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Doğu Türkistan Diasporası BM Raporunu
baz olarak hızlı bir uluslararası tepki verilmesini talep ederek vahşeti durdurmaya
çağırdı.

la mücadele adı altında ciddi insan hakları
ihlalleri işlendiği” ve bu ihlallerin “insanlık
suçu teşkil edebileceği” vurgulanırken, “Hak
ihlallerinin dayandırıldığı terörle mücadele
kanunları, uluslararası insan hakları norm
ve standartları açısından oldukça sorunludur. Bölgedeki yetkililere geniş soruşturma,
yasaklama ve baskı imkanı tanıyan bu yasada belli belirsiz, geniş ve ucu açık tanımlamalar bulunmaktadır.” ifadesi yer aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek
Komiserliği, uzun süredir beklenen Doğu
Türkistan’la ilgili raporunu açıkladı. Raporda Çin yönetiminin ‘ciddi insan hakları ihlali’
olarak nitelenen uygulamalarının ‘insanlık
suçu teşkil edebileceği’ kaydedildi. Ancak
raporda, bazı batılı ülkelerin Uygur Türklerine yönelik uygulamaları “soykırım” olarak
tanımasına atıf yapılmadı ve bu ifade kullanılmadı.

DOĞU TÜRKİSTAN DİASPORASINDAN ÇAĞRI
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonunun Doğu Türkistan Raporu yayımlandıktan hemen sonra dünyanın farklı ülkelerinden 60’tan fazla Doğu Türkistanlı STK
ortak açıklama yaparak Birleşmiş Milletler
Soykırımı Önleme Ofisi’ne soykırım ve insan hakları ihlalleri de dahil olmak üzere
şiddet risklerini derhal değerlendirmesi ve
de uluslararası toplumu Çin’i Uygurlara karşı işlediği Soykırım ve diğer insanlık dışı suistimallerini durdurmaya zorlamaya çağırdı.

Yüksek Komiser Michelle Bachelet’nin görev
süresi bitmeden açıklayacağı sözünü verdiği rapor, son görev günü gece saat 23.48’de
yayımlandı. 48 sayfalık raporda Doğu Türkistan’da yaşayan 23 Uygur, 16 Kazak ve 1
Kırgız Türküyle detaylı mülakat yapıldığı,
konuşulan isimlerden 26’sının 2016’dan bu
yana belirli aralıklarla ya keyfi tutuklandığı
ya da Çin’in Nazi vari Toplama Kamplarında
çalıştırıldığı bilgisi paylaşıldı.
Raporda Doğu Türkistan’da “terör ve aşırılık-
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Doğu Türkistan Diasporası, raporu memnuniyetle karşıladığını, ancak hızlı bir uluslararası tepki verilmesini talep ederek, raporun
“taşları yerinden oynatabileceğini”, Uygurlara karşı vahşete son vermek için hükümetlerden derhal adım atmasını beklediğini vurguluyor.

Uygur Amerikan birleşmesi Başkanı Elfidar
İltebir, konuşan BM’nin önde gelen insan
hakları ofisi, Çin hükümetinin sorumlu tutulmaması için başka bahaneler kalmamıştır.” dedi.
Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği
Başkanı Hidayet Oğuzhan, “Halkımız araştırmalarla belgelenmiş, Uygur Mahkemesi
tarafından yönetilen ve parlamentolar tarafından belirlenen soykırıma katlanmaktadır.” dedi. “Diaspora topluluğu olarak,
uluslararası insan hakları örgütlerini ve hükümetleri devam eden soykırımı durdurmak için derhal harekete geçmeye çağırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun İsa,
‘Bu rapor son derece önemli, ancak üye
devletler ve BM organları tarafından somut
bir eylemle takip edilmesi halinde anlamlı
olacaktır. “Hesap verilebilirlik herkes için geçerli olmalı.‘’ dedi.
Uygur İnsan Hakları Projesi İcra Direktörü
Ömer Kanat, “Bu Rapor, Uygur krizine uluslararası yanıt söz konusu olduğunda bir
oyun değiştirici unsur olabilir.” dedi.

BM RAPORUNDA NE TAVSİYELER YER ALIYOR
BM İnsan Hakları Konseyi Raporunda yapılması gerekenler hakkında tavsiyede bulunarak, Uygurlara ve diğer Türk halklarına
yapılan muameleyi bağımsız olarak incelemek üzere bir Soruşturma Komisyonu kurmayı amaçlayan Özel veya Acil oturum düzenleyip, tartışmada konuyu ele almalı. BM
Özel Prosedürleri, raporda sunulan kanıtları
göz önünde bulundurmak ve BM-

Yine Uygur Hareketi Projesi Başkanı Ruşan
Abbas hanım “İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi, raporunu açıklamak için uzun
süre bekletmiş olsada, Çin’in vahşeti ve
Uygur soykırımı gerçeği bir kez daha belgelenmiş oldu, Üye ülkelerin somut eylem
zorunluluğundan çekinme şansı olamaz.
Soykırımı durdurmak BM’nin temel amacı
değil mi ve şimdi tam zamanıdır” dedi.
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ve uluslararası topluma tavsiyelerle cevap
vermek üzere, BM Soykırımı Önleme Ofisi, Uygurları ve diğer Türk halklarını hedef
alan, soykırım ve insanlığa karşı suçlar da
dahil olmak üzere, vahşetin riskleri hakkında derhal bir değerlendirme yapmalı ve
ilgili failleri uyarmalı, bir caydırı güç oluşturmalı.

malı.
ÇİN, BM RAPORU NEDENİYLE BATIYI SUÇLADI
Çin’in Dışişleri sözcüsü Jao Lijien, Pekin’deki
günlük basın toplantısına, “raporun ABD ve
bazı Batılı güçlerce planlandığını ve üretildiği” ve “BMİHYK’nın Çin karşıtı güçlerin siyasi planlarına göre değerlendirme yaptığı”
görüşünü dile getirdi.

Raporaa, Uluslararası Ticaret Örgütünün
(ILO) Uzmanlar Komitesi yıllık raporunda
belirtilen zorla çalıştırmaya dair ek kanıtlar eklenmeli, İLO’e üye ülkeler Çin’e karşı
sorumluluklarını yerine getirerek şikayette
bulunulmalı.

Raporun yasa dışı olduğunu ve hiçbir güvenilirliğinin olmadığını savunan Jao, “Bu,
ABD ve bazı Batılı güçlerin Çin’i stratejik olarak çevrelemek üzere Xinjiang’ı siyasi araç
olarak kullanma amacına hizmet eden bir
dezenformasyon yığınıdır.” dedi.

Ayrıca Çin hükümetiyle soykırım ortaklığı
bulunan kuruluşlarla, özellikle yüksek teknoloji gözetim ve devlet tarafından uygulanan zorla çalıştırma sistemleriyle tüm bağlarını derhal kesmeli.

