savaşta
nüfusumuzun yarısını kaybetsek
Çin, Block Chain (Blok Zinciri) kur- bile, biz değil siz düşünün. Geri kalan
mak istiyor. Bununla dijital para sis- yarısı ile sizi yine mağlup edebiliriz”.
temine geçecek olan Çin, insanlara
yerleştireceği cipler sayesinde bütün Dünya üzerinde bu acımasızlığı, Çin
halkını 24 saat izlemek suretiyle yeni hariç, hangi devlet göze alabilir ki?
bir dünya düzeni kurmanın hazırlıklarını yapıyor. Bu sayede dünyanın Daha 10 yıl önce Çin yayılmacı siyayeni, eleştirilemez, dilediğini dilediği set izliyor, yükselip dünyanın tek hegibi yapabilen hegemon gücü olma gemon gücü olmak istiyor dediğimizprojesini hayata geçirecek olan Çin, de inanmayanlar, muhtemelen buna
bu hayalini gerçekleştirmek iüzere da inanmayacaklardır.
çoktan yola revan olmuş durumda. Bu projeyi gerçekleştirmek için Bizden demesi, iş işten geçmeden
de milyarlarca insanının ölebileceği Dünyanın aklını başına devşirmesinbir savaşı bile göze alacaktır. Xi Jin- de fayda var…
ping’in fikir babası Mao Ze-dong’un
DOĞU TÜRKİSTAN GERÇEĞİ
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İSLAM ÜLKELERİ
DOĞU TÜRKİSTAN’A
SAHİP ÇIKMALI
Çin devletinin ağır işkencelerde bulunduğu Doğu Türkistan’daki Müslümanların uluslararası platformlardaki
resmi sivil toplum kuruluşu olan
Dünya Uygur Kongresi, İstanbul
Taksim’de basın toplantısı düzenledi.
Doğu Türkistan’da yaşanan Çin zulmünü dünyaya duyurmak amacıyla
1999 yılından bu yana faaliyet gösteren Dünya Uygur Kongresi, İstanbul’da gazetecilerle bir araya geldi.
Dünya Uygur Kongresi Genel Sekreteri Erkin Emet ve Dünya Uygur
Kongresi Başkan Yardımcısı Doç.
Dr. Erkin Ekrem’in katıldığı basın
toplantısında Doğu Türkistan’daki
içler acısı durumla alakalı gazetecilere bilgi verildi.

malar geldi. Böylelikle mecburen Avrupa’ya açıldık, Almanya’ya taşındık. 1999’da Dünya Uygur Kurultayı
adıyla kuruluşumuzu gerçekleştirdik.
Amacımız Uygurlar Müslümanlarının temsil edilmesi, onlara destek
vermek, zulmü duyurmaktı. Aynı zamanda Doğu Türkistan davamız için
uluslararası alanda çalışmalar yapmak istiyoruz. Birleşmiş Milletler,
Avrupa Parlamentosu başta olmak
üzere birçok kurumda Uygurların
yasal sivil toplum kuruluşu olarak
tanınıyoruz. Türkiye’de de bilinmek,
tanınmak için hem de Doğu Türkistan’daki acı durumu göstermek için
bugün basın mensuplarımızla toplantı düzenledik” diye konuştu.

“ZULMÜ DUYURMAK İSTİYORUZ”
Dünya Uygur Kongresi Genel Sekreteri Erkin Emet, “Türkiye, Doğu Türkistan davasının 1998’e kadar merkeziydi. Çeşitli sıkıntılarla beraber
bizim davamıza Türkiye’de yasaklaDOĞU TÜRKİSTAN GERÇEĞİ
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“HASTANELER İŞKENCE KAMPI YAPILDI”

rındaki insanlar tuvalete gitmek için
bile Çin Komünist Partisi’nin marşını
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üye- söylemek zorunda. Çin’de kamp bölsi ve Dünya Uygur Kongresi Başkan gelerindeki camiler Çinliler tarafınYardımcısı Doç. Dr. Erkin Ekrem dan tahrif edilmiş durumda.
ise, “Doğu Türkistan’daki hastaneler,
spor tesisleri gibi birçok alan kampa çevrildi. Hatta benim bir dönem
görev yaptığım hastane şu an kamp
halinde. Çinlilere kamp yetişmiyor
artık. Müslümanların zulüm gördüğü kamplardan bilgi alınamıyor. Çin
devleti bunu devlet sırrı olarak görüyor ve kampa getirilenlere gizlilik
anlaşması adı altında çeşitli evraklar
imzalatıyor. Kamplara alınan ailelerin ortada kalan çocukları da Çin
tarafından alınıyor. Çocuklar, ‘Melekler Okulu’ denilen kamplarda Çin
devletinin istediği şekilde eğitiliyor.
Camilere ‘Devleti seviyoruz, partiyi
seviyoruz’ tabelaları asılıyor. Aynı zamanda Çin, Müslümanları İslam’dan
uzaklaştırmak için baskıda bulunuyor. Şu an daha ileri gitmiş durumdalar ve Çin İslam’ı diye bir şey çıkardılar. Kendilerince yeni bir İslam
oluşturmaya, ‘İslam böyle olur’ diyerek bunu insanlara dayatmaya başladılar. Bu dava bu yüzden tüm Müslümanların davası olmalı. Bu sorun
“CAMİLER ÇİNLİLER TARAFINDAN
ABD ve Batılıların değil, bizim soruTAHRİF EDİLDİ”
numuz. Müslümanların Doğu Türkistan sorununa ilgi duymaması da
Basın mensuplarına görüntülü su- bizleri üzmekte. 23 Batılı devlet bizi
num yaparak bölgedeki gelişmeleri destekliyor ama bu devletler arasında
anlatan Ekrem, “Toplama kampları bir Müslüman ülke yok” dedi.
Çin’de eğitim yeri olarak isimlendiriliyor. Bu sözde eğitim kurumlaDOĞU TÜRKİSTAN GERÇEĞİ
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ÇİN’İN
UYGURLARA YAPTIĞI

ETNİK SOYKIRIM,
21.YÜZYILDAKİ
HOLOKOST’TUR
ABD’in başkenti Washington’da
bulunan Yahudi Soykırımı ( Holokost) Anıt Müzesi’nde düzenlenen
bir toplantıda müzenin Simon-Skjodt
Soykırım Önleme Merkezi müdürü
Naomi Kikoler hukuk uzmanlarının
tesbitlerine göre Çin hükümetinin
Uygur bölgesinde açtığı toplama
kamplarında etnik,Uygur,Kazak ve
diğer Küslüman azınlıkları kamplarda kitlesel olarak gözaltına alınmaları
da dahil olmak üzere etnik Uygurlara
karşı baskı ve zulüm icraatları uluslar arası bir insan hakları ihlalı ve insanlık suçu olduğunu belirterek ” Bu
durum uluslararası hukuk mahkemesinde yasal işlemi konu olabilecek bir
insanı meseledir.” dedi.

larının Çin’in insanlığa karşı işlenen
suçlardan sorumlu olduğuna inanmak için makul dayanaklar olduğunu
açıkladı.

05 Mart Perşembe günü “Çin’in Uygurlara Sistematik Zulmü” başlıklı
bir etkinlikte konuşan müzenin Simon-Skjodt Soykırım Önleme Merkezi müdürü Naomi Kikoler, Çin’in
kuzeybatısındaki Uygur Özerk Bölgesi (XUAR)’nde uyguladığı baskı,zulüm ve soykırım içerikli uygulama-

“Her hükümetin kendi vatandaşlarını
insanlığa karşı işlenen suçlardan koruması ve buna karar vermesi doğaldır. Bu durumda, Çin hükümetinin bu
konuda başarısız olduğuna inanmak
için makul bir temel sebepler mevcut.
Çin yönetimi Uygur Müslümanlara
yönelik baskı, zulüm suçlarını işliyor,
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Müttefik kuvvetler tarafından 194546 yıllarında II. Dünya Savaşı’ndan
sonra düzenlenen askeri mahkemeler
dizisine atıfta bulunan Kikoler sözlerini şöyle sürdürdü ; “İnsanlığa karşı
işlenen suçlar tanıımlamasının Holokost deneyiminden sonra ortaya konulduğunu ve bu suçların ilk olarak
Nürnberg’de kovuşturulduğunu uluslararası hukuk ve savaş suçları yasaları uyarınca Çin yönetimine hatırlatılması çok gerekli ve çok de önemlidir”
dedi.