Jao, raporun yasa dışı olduğunu ve hiçbir
güvenilirliğinin olmadığını öne sürerek,
“BMİHYK, bir kez daha, ABD ve bazı Batılı
güçlerin gelişmekte olan ülkeleri kendi hizasına sokma çabasının suç ortağı olmuştur.” ifadesini kullandı.

BM’ye bağlı ülke Hükümetleri ve uluslararası kuruluşlar, 22 mülteci hakları ve düzinelerce insan hakları gurupları, 50’i aşkın
Doğu Türkistan kuruluşlarıyla yakın zamanda ortak işbirliği kurarak Uygurları ve diğer
Türk halklarını korumak için acil adımlar at-

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Prees
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Nikkei tarafından elde edilen uydu
fotoğraflarının analizine göre Çin,
Doğu Türkistan’daki nükleer test tesislerini genişletiyor.

güvence altına alındığına inanıyor.
ABD’li özel bir şirket olan AllSource
Analysis’den bir uzman, “Çin, batıdaki askeri nükleer test tesislerini
doğudaki olası yeni test alanlarına
bağlanmasıyla birlikte nükleer testleri her zaman yapabilir” dedi.

Pekin, yıllar önce bölgedeki nükleer testlerini durdurduğunu iddia
etmişti. Ancak uydu fotoğraflarına
göre, Çin’in nükleer test kapasitesini tekrardan güçlendirmeye çalıştığı görülüyor.

ÇİN, ABD İLE EŞİT BİR ASKERİ GÜÇ
OLMAYI HEDEFLİYOR
Çin’in 2.04 milyon askeri personeli
var. Çin Ordusu dünyanın en büyük askeri gücü konumunda olmasına ve personel sayısı bakımından
ABD’nin ordusundan 1.5 kat daha
büyük olmasına rağmen, son zamanlarda asker sayısı konusunda
sıkıntı yaşıyor. Bu durumun sebebinin, Çin’de eskiden uygulanan “tek
çocuk politikası” olduğu düşünülüyor.

İddianın kanıtı olarak, bölgede bir
dağın yamacına dikilen geniş kaplamalar ve yakınlarda yığılmış kırık
kayaların altına gizlenmiş test için
yeni bir “altıncı tünel” kazısının varlığı olduğu söyleniyor.
Yeni inşaatın kanıtı, Doğu Türkistan
üzerindeki bir uydu tarafından tespit edildi. Birçok analist, gizli nükleer
test alanının Çin Ordusu tarafından
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Bu gelişmelerle birlikte çevrede artan radyasyon tespit edildi. Yakınlarda nükleer füze
fırlatmak için kullanılabilecek yeni bir yeraltı tesisi kuruldu.
TAYVAN BOĞAZI
Hitotsubashi Üniversitesi’nde Doğu Asya
güvenliği üzerine çalışan bir profesör olan
Nobumasa Akiyama, “Muhtemelen Çin küçük nükleer silahlar kullanmakla tehdit ederek ABD’nin Tayvan Boğazı’na müdahalesini
caydırmak istiyor.” dedi.

Xi Jinping, Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP)
“doğu, batı, kuzey, güneyi” yönettiğini söyledi. Ancak Çin’in askeri sisteminin yolsuzluğu büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Çin Ordusu ayrıca hazırlıksız durumda;
ordunun son gerçek savaş deneyimi 1979
Çin-Vietnam Savaşıydı.

Tayvan Boğazı’nda acil bir durum olursa, zaferde deniz kontrolü elbette kilit olacaktır.
Sınırlı vuruş kabiliyetine sahip küçük nükleer silahlar, ABD uçak gemilerinin bölgeye
girmesini engelleyebilir.

Xi yönetimi, Tayvan’ı zorla almak istiyor olabilir. Ancak Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, Rus
askeri teçhizatının kalitesindeki sıkıntıların
yanı sıra Çin’in ekipmanının kalitesini de
sorgulattı. NÜKLEER SİLAHLAR

Rusya da, Ukrayna’daki havaalanlarında ve
nüfusun az olduğu bölgelerde küçük nükleer silahları kullanma tehditlerinde bulundu.

Nükleer silahların tüm bu hesaplamaları nasıl etkileyeceği belli değil. Çin, Doğu Türkistan’da sonuncusu 1996’da olmak üzere beş
yeraltı nükleer testi gerçekleştirdi. Altıncı
bir tünelin kazıldığına dair kanıtlar, bir yeniden başlamaya işaret ediyor.

Bu arada analizlere göre, Nevada Ulusal
Güvenlik Bölgesi’ndeki U1a Kompleksi’nde
ABD nükleer faaliyetlerini artıyor gibi görünüyor.
Başkan Joe Biden “nükleersiz bir dünya”yı
sözlerine rağmen, ABD 2021’de altı adet
nükleer test gerçekleştirdi. ABD, dünyanın
nükleer savaş başlıklarının dörtte birinden
fazlasını elinde tutarak, Çin ve Rusya ile rekabet etmeye devam ediyor.

Bölgeden davet edilen ihalelerde de bazı
çarpıcı kanıtlar var. Nisan ayında, resmi bir
Çin tedarik web sitesi, “10 radyasyon dozu
alarmı”, “12 koruyucu giysi” ve “bir yara yeri
lekesi dedektörü” için teklifleri davet etmişti.
Doğu Türkistan’da nükleer santral olmamasına rağmen, 2022’nin bölgede radyoaktivite izleme kapasitesini güçlendirmenin başlangıç yılı olduğu açıklandı.

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Press

Ekim 2020’de bölgede uydular yeni arazi
tesviye faaliyeti tespit etti. 2021’de büyük
kamyonlar gelip gitti ve 2022’nin ilk yarısında altıncı tünelin güç altyapısı yapıldı.
Haziran ayında patlayıcı depolama tesisi
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Çin halk ağının 17 ağustos ha-

düzenledi. Urumçi şehri Ulaştır-

berine göre, 16 Ağustos’ta sözde

ma Bürosu başkanı Wang Huijun,

Xinjing Hükümeti propaganda da-

merkezi hükümetin Urumçi’ye gi-

iresi, “salgın önleme ve kontrol”

riş- çıkışla ilgili siyaseti hakkın-

konusunda bir basın toplantısı

da açıklama yaptı.

Çin rejimi, “sıfır kovid” politikası kapsamında salgın önlemlerini bahane ederek Urumçi’de 10 ağustos günü beş günlük sokağa
çıkma yasağı ilan etmişti ve “geçici sakinleştirme yönergesi bildirmişti. 16 Ağustos’ta
Urumçi’den giriş- çıkış ile ilişkin bir bildiri
daha yayımlayan Çin, sivil halk üzerindeki
baskıyı daha da arttırmaya çalıştığı öğrenildi.

Urumçi’ye gelmeleri durumunda, özel araç
veya hizmet araçları kullanımı şartıyla gidip gelebileceği, önce ikamet ettiği adrese
bağlı karakollara bildirilmesi ve belirlenen
süre içerisinde dönmeleri ve de bazı belgeler isteneceği belirtiliyor.
HERKES ALINAN TEDBİRLERE UYMAK ZORUNDA
Çin’in Urumçi’den ayrılma politikasına ilişkin yönergede, Urumçi’den ayrılacakların
özel durumlarına göre, orta ve yüksek riskli bölgelerden ayrılmaları durumunda il ve
ilçe düzeyinde tüm kontrol noktalarında
kapsamlı değerlendirmelere tabi tutulması
ve tehlike ortadan kalktıktan sonra serbest

Açıklamada Urumçi Şehrinde hala “geçici
sakinleştirme yönergesi uygulamada olduğu, halkın zorunlu olmadıkça Urumçi’ye
gelmemeleri veya Urumçi’den ayrılmamaları gerektiği, gelmek zorunda olanların
ise tıbbi tedavi, eğitim, iş vb. faaliyetler için
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Düşük riskli bölgeden ayrılmak isteyenlerin
72 saat içerisinde 3 geçerli tıbbi muayene
ve negatif bir antijen kanıtı sağlamaları,
Salgın olmayan bölgeden ayrılacakların
ise 48 saat içinde yapılan iki test sonuçlarında anormallik olmadığını teyit ettikten
ve sorumlu karakoldan bilgi aldıktan sonra
Urumçi’den ayrılması mümkün olacağı, ayrıca bu kişilere kapalı bir şekilde ulaşım is-

tasyonuna götürülmesi ve şahsın gideceği
yere varmasıyla birlikte derhal yetkililere ve
ilgili birimlere rapor vermesi, dijital sağlık
sistemlerinde yeşil kod olması ve büyük
veri tabanına entegre iletişim kartına sahip
olmaları gerektiği ve bulunduğu bölge yetkililerince uygulanan karantina önlemlerine uymaları gerektiği yer alıyor.

AMAÇ BASKIYI DEVAM ETTİRMEK

Çin kaynaklı sosyal paylaşım sitelerinde

Gözlemciler Çin’in yaklaşan 20. Kongresi

yayılan video görüntülerinde, Gulca Eyalet

ile virüsün patlak vermesini ilişkilendire-

yönetimi, sözde “salgın önlemleri” baha-

rek ıstıkrarı korumak ço

nesiyle devasa “merkezi izolasyon merke-

ğalttığını, salgın bahanesiyle izlediği bas-

zi” adı verdiği tesisler inşa ettiği ve enfekte

kıcı politikalarını devam ettirmeyi amaçla-

insanları yedi gün boyunca gözlem altında

dığını yorumladı.

tutmaya başladığı, herhangi bir anormallik
gözlemlenmeyen kısmen kişilerin ‘evlerinde kalması’ koşuluyla tahliyesi gerçekleşirken, çoğunluğun

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Prees

içeride tutulmaya devam ettiği anlaşılıyor.
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu Doğu Türkistan’a
davet etti.

vet etti. Çinli Bakan Wang Yi, Pekin’in ziyaret
öncesi güzergah belirlemek için Ankara ile
yakın iletişim kuracağını dile getirdi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
3 Ağustos’ta Kamboçya’da Dışişleri Bakanları Zirvesi’nde bir araya gelmişlerdi. Görüşmede Çinli Bakan Wang Yi, Uygur Türklerine
yönelik soykırım politikasını meşru göstermeye, karalamaya çalıştı. Görüşmenin ardından Bakan Yi, Bakan Çavuşoğlu’nu Doğu
Türkistan’a davet etti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin olarak sosyal
medya hesabında, “Çin Dışişleri Bakanıyla
ikili ilişkilerimizi, bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdik. Uygur Türklerine ilişkin hassasiyetlerimizi aktardık” paylaşımında bulunmuştu.
DOĞU TÜRKİSTAN’DA SOYKIRIM YAŞANIYOR
Çin, son yıllarda Doğu Türkistan’daki Uygurlar başta olmak üzere Kazak, Kırgız ve
Özbek Türklerini hedef alan sistematik hak
ihlallerine ilişkin iddialar nedeniyle uluslararası kamuoyunda sert eleştiriliyor.

SOYKIRIMI GİZLEMEK İÇİN DOĞU TÜRKİSTAN’A DAVET ETTİ
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Çin Dışişleri Bakanı Wang
Yi, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN)
Dördüncü Sektörel Diyalog Ortaklığı toplantısında ikili görüşme yaptı. Görüşmede
Çinli Bakan Yi, Uygur Türklerine yönelik soykırım politikasını reddederek bunu ispatlamak ve dünyaya kanıtlamak amacıyla, Türk
heyetinin Uygur soykırımının sıfır noktası
olan Doğu Türkistan’ı ziyaret etmesi için da-

Türkiye’nin de yer aldığı BM üyesi 43 ülke,
21 Ekim 2021’de New York’ta düzenlenen
BM İnsan Hakları Komitesi Toplantısı’nda
yaptıkları ortak açıklamada, Doğu Türkistan’da 1 milyondan fazla kişinin “yeniden
eğitim merkezi” adı verilen siyasi kamplarda
alıkonulduğundan, işkence,
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kötü muamele, insanlık dışı ve aşağılayıcı cezalandırma, zorla kısırlaştırma, cinsel
şiddet ve çocukları ailelerinden ayırma gibi
yaygın ve sistematik insan hakları ihlallerine maruz kalmasından duydukları endişeyi
dile getirmişti.

litikasına dahil etti.
Şuana kadar komünist rejim, Doğu Türkistan’da kaç kamp bulunduğuna ilişkin bilgi
vermezken, kendi belirlediği birkaç kampın
az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin
vermiş gibi yapıyordu. En son BM İnsan
Hakları Yüksek komiseri Michelle Bachelet’i
tuzağa düşürüp, “soykırımı gizleme” kötü
amacına ulaşmaya çalıştı. Nihayetinde, Bachelet’in Doğu Türkistan ziyaretini tamamladıktan sonra yaptığı açıklamaları, tabiri
caizse “Çin’in ekmeğine yağ sürdü”. Rejim
hükümeti böyle bir kozu uzunca yıl propaganda amaçlı kullanacak.

Çin rejimi, “Kardeş aile” projesi adı altında
her Türk aileyle ilgilenecek Çinli memur
atandı. Sözde “kardeşler” aile mahremiyetini çiğneyerek Uygurların evlerinde 10
günlerce konaklıyor, aile üyelerinin rejime
bağlığını denetliyor. 2017’den başlayıp
hissedilen keyfi tutuklamalar kapsamında
sayıları 3 milyondan aşan Uygur Müslümanlar, Nazi varı Toplama kamplarına hapsedildi. Dünya ne olduğunu anlamadan
Kamplar genişletildi ve bu işin sonucunda
Holokost ve Gulag’daki tutsaklar nasıl köle
işçi olarak çalıştırılmışsa Müslüman Uygurlarında akıbetleri öyle oldu. Ancak bu sefer
Çin rejim hükümeti Kamp dışındaki insanlardan çoğunluğu da köle işçi çalıştırma po-

Muhammed Ali ATAYURT- Türkistan Press
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Birkaç yıldan bu yana hiçbir haber alınamayan Uygur yazar Doç. Dr. Abulehet Abdureşit Berki’nin yıllar önce 13 yıl hapis cezasına
çarptırıldığı bilgisine ulaşıldı.