16

DOĞU TÜRKİSTAN GERÇEĞİ

onları kollektif olarak hapiste tutuyor.
Onları her türlü özgürlüklerinden
ciddi şekilde yoksun bırakarak bu insanlık suçlarını işliyorlar. ”

lara yöneltilen “korkunç” raporlarına
atıfta bulundu. Bölgedeki bu toplama akampları uygulamasının Nisan
2017’den beri uygulandığı biliniyor.”
Pekin başlangıçta XUAR’daki su toplama kamplarının varlığını reddetse
de, Çin geçen yıl ağız değiştirdi değiştirdi ve tesisleri Uygurlara mesleki
eğitim veren, radikalleşmeyi caydıran
ve ülkeyi terörizme karşı korumaya
yardımcı olan “yatılı okullar” olarak
tanımlamaya başladı.

Camilere ‘Devleti seviyoruz, partiyi
seviyoruz’ tabelaları asılıyor. Aynı zamanda Çin, Müslümanları İslam’dan
uzaklaştırmak için baskıda bulunuyor. Şu an daha ileri gitmiş durumdalar ve Çin İslam’ı diye bir şey çıkardılar. Kendilerince yeni bir İslam
oluşturmaya, ‘İslam böyle olur’ diyerek bunu insanlara dayatmaya başladılar. Bu dava bu yüzden tüm Müslümanların davası olmalı. Bu sorun
ABD ve Batılıların değil, bizim sorunumuz. Müslümanların Doğu Türkistan sorununa ilgi duymaması da
bizleri üzmekte. 23 Batılı devlet bizi
destekliyor ama bu devletler arasında
bir Müslüman ülke yok” dedi.

Ancak Özgür Asya Radyosunun
(RFA’nın) Uygurca Servisi ve diğer
medya organları tarafından açıklanan bilgiler ve raporlamalar, kamplarda yaşayanların iradeleri dışında
gözaltına alındığını ve siyasi aşılamaya maruz kaldıklarını, rutin olarak
gözetmenlerce fiziksel ve psikolojik
kötü ve kaba muameleye maruz kaldıklarını ve sık sık aşırı kalabalık tesislerde kötü beslenme ve ve hijyenik
koşullardan yoksun bırakıldıkları da
belirtiliyor.

Kikoler, XUAR’ın muazzam internasyon kampları ağının eski tutukluları
tarafından “güçlü dini görüşlere sahip olmakla suçlanan” siyasi telkin,
işkence, zorla çalıştırma ve hatta gözaltındaki ölümlerin yanlış politik
suçlar ile yaftalanan aydınlar ve on-

“Çin hükümeti bütün bu uyguamalarına gerekçe olarak terörizmle mücadele ettiğini veya yoksulluğu ortadan kaldırmak istediğini iddia ediyor,
Ancak.yapılanlar Uygur nüfusunun
sistematik olarak uygulanan baskı,zulüm ve soykırım yöntemeleri ile
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Kikoler : Kampta Tutulanlar İçin Genellikle Uygun Suçlar Ve Gerekçeler
buluyorlar
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yok etmeye yönelik uygulamalar olduğu açıkça
görülüyor.
Kikoler, bu tür suçlamaların “yeni olmadığını
” ifade ederek ” 1940’lı
yıllarda da Yahudileri de
etnik kimliklerine dayanarak Nazi Almanyası
tarafından da zulmedildiğini belirtti ve yaklaşık altı milyon Yahudi’nin sistematik
olarak öldürülmesine izin veren türden bir eylemsizliğe karşı soykırım
(Holokost) uygulamasını hatırlatarak
uluslararası toplumu uyardı.