şehrindeki hapishanede tutulduğunu öğrendi.
Çin polisinin, milli duygusu güçlü öğretmen Berki’yi, “öğretmenlik dönemindeki
yanlışları”, “devlet güvenliğine tehdit” oluşturmak suçlamasıyla içeri alındığı ifade ediliyor. Doktora sonrası (post doc) araştırmacı
olarak yurt dışında 2 yıl eğitim almasının da
onun tutuklanma nedenlerinden biri olduğu düşünülüyor.

Tanınmış yazar ve şair, Doğu Türkistan’daki Maarif Üniversitesi öğretim üyesi Doç.
Dr. Abdulehet Abdureşit Berki’den birkaç
yıldan bu yana bölgede kaybolan binlerce
Din adamı ve akademisyen gibi Uygur aydınlarından herhangi bir haber alınamıyordu. Berki’nin toplama kampına gönderildiği tahmin edilmiş veya hapse çarptırılmış
olduğu konusunda duyumlar alınmış, fakat
yıllardır teyit etme imkanı olmamıştı.

ABDULEHET ABDUREŞT BERKİ KİMDİR
Abdulehet Abdureşit Berki, 1971 yılında
Hoten vilayetinin Lop nahiyesinde dünyaya
gelmiştir. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini
Lop’ta tamamladıktan sonra 1988 yılında
Pedagoji Üniversitesi Çin Dilleri ve Edebiyatları Fakültesi Uygur Dili ve Edebiyatı
Bölümünde lisans eğitimine başlamıştır.
Mezun olduktan sonra 1994 yılında Maarif
Üniversitesi Çin Dilleri ve Edebiyatları Fakültesinde okutman olarak çalışmaya başlamıştır.

Kırım Haber Ajansının(QHA) Erkin Asya
Radyosuna (RFA) dayandırdığı haberine
göre, Berki’nin akibetini öğrenmek amacıyla çalıştığı üniversite ile birkaç kez iletişime
geçilmiş olsa da yetkililer bilgi vermeyi reddetti.
Berki’nin memleketi olan Lop nahiyesindeki Sampul köy karakolu ile telefon aracılığıyla bağlantı kuran Erkin Asya, Berki’nin 13
yıl hapis cezasına çarptırıldığını ve Tumşuk

1988 yılından itibaren edebî dergilerde şiirleri yayımlanmaya başlayan Berki,
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Dili, Edebiyatı ve Medeniyeti” programında
doktora eğitimine başlamıştır. 2013 yılında
“Yusuf Has Hacip’in Edebiyat ve Sanat ile
İlgili Görüşleri Üzerine Araştırma” adlı teziyle doktor unvanını aldıktan sonra aynı
yılın sonunda doçent olmuştur. 2014 yılında Siçuen Üniversitesinin daveti üzerine bu
üniversiteye bağlı araştırmacı olarak görev
yapmıştır (Berki 2014: 2). Devlet destekli
“1949 Sonrası Çağdaş Uygur Edebiyatındaki Romanlarda Görülen Kurgu Kalıplaşması
Üzerine Araştırma” adlı projeyi yürütmüştür.
Berki, edebî eserlerinde toplumsal konulara da ağırlık vermiştir. Uluğ Quruq Gep ve
Çümüle Rohi “Muhteşem Boş Konuşma ve
Karınca Ruhu” (2010) adlı eser bunlardan
biridir. 2014 yılına kadar beş edebî kitabı,
on çeviri kitabı, otuzdan fazla araştırma
yazısı yayımlanmıştır. Bazı eserleri, Türkiye
Türkçesine, Çinceye, İngilizceye, Almancaya
ve Arapçaya çevrilerek yayımlanmıştır. Çin
Azınlık Yazarlar Cemiyetinin ve sözde Xinjiang Yazarlar Cemiyetinin üyesidir

2000 yılından sonra nesir türüne yoğunlaşmıştır. Qiz Pesli “Kız Faslı” (2000) adlı şiir
kitabı Berki’nin ilk kitabıdır. Bu kitabını düzyazılarından oluşan Köz İçidiki Köz, Söz İçidiki Söz “Göz İçindeki Göz, Söz İçindeki Söz”
(2003) adlı kitabı izlemiştir. 2004 yılında ilk
romanı olan Söygü ve Qisas “Sevgi ve Kısas”
yayımlanmıştır. Aynı yıl uzun hikâyelerden
oluşan Artbaliq Heqqide Qisse “Artbalık
Hakkında Kıssa” adlı hikâye kitabı okuyucularla buluşmuştur.
Eylül 2007’den Temmuz 2008’e kadar Henan Üniversitesinde Edebî Eleştiri Eğitim
Programı’na katılmıştır. 2008 yılında sözde
Xinjiang Üniversitesi Filoloji Enstitüsünde “1949 Sonrası Çağdaş Uygur Edebiyatı”
programında yüksek lisans eğitimine başlamıştır. 2011 yılında “1949 Sonrası Çağdaş
Uygur Edebiyatındaki Romanlarda Görülen
Kurgu Kalıplaşması Üzerine Araştırma” adlı
teziyle mezun olmuştur. Hemen ardından
Pekin’deki Merkezî Milletler Üniversitesi
Uygur Dili ve Edebiyatı Fakültesinde “Uygur
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ABD DIŞIŞLERI BAKANLIĞI 24 AĞUSTOS’TA YENI BIR RAPOR YAYIMLAYARAK
ÇIN’IN ULUSLARARASI TOPLUMU ÇIN’IN “SAVAŞ DIPLOMASISI” VASITASIYLA
YABANCI VE ÖZEL MEDYALARI VEDE SOSYAL MEDYANIN ETKISINDEN FAYDALANARAK ULUSLARARASI ARENADA DOĞU TÜRKISTAN MESELESINE ILIŞKIN
KONUŞMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KONTROL ALTINA ALDIĞI UYARISINDA BULUNDU.
Çeşitli Sahte propagandaya karşı küresel
çapta mücadele yürüten ABD Dışişleri Bakanlığı’na bağlı “Küresel İletişim Merkezi”
(GEC), 24 Ağustos’ta “Çin’in, Doğu Türkistan’la ilişkin küresel toplumun konuşma
haklarını kontrol altına alma çabaları” konulu bir rapor yayınladı.

Raporda işgalcı Çin’in, Doğu Türkistan meselesi hakkında uluslararası toplumun konuşma hakkını kontrol ettiği ve Uygur başta olmak üzere Doğu Türkistan’daki diğer
etnik gruplara karşı soykırım ve insanlığa
karşı işlenen suçlar hakkında haber yapan
bağımsız medya kuruluşlarını karaladığı teyit ediliyor.

12

SAHTE PROPAGANDALARINI YUTTURMAYA
ÇALIŞIYOR
Raporda ayrıca, Çin’in Doğu Türkistan hakkında kurgusal sözler, uyduruk hikayeler
üreterek ve tanıtarak, kiralık yerli ve yabancı eleştirmenler aracılığıyla karalama
kampanyası yürüterek Uygurların yaşadığı
soykırımı eleştirenleri susturmaya çalıştığı
ve sahte propagandasını küresel topluma
yutturma çabalarını hızlandırdığı belirtiliyor.
Rapora göre, Çin’in yalan propaganda stratejisi, büyük miktarda çevrimiçi içerik aracılığıyla uluslararası bilgi ortamını manipüle ediyor. En vahim olanı ise bizzat kendi
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kontrol ediyor ve Çin’in amaçlarına aykırı içeriğe erişimi yasaklıyor. Çin’i eleştiren
eleştirmenleri caydırmak için politikalarını
destekleyen sahte imajlar yaratarak onların üstüne çıkmaya çalışıyor. Hatta sofistike
yapay görüntüler kullanarak, siyahı beyaz,
sahteyi gerçek göstermeye çalışmasının
yanı sıra Çin’in insanlık dışı siyasetlerine
karşıtı muhalefeti bastırmak için ulusötesi
dijital baskılar ve siber saldırılar gerçekleştiriyor.

aldatmak için kullanmak, dördüncüsü diğer
ulusötesi görüşleri bastırmak, beşincisi kamuoyu yanıltıcı propagandaya odaklanmak, altıncısı bağımsız medyanın eleştirilerini yalan yanlış açıklamalarla dezenforme
etmek, yedincisi uyduruk hikayelerle soykırımı, insanlığa karşı işlenen suçları yalanlamak, Sekizincisi, sözde “tüm etnik kökenler
eşittir” safsatasını öne sürerek eleştiriden
kaçınmak” gibi yöntemler geliyor.
Raporda, Çin’in dezenformasyon yoluyla
uluslararası ilgiyi başka yöne çevirme çabalarına rağmen, bağımsız medya, akademisyenler ve insan hakları aktivistlerinin,
Çin’in Doğu Türkistan’da, hapishanelerde ve
kamplarda milyonlarca insanı keyfi olarak
hapsettiğini gösteren görgü tanıklarının
ifadelerini ve kanıtlarını defalarca yayınladıkları vurgulanıyor. Kamplardaki işkence,
zorla kısırlaştırma ve diğer barbarca uygulamaları güvenilir kanıtlarla doğrulanıyor.

Raporda ayrıca Çin’in Doğu Türkistan’da
gerçekleştirdiği soykırım suçlarını gizlemek
ve sorumluluktan kaçmak için kullandığı
bazı art niyetli çareleride sıralanıyor.
ÇİN’İN DEZENFORMASYONLARI SEKİZ MADDEDE ANLATILIYOR
Çin’in kullandığı araçların başında ilk olarak
“Çin’i eleştiren sözleri örtbas etmek, ikincisi Çin’i destekleyen sahte imajlar yaratmak,
buna örnek olarakta 2021’in ortalarında
300’den fazla Çin yanlısı sahte sosyal medya hesabından Uygurlarla ilgili binlerce kurgusal video yayınlandığı gösteriliyor. Üçüncüsü ise yapay zekayı uluslararası toplumu
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Çin rejiminin yıllardır Doğu Türkistan’da uyguladığı toplama kampları, köle işçi çalıştırma da dahil olmak üzere işlenen sistematik
soykırım suçunu örtbas etmek için kullandığı sahte propaganda yöntemlerinden biride yabancı diplomatları bölgeye getirip
gezi organize etmek oldu. Çin rejimi bu kez
Asya ve Afrika’daki bazı ülkelerden heyetleri
Doğu Türkistan’ı ziyaret etmeleri için davet
ederek uluslararası toplumun gözünü boyamaya çalıştı.

meşru göstermeye çalıştı ve “insanlar refah
içerisinde mutlu yaşıyor” şeklinde Propaganda yaptı. Bilgilere göre, Sierra Leone’nin
Cenevre Daimi Temsilcisi Gobari, Irak Daimi
Temsilci Yardımcısı Atayi, Gambiya Daimi
Temsilci Yardımcısı Dacosta, Kamerun Daimi Temsilcisi Bossi, Çin’in talebi doğrultusunda Doğu Türkistan’ı ziyaret etmek için
geldiği, güya Çin’in refahına, gelişmesine
ve ilerlemesine hayran kaldığı propagandası yapılıyor.

Doğu Türkistan’daki Çin Komünist Parti Komitesi genel Sekreteri Ma Xingrui ve sözde
“Xinjiang hükümeti” kukla başkan Erkin
Tuniyaz, 26 Ağustos’ta Urumçi’de Doğu
Türkistan’ı ziyaret eden bazı Asya ve Afrika
ülkeleri delegasyonu ile bir araya geldi.

Gözlemciler, Çin’in uluslararası toplumun
Doğu Türkistan’a yönelik bağımsız soruşturmasını sürekli olarak engellediğini, baskı
ve suçlamalarla başa çıkmak için önceden
belirlenmiş mekanlarda özel olarak seçilmiş
yabancılarla görüştüğünü ve bu tür gezilere müteakip sahte propagandalarda koz
olarak kullanacağını, ancak Çin’in bu tür
yalan oyunlarının Doğu Türkistan’a yönelik
bağımsız soruşturma talebelerinde bulunan insan hakları savunucu teşkilatları durduramayacağını kaydetti.

ÇİNLİLERE GÖRE “UYGURLAR MUTLU”
Görüşmede Ma Xingrui ve kukla yetkili Erkin Tuniyaz Doğu Türkistan’ın tarihi, coğrafi,
biyografisi ve diğer gerçekleri çarpıtarak,
Doğu Türkistan’da Ekonomik ve sosyal kalkınma gelişmelerini anlatırken, rejim tarafından uygulanan baskıcı politikalarını
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rın incelenmeye açılması çağrılarını yinelerken Çin, şu ana kadar kendi belirlediği
birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat
ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin vermiş gibi yapıyor. Nitekim
Albanyalı Gazeteci Dr. Olsi Yazeji gibi hakkı
söyleyenler dışında çoğu ülke diplomatı
Çin’e yaramak için apaçık soykırımı görmezden geliyor. En son örneği BM yetkililerinin
ziyareti gibi kısıtlamalar ve Çin yanlısı açıklamalarla “başarısız” sonuçlanan gezileri de
bu gibi karalama propagandalarında öne
sürerek kendini aklamaya ve soykırımı meşru göstermeye, Uluslararası toplumun gözünü boyamak için kullanıyor.