settsli ABD Temsilcisi Jim McGovern
katıldı .Onlar konuşmalarında ABD.
Kongersinin yıllık raporlarında ve
bu yılın başlarında yayınlanan ABD
kongre danışma panelinde Pekin’in
XUAR’daki politikalarının “insanlığa
“Bugün tartıştığımız sorunun ölçeği- karşı suçlar” tanımının kabul edebileni düşündüğümüzde, bu konuda hızlı ceğini tahmin ettiklerini açıkıladılar.
çözümler düşünmek zor” dedi ve ekledi: “her birimizin kitlesel zulümlere
ışık tutmasında her zaman bir rolümüz mutlaka vardır. Bunun için hepimiz Uygurlara karşı işlenen işlenen
insanlık suçlarının sona ermesi için
baskı yapmalıyız ve bunu bu insanlık
suçlarını önlemek ve gerçeğe dönüşJim McGovern
türmek için savaşan mağdurların –
Uygurlar ve diğerlerinin – mücadele McGovern, Perşembe günkü etkinve bu yöndeki cesaretlerini tanımalı likte, kendisinin ve Uygurların zorla
ve onlara yardım etmeliyiz.
kampları dışına ve tutukluları stajyer
kamplarından ve fabrikalara taşıZorla Çalışmayı Önleme Yasası
dıklarını bildiren XUAR’dan ABD’ye
ithalatı yasaklayan Uygur Zorunlu
Toplantıya ABD’li Florida Senatö- İşgücü Önleme Yasası adı verilen
rü Marco Rubio ile birlikte ABD. mevzuatı uygulamaya koymayı planKongeresi Çin İşleri Komisyonuna ladıklarını açıkladı. Bu işletmeler(CECC) başkanlık eden Massachu- de tutuklu ve hükümlü Uygurlar ya
DOĞU TÜRKİSTAN GERÇEĞİ
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çok az ücretle veya hiç ücret ödeme- kost’tan öğrenilecek bir ders varsa,
den zorla çalıştırıldıkları biliniyor. o da büyük bir adaletsizlik anlarında asla sessiz kalmamalıyız” dedi.
Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü tarafından bu hafta başlarında Brawnback : Çin Yönetiminin Uyyayınlanan bir raporda, tutukluların gur Kimliğini Yok Etmeye Çabazılarının Apple, BMW, The Gap, lıştığından Asala Şüphe Yoktur ”
Nike, Samsung, Sony ve Volkswagen gibi global perakendeciler için
mal üretmeye zorlandıkları belirtildi.
McGovern, “Bu tasarıyı basit bir
nedenden dolayı sunuyoruz: yapılacak Olan da çok doğru şey” dedi.
“Hiçbir işletme zorla çalıştırma ve muhtemelen insanlığa karşı işlenen suçlardan kâr etmemeli veya suç ortağı olmamalıdır.”
Sam Brownback

McGovern, XUAR’da neler olduğunu anlattığı birçok insanların oradaki durumdan habersiz olduğunu ve
“Çin hükümetinin bu vahşeti yürüttüğünden ve onlardan kaçmalarına
izin verildiğinden dolayı çok öfke
duyduğunu ifade ederek ; “HoloDOĞU TÜRKİSTAN GERÇEĞİ
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Perşembe günkü etkinlikte konuşan
ABD Uluslararası Dini Özgürlükler
Büyükelçisi Sam Brownback, Pekin’i
“keyfi olarak gözaltına alınanların tümünü derhal serbest bırakmaya ve iki
yıldan fazla bir süredir kendi vatandaşlarını terörize eden acımasız politikaları sona erdirmeye çağırdı. ve “
Bu suistimallerden sorumlu olanlardan derhal hesap sorulmalıdır.”dedi.
DUK.Başkanı Dolkun İsa : Tanımlama memnuniyetle karşılandı
Cuma günü, Münih merkezli Dünya
Uygur Kongresi (WUC) başkanı Dolkun Isa, Holokost Anıt Müzesi’nde
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yapılan bu toplantıyı “tarihi öneme
haiz bir etkinlik ” olarak nitelendirildi
ve “Çin’in Doğu Türkistan’da Uygur
halkına karşı etnik temizlik ve kültürel soykırım da dahil olmak üzere
insanlığa karşı suçlar işlediği bir gerçektir. Bu ifadeleri yürekten ve memnuniyetle karşılıyoruz ve uluslararası
toplumu Uygur halkının korunması
için gerekli önlemleri almaya davet
ediyoruz.”dedi.

rası bir hukuk organına getirmenin
mümkün olduğu anlamına geliyor”
dedi.
Zenz, McGovern’un Uygur Zorunlu
İşgücü Önleme Yasasını yürürlüğe
koyma planını duyurmasını da memnuniyetle karşıladı.
“Holokost Müzesi’nin Uygurlara Sistematik Zulüm panelinden çok daha
uygun bir yer” diye yazdı.
XUAR’daki kitlesel hapis cezaları ve
Uygurların ve diğer Müslümanların
haklarını ihlal ettiği görülen diğer
politikalar, uluslararası toplumun
Pekin’i bölgedeki eylemlerinden sorumlu tutmaya yönelik çağrılarının
artmasına yol açtı. ve vatandaşlarını
kontrol etmek ve bastırmak için bilgi.