ÇİN’İN DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ UYGULAMALARI
Çin komünist Partisinin (ÇKP) son yıllarda
uyguladığı Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller, uluslararası kamuoyu tarafından sert bir şekilde eleştiriliyor.
Pekin’in “mesleki eğitim merkezleri” olarak
adlandırdığı, uluslararası kamuoyunun ise
“yeniden eğitim kampları” diye tanımladığı Toplama Kamplarında Birleşmiş Milletler
(BM) verilerine göre en az 2 milyon, kamp
tanıkları ve Çin kaynaklı belgelere göre ise
En az 8 milyon insan kendi rızası dışında dönüşümlü olarak zorla tutuluyor.
Pekin yönetimi, Doğu Türkistan’da kaç
kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişinin
olduğuna ilişkin bilgi vermiyor. Uluslararası
insan hakları savunucu örgütler, kampla-
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Çin propaganda ağı Tanrıdağ sitesinde yer
alan 31 Temmuz 2022 tarihli habere göre,
Doğu Türkistan’daki sözde “Xinjiang parti
komitesi” sekreter yardımcısı ve propaganda daire başkanı Zhang Chunlin, “denetim” adı altında Doğu Türkistan’’daki bazı

tarihi mekanları ve kültürel anıtları gezdi.
Komünist yetkili gezi sırasında yerel yöneticilere “Çin ulusal kültürel kalıntılarınının
yönetimini güçlendirmek, sözde koruma
ve ulusal miras seviyesini yükseltmek, ”Çin
ulusu ortak bilincinin pekiştirilmesi için

15

DOĞU TÜRKİSTAN

GERÇEGI

AĞUSTOS 2022

zengin tarihi ve kültürel kalıntıların iyi kullanılması gerektiği vurgusu yaptı.

besleme ve Çin ulusu Ortak bilincini güçlendirme” adı altında sistematik asimilasyon planlarının bir parçası olarak Uygur
kızları Çinlilerle evlenmeye zorlarken diğer
yandan gençleri “istihdam” yalanıyla Çinli
fabrikalarda zorla çalıştırmak üzere sürgüne gönderiyor. Uygur kültürel ortamından
uzaklaştırıyor. Ailesinden koparıyor. Uygur
çocukları ebeveynlerinden ve Aile terbiyesiyle büyümü hakkını, milli kültüre dayalı
yaşama haklarını elinden alıyor.

Çinli yetkililer, Aralık 2017’de, İslam’a karşı
topyekün imha kanun taslağı hazırlamış,
Doğu Türkistan’da 2018-2025 yılı içerisinde
İslam’ın Çinleştirilmesi için yasallaştırılmıştı. Kanun tasarısının revize edilmiş bir versiyonu ise Çin illerindeki Huy müslümanların
yoğunlukta olduğu bölge yöneticilerine
tebliğ edilerek Camilerin tahribatına başlamıştı.

Gözlemciler, Çin’in geçtiğimiz 5 yıllık planına binayen Doğu Türkistan halkının maddi
ve manevi kültürünü çeşitli şeytani planlar
kurup, bunada güzel isimler bularak bastırdığını, özbenliğini yok etmeye çalıştığını,
el sanatlarından mimariye, ev eşyalarına
kadar her şeyi tamamen Çinlileştirmeye çalıştığını, Nitekim sadece ideolojik düşünce
yapısı değil, yaşam felsefesi, alışkanlıkları,
davranışları ve yemesi içmesi dahil tıpkı
bir Çinliymış gibi olmasını sağlamaya , Uygurları mankutlaştırmaya çalıştığını belirtti.
Ayrıca bundan sonraki “14. Beş Yıllık Plan”
çerçevesinde uygulayacağı zulmün daha
şiddetli olacağı endişesini dile getirdi.

Çin’in “13. Beş Yıllık Plan” döneminde Doğu
Türkistan’da İslam’a karşı hızlı bir radikal
terör politikası uygulamaya başlanmış ve
bugüne kadar Doğu Türkistan’da 16.000’e
yakın Cami yıkılmıştır veya amacı dışında
kullanılmaktadır. Ayrıca İslamla ilgili herşey,
“yasa dışı Dini faaliyet” olarak belirlenmiş
ve insanlar İslam’ı inkar etmeye zorlanıyor.
DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ SOYKIRIM GİDEREK
ARTIRIYOR
Çin’in “13. Beş Yıllık Plan” dönemi sırasında
dönüşümlü olarak 8 milyondan fazla Doğu
Türkistanlı Toplama Kampı veya hapse
gönderildiği ve 5 yıl boyunca Uygur toplumunu Çinlileştirme planının hız kesmeden
devam ettiği ve Doğu Türkistan’ı işgalinden
bu yanaki en vahşi soykırımını bu süre zarfında gerçekleştirdiği biliniyor.

Muhammed Ali Atayurt-Türkistan Press
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Çin’in Doğu Türkistan kaynaklarını yağmalama planı kapsamında başlattığı Kurla-Kaliningrad ve Sizde Xinjiang-Avrupa trenleri
ilk seferlerine başladığı bildirildi.

tren hattı sayısının bu yıl dörde ulaştığı belirtilirken, ağırlıklı olarak kimyasallar yüklü
trenin 2.474 ton ağırlığında ve 96 yük vagonundan oluştuğu öğrenildi.

Son zamanlarda Çin virüsü, Çin eyaletlerinde peş peşe yaşanan felaketler, Çin rejimine ait işletmelerin, Batılı ülkelerince Doğu
Türkistan’da işlediği sistematik soykırım ve
köle işçi çalıştırma suçları nedeniyle aldığı
çeşitli yaptırımlar gibi etkenler nedeniyle
Çin ekonomisi küçülmeye doğru giderken,
kendi ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra
Doğu Türkistan’ın kaynaklarını sömürmeyi
yoğunlaştırarak bölgede özel çabalar sarfetmesi dış ticaret ithalat ve ihracatını teşvik
ettiği görülüyor.

Doğu Türkistan’daki Çin rejimine ait bir lojistik firmasının Gümrük bilgilendirme sorumlusu olan Shu Fei’ye göre, önümüzdeki
dönemde şirket, sevkiyat sayısını pazar talebine göre artırmayı ve haftada bir vardiya
taşımayı planlıyor.
Bilgilere göre bu yılın başından bu yana
yeni eklenen sözde Xinjiang-Avrupa trenlerinin sayısının 21’e ulaştığı iddia ediliyor.
Bunlar arasında dört yerel tren hattının
yanı sıra Cing-Naples, Beitun-Taşkent, Xiaohuangshan-Aktokai ve Korla-Kaliningrad
hatları olduğu, halı hazırda Alatau geçişi
üzerinden bağlantı sağlayan 86 sözde Xinjiang-Avrupa tren hattı bulunduğu aktarıldı.

Çin halk ağında 4 Ağustos yer alan habere
göre, 1 Ağustos öğleden sonra Kurla-Kaliningrad sözde Xinjiang-Avrupa treni Alatau
kapısından ayrılarak Rusya’nın Kaliningrad
kentine doğru yola çıktı.

ZORUNLU ÇALIŞTIRMA ÜRÜNLERİ TAŞIYOR
Alatau Gümrük Müşavirliği 2. Dairesi Başkanı Li Hongfeng’e göre, şu anda Alatau sınırından girip çıkan sözde Xinjiang-Avrupa
treni, Çin’de 25 eyalet, il ve şehri kapsıyor ve

96 VAGONLIK TREN 2.474 TON AĞIRLIĞINDA
Çin haber kaynaklarına göre Alatau sınır
kapısından geçecek sözde Xinjiang-Avrupa
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rupa treni, Çin’de 25 eyalet, il ve şehri kapsıyor ve 19 ülkeye bağlanıyor. günde ortalama 17 sefer gerçekleştiriyor. Mallar,
yedek parçalar, pamuklu ürünler, ahşap
malzemeler, demir cevheri, gıda, mekanik
ekipman, elektronik ürünler ve gündelik
ihtiyaçlar, hazır giyim gibi sekiz ana kategoride 200’den fazla ürün çeşidini içerdiği ve
çoğunun zorunlu çalıştırmayla elde edilen
ürünler olduğu dikkat çekiyor.

ülkesindeki 200 şehre ulaşıyor. Trenler otomobillerden sanayi parçalarına, tekstilden
aksesuarlara 53 kategoride 50 bin civarı
köle işçilik ürünlerinin taşınmasında kullanılıyor.
Doğu Avrupa ülkelerine taşınan konteyner
miktarı 2020’ye kıyasla %41,3, Batı Avrupa’ya yüzde 20,7 ve Orta Avrupa’ya yüzde
15,2 arttığı iddia ediliyor.
TRENLER, KÖLE İŞÇİLİK ÜRÜNLERİ TAŞIYOR

Ayrıca Çinli işgalcilerin “Bir Kuşak Bir Yol” planı kapsamında Doğu Türkistan’ı önemli bir
istasyon ve Ticari merkez bölge haline getirmeyi planladıkları ve 2018 yılında Doğu
Türkistan’ın Korla şehri yakınlarına uluslararası bir ticaret merkezi kurmayı planladıkları ve şu anda proje tamamlanıp uluslararası
ticarete başladığı belirtildi.

Bilgilere göre, Doğu Türkistan’dan kalkan
trenlerin sayısı son zamanlarda istikrarlı bir
şekilde arttırılarak Avrupa trenlerinin kapsamını daha da genişletiyor. Çin, bu yıl sonuna kadar Turfan’dan Rusya’ya, Korgos’tan
Moskova’ya ve Kuitun’dan Türkiye’ye giden
Avrupa tren rotalarının sayısını da kademeli
olarak artırmayı planlıyor.
Gözlemciler, “Bir Kuşak Bir Yol” planının uygulanmasıyla birlikte Çin rejiminin, bu güzergahta önemli bir düğüm noktası olan
Doğu Türkistan’ı Çinlileştirmeye çalıştığını ve doğal zenginliklerini sömürmekte
olduğunu, buna ek olarak Halkı köleliğe
zorladığını, zorunlu çalıştırma ürünleri ve
yağmalanan kaynaklarla dış ticaret faaliyetlerini yoğunlaştırdığını, ancak Doğu Türkistan halkının radikal terörist olduğunu iddia
ederek soykırımı gizlemeye çalıştığını, bu
durumda Çin’le ticari ilişkide bulunan tüm
ülkelerin Doğu Türkistan’daki soykırıma ortak olduklarını kaydetti.

8 AYDA AVRUPA’YA 10 BIN TREN GÖNDERDI
Bu yıl başından beri Doğu Türkistan’daki
“Çin Demiryolu şirketinin Xinjiang Şubesi”
Alatav, Korgas ve Kuitun gibi İstasyonlardan, Türkistan’ı (Orta Asya) geçecek 10 bin
Çin-Avrupa tren seferi gerçekleştirdi.

ÇİN’İN ZORLA ÇALIŞTIRMA UYGULAMASI
Yüzbinlerce Uygur Türkü’nün bölgedeki
fabrikalarda zorla çalıştırıldığı ayyuka çıkmış, Doğu Türkistan’daki bazı işletmeler,
“zorla çalıştırma” yoluyla üretim yapıldığına
dair suçlamaların hedefi olmuştu.

Çin Demir Yolları şirketinin (China Railway)
verilerine göre Çin-Avrupa tren seferleri,
2022’de 10 bine ulaşırken toplam 972 bin
TEU konteyner taşındığı, 10 bin sefer sayısına geçen yıla göre 10 gün erken ulaşıldığı
ve Konteyner miktarında da geçen yıla göre
yüzde 5 artış sağlandığı ileri sürülüyor.

ABD Kongresi, Aralık 2021’de Doğu Türkistan’da yaşayan Uygur Türkleri ile diğer etnik
ve dini gurupların zorla çalıştırılması yoluyla ürettiği malların ABD’ye ithalatının ya-

82 güzergahta yapılan seferler, 24 Avrupa
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yoluyla ürettiği malların ABD’ye ithalatının
yasaklanmasını öngören yasayı kabul etmişti. Washington yönetimi, iddialara konu
olan işletmelere ve onlarla çalışan şirketlere
yaptırım kararları almıştı.

aykırı olarak karalanmaya çalışıldığını savunmuştu.
Avustralya Stratejik araştırma enstitüsü
(ASPİ) raporuna göre 100 den fazla ülke ve
83 ünlü markaya mal tedarik etmede Uygur
Müslümanlar köle işçi olarak kullanılıyor.

Pekin yönetiminin sözcüleri ise zorla çalıştırma iddialarını “Çin-karşıtı güçler tarafından uydurulmuş yalanlar” olarak nitelemiş;
ülkedeki insan hakları durumunun gerçeğe

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Press

Değişen dünya koşullarının ve büyük güçler arasındaki rekabetin uluslararası siyasi
arenada tırmandığı ve doğan fırsatlardan
nasıl istifade etme yollarını arayan Dünyanın çeşitli ülkelerindeki Doğu Türkistanlı
gençlerin bir araya geldiği “3. Uluslararası Doğu Türkistan Gençlik Buluşması” 25
Ağustos Cuma günü İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde bulunan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapılan
Açılış töreniyle başladı.

şehitlerin çoğunun gençlerden oluştuğunu, Genç nesilin bir milletin geleceği için
önemli rol oynadığını, bu bilinçle 3 yıldır
tertip etmekte olduğu Uluslararası Gençlik buluşmasının önemi hakkında konuştu.
Ayrıca buluşmaya maddi ve manevi destek
veren başta Uluslararası Doğu Türkistan
STK’lar birliği, SİM Vakfı, Mavi Hilal İnsani
Yardım Derneği ve Nuzugum Aile ve Kültür
Derneği olmak üzere tüm kardeş teşkilatlara minnettarlığını bildirdi.