Isa’nın yorumları, Washington merkezli Komünizm Mağdurları Anıt
Vakfı’nda Çin Çalışmaları’nda üst düzey bir arkadaş olan Adrian Zenz ve
XUAR’daki kitle hapsetmeleri konusunda dünyanın önde gelen uzmanlarından biri olan ve atamaya “büyük
bir adım” diyen bir dizi tweet’i izledi.
ki bu da “dikkatli yasal araştırmadan
sonra gelir”.

Geçen yıl, Temmuz ayında Washington’daki Dinsel Özgürlüğü Arttırmak
Bakanı’nda ABD Dışişleri Bakanı
Mike Pompeo, XUAR’daki uluslararası kampları “zamanımızın en kötü
insan hakları krizlerinden biri” ve
“Bu, en azından teorik olarak, bunu “gerçekten yüzyılın lekesi” olarak niLahey’deki Uluslararası Ceza Mah- telendirdi.
kemesi gibi bir suç olarak uluslaraDOĞU TÜRKİSTAN GERÇEĞİ
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UYGUR ŞARKICI RAŞİDA DAVUT’A ‘BÖLÜCÜLÜK’
SUÇLAMASIYLA 15 YIL HAPİS CEZASI
Doğu Türkistanlı dünyaca ünlü ses sanatçısı
Raşida Davut’un çıkarıldığı gizli bir mahkemece 15 yıl hapis cezasına
çarptırıldığı ortaya çıktı.
Şincan Mukam Topluluğu üyesi Davut’un,
Pekin yönetimi destekli
Urumçi Halk Mahkemesi tarafından
“bölücülük” yaptığı gerekçesiyle
2019 sonunda yargılanarak 15 yıl cezaya çarptırıldığı bildirildi.
RFA’nın birçok kaynakta doğrulattığı habere göre, 1990’larda popüler
olan, çok sayıda solo albüme imza
atan ve şarkılarında ağırlıklı olarak
‘aşk’ı işleyen kadın sanatçı, cezaevine gönderildi.
Mahkeme ise kararla ilgili herhangi
bir açıklamada bulunmadı, gelen sorular da yanıtsız bırakıldı.
Bazı kaynaklar da
uzun süredir ortada görünmeyen
sanatçının 2018
ile 2019 yılları arasında Doğu
Türkistan genelinde yaygın olan
toplama kamplarından birinde tutulduğunu belirtti.
Ancak söz konusu iddia, bağımsız
kaynaklarca henüz doğrulanmadı.
DOĞU TÜRKİSTAN GERÇEĞİ
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Raşida Davut’un ailesi Amerika Birleşik Devletleri’nin Virginia eyaletinde yaşıyor.
Aktivistler, Doğu Türkistanlıların
aile üyelerinin yurt dışında yaşaması
ya da onlarla irtibat kurmasının toplama kamplarına gönderilmek için
önemli bir sebep olduğunu belirtiyor.
Doğu Türkistan genelinde bin
200’den fazla toplama kampı olduğu
biliniyor.
Çin hükümetinin ‘yeniden eğitim
merkezi’ ya da mesleki eğitim merkezi’ olarak lanse ettiği merkezler,
Birleşmiş Milletler ve diğer insan
hakları örgütlerine göre toplama
kampı olarak kabul ediliyor.
Doğu Türkistan
genelinde çok sayıda bilim insanı, sanatçı, şarkıcı,
profesör ve kanaat önderi, ‘bölücülük’ iddiasıyla ya toplama kampına
ya da cezaevlerine gönderiliyor.
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‘’BİR KUŞAK BİR YOL’’
(YACUC - MACUC YAYILMA) PROJESİ ÇÖKÜYOR

Mir Kamil
KAŞIGARLI

(Gazeteci Yazar)

Çin’in ‘’Bir Kuşak Bir Yol’’ “İpek yolu” ( yacuc - macuc yayılma) projesinin tek kara çıkışı olan Doğu Türkistan’daki Müslüman Türklere yıllardır sürdürmekte
olduğu sistematik etnik, dinsel ve kültürel asimilasyon
politikaları deşifre olan Çin komünist partisi son iki yıldır uygulamaya koyduğu İnsanlık dışı toplama kamplarının da deşifre olmasının ardından bu kez kamplardaki
katliamı uluslararası camiadan ve bağımsız araştırmacılardan gizlemek için milyonlarca Müslüman Uygur,
Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar Türk’ünü Çin’in iç bölge-

lerine kaçırarak “dağıtarak” çalışma kamplarında ucuz iş gücü olarak
kullanmaya ve yok etmeye başladı!
Doğu Türkistan’dan yurt dışına sığınan yüz binlerce Türk Müslüman
etnik gurupları ve toplama kampların
canlı şahitleri Çin’in sistematik etnik
soykırımını dünyaya duyururken, bir
değer yandan “İpek yolu” projesinin
korkunç bir tuzak olduğu ve Çin’in
finansal kıskacındaki Orta Asya Türk
Cumhuriyetlerinin ardından İpek
yolu projesi güzergahındaki tüm ülkeleri de virüs gibi etki altına alacağı
görüşü ağırlık kazanmaktadır.
DOĞU TÜRKİSTAN GERÇEĞİ
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Etnik soykırımı ve ‘’Bir Kuşak Bir
Yol’’ (yacuc - macuc yayılma) projesinin gerçek yüzü deşifre olmaya başlayan Çin, bu yöndeki bütün
sesleri kısmak için dünyanın çeşitleri ülkelerinde algı operasyonlarını
başladı. son aylarda satılık medya
ve komünist kalemşorlarını özellikle
sosyal medyadaki trolleri aracılığıyla
22
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yürütülen tehdit şantaj iftira politikasının ardından, bu kez dünyanın
her köşesindeki uyuyan hücreleri
ve mankurtları arıcılığı ile şahitler,
Doğu Türkistan dernekleri hakkında
özellikle öne çıkan deva adamları ve
yazarlar hakkında olmadık delilsiz,iftiralar attırmaya ve yalan temelli davalar açmaya başladılar!

Çünkü biliyorlar ki, ‘’Bir Kuşak Bir
Yol’’ (yacuc - macuc yayılma) projesinin çökmesi Çin’in hatıradan silinmesi ve dünyanın yacuc - macuc
belasından kurtulması anlamına gelmektedir.
‘’Bir Kuşak Bir Yol’’ (yacuc - macuc
yayılma) projesine katılan birçok ülkede rüşvet ve yüklü komisyonlara
dayalı elde edilen anlaşmaların gizli,
bulanık iç yüzleri birer birer ortaya
çıkmaya ve bazı ülkeler de bu projeden çekilme kararı almaya başladı
bile.
Örneğin Malezya’nın yeni seçilen
Başbakanı Mahathir Muhammed,
Çin’in 22 milyar dolar büyüklüğündeki meşhur Kuşak Yol Projesi dahilinde Malezya’da yapılacak yatırım
projelerini iptal ettiğini açıkladı. Başbakan Mahathir Muhammed, Malezya’nın yüzde 5,2’lerin altına düşen
DOĞU TÜRKİSTAN GERÇEĞİ
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büyüme oranı ve 1 milyar doların
altına inen cari fazlası ile bir borç
kapanının altına girmesinin mümkün
olmadığını belirti. Mahathir, “Bizim
için şu an elzem olmayan ve artan
borçlanma maliyetleriyle artık oldukça maliyetli hale gelen projeleri yapmak istemiyoruz” dedi.
Malezya’nın açıklamalarından 1 ay
sonra Pakistan’ın yeni seçilmiş hükumeti adına Başbakan İmran Khan,
Çin ile “Kuşak Yol Projesi” kapsamında içerisinde köprüler, demir yolları, liman projelerinin bulunduğu 62
milyar dolarlık anlaşmada ciddi değişiklikler yapılmasını istedi.
Geçen hafta Pakistan medyası anlaşmalarının iç yüzünü deşifre etti.
ülkeyi ödemeyecek kadar ağır borça
batıran ve bunca zararlı ihtiyaç fazlası büyük anlaşmalara imza atan
Pakistan yetkililerinden hesap sorulmasını ve bugünü kadar iç detayları
ve geri ödeme planları halktan hatta
parlamontodan bile gizli tutulan bu
anlaşmaların halka tüm detayları ile
açıklanması gerektiğini talep etti.

BM de de ‘’Bir Kuşak Bir Yol’’ projesi anlaşmalarının şeffaf olamadığı
ve çok bulanık, karanlık arka görünümü olduğu ileri sürülerek birçok
anlaşmanın iptaline karar verildi.
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makaleler aracılığıyla Türk Halkını
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