Kuran-i Kerim tilavetiyle başlayan törende
açılış konuşması yapan Doğu Türkistan Yeni
Nesil Hareketi Başkanı Dr. Abduselam Teklimakan Doğu Türkistan mücadelesindeki

Akabinde Dünyanın farklı ülkelerinden buluşmaya katılmak için gelen gençlere teşekkür ederek sözlerine başlayan Uluslararası
Doğu Türkistan STK’lar birliği başkanı Hida-
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Hidayetullah Oğuzhan, Ülkelerin genç nüfusuyla kendi stratejilerini belirleyeceğini, aynı şekilde Doğu Türkistan davasında
genç nesilin her zaman önemli konumda
olduğunu, dava ruhunu özdeşleştirmek için
bu tür etkinliklerin yararlı olacağını belirterek Doğu Türkistan davasında gençlerin
önemine parmak bastı.

Başkanı Salahyin Tursun’un konuşmasından sonra aksakallı Niyaz Damullam’ın yaptığı duanın ardından tören sona erdi.
GENÇLERİN DAVADAKİ RÜLÜ TARTIŞILDI
25-28 Ağustos tarihleri arası üç gün boyunca gençler, Milli Kimlik Krizi, Dini Kimlik ve
Dünya görüşü, Doğu Türkistan Davası ve
Dünya Siyaseti, İslam Dünyası ve Doğu Türkistan, Batı ve Doğu Türkistan Davası, Doğu
Türkistan Davasında Medyanın rolü, Pratik
Proje Hazırlama Becerileri konusunda istişareler gerçekleşti.
Ayrıca Lobicilik Faaliyetleri ve Sosyal Çevre
ile Doğu Türkistan Davasına Katkı Sağlama,
Doğu Türkistan Milli Kültürü ve Medeniyeti
ile Doğu Türkistan Davasını Tanıtma, Doğu
Türkistanlı Gençlerin davadaki rolu, Yeni
Nesli Yetiştirmenin önemi, Gençlerdeki Kutuplaşmanın Nedenleri ve Çözüm Önerileri
konu başlıkları üzerine çalıştaylar yapıldı ve
Sonuç bildirisiyle sona erdi. .

Doğu Türkistan Ulemalar birliği Başkanı Dr.
Atavullah Şahyar selamlama konuşmasında
farklı ülkelerden gençlerin bir araya gelerek
Doğu Türkistan davası için çare arama, davaya katkı sağlama ve sergilediği Sağlam
duruşunu takdirle karşıladığını ifade ederek
Peygamber efendimiz ve ona iman eden
genç sahabilerden örnekler verdi.

SONUÇ BİLDİRİSİNİN ÖZETİ

Ardından kanaat önderi Abdulkadir Yapçan
Selamlama konuşmasında Doğu Türkistan
“bağımsızlık” davasında ihlal edilemez ilkelerin gençler tarafından çok iyi anlaşılması
gerektiği konusuna vurgu yaptı
Doç. Dr. Erkin Ekrem, gençlerin Doğu Türkistan davasında tarih yazmak için çalışmaları gerektiğini vurgularken akademisyen
Dr. Şevket Nasir ise gençlerin mücadeleci
ruha sahip olması konusunda tavsiyelerde
bulundu. Daha sonra Yeniden Refah Partisi
ve Alperen Ocakları İstanbul il başkanı gibi
siyasi parti temsilcileride ayrı ayrı selamlama konuşması yaptı.

Buluşmanın üçüncü gününde Doğu Türkistan Yeni Nesil Hareketi Başkanı Dr. Abduselam Teklimakan tarafından okunan 3. Uluslararası Doğu Türkistan Gençlik Buluşması
sonuç bildirisinde Toplantıda görüşülen konular çerçevesinde alınan kararların eksiksiz
uygulanması, plan ve projelerin koordinasyonu için her türlü çabanın gösterilmesi,
ortak işbirliğinin güçlendirilmesi, küresel
çapta Çin karşıtı sivil toplum hareketlerinin

Norveç Uygur İslam Kültür Merkezi Başkanı
Mardan Uygur, Avustralya Uygur Cemiyeti
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, küresel çapta Çin karşıtı sivil toplum hareketlerinin arttırılması, haklı Doğu Türkistan
davasının Kaliteli ve verimliliğini arttırmak
için gençlerin eğitilmesi ve fırsatlar sağlanması, 70 yılı aşkın İşgal altında soykırımla
karşı karşıya kalan 35 milyon Doğu Türkistan halkının genç bireyleri olarak bunun
bilincinde canla başla çalışacakları vurgusu
yapıldı.

buluşmayla Doğu Türkistanlı gençler arasındaki kardeşlik bağının güçlendirilmesi,
Doğu Türkistan mücadelesinde gençlerin
nasıl rol alması gerektiği ve bu konudaki
eksikliklerin giderilmesi, dava önderlerinin
tavsiye ve tecrübelerinden istifade etmek,
Doğu Türkistanlı gençlerde ideolojik birlik
ve ortak stratejik anlayışı, güç birliği oluşturulması amaçlanıyor.

DAVA ÖNDERLERİNİN TECRÜBELERİNDEN İSTİFADE EDİLECEK

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Prees

2019 yılından beri Doğu Türkistan Yeni Nesil Hareketi organizatörlüğünde dünyanın
dört bir yanından gelen Doğu Türkistanlı
genç aktivistler, çeşitli Sivil toplum Kuruluşları temsilcileri, farklı alanlarda parlayan
genç isimler bir araya gelerek Doğu Türkistan Kardeşlik buluşması gerçekleştiriyor.
Doğu Türkistan Gençlik Buluşması, Gençlerin bütün çabalarına rağmen, dünyayı etkisi
altına alan Cavid-19 Çin virüsü döneminde ara verilmişti. Bu yıl üçüncüsü yapılan
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Doğu Türkistan’da Çin virüsü (Covid-19)
enfeksiyonu sayısındaki artış nedeniyle,
Urumçi şehrinin ana bölgelerinde 10 Ağustos’tan itibaren beş gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

mış Çin virüs enfeksiyonu değil.
Daha önce Doğu Türkistan’daki “Xinjiang
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi” Başkan
Yardımcısı Sui Yan, 8 Ağustos’ta düzenlediği basın toplantısında, Doğu Türkistan’da
yayılan Çin virüsünün Çin’dekinden farklı
olduğunu ve yurt dışından geldiğini iddia
ederek, Grup faaliyetleri ve bölgeler arası
seyahat, salgının hızla yayılması riskini artırdığı için Salgına karşı önlemlerin ve kontrolün sıkılaştırılmasını vurgulayarak virüsün
turist kaynaklı olduğunu iddia etmişti. Şimdiye kadar Doğu Türkistan genelinde henüz
net tanı konulan hasta bulunmazken hiçbir
semptom göstermeyen Çin virüsü bulaşmış
kişi sayısı 916’ya ulaştığı açıklanmıştı.

Doğu Türkistan’da yeniden çoğalmaya başlayan ve semptom göstermeyen Çin virüsü
enfeksiyonu nedeniyle rejim hükümetinin
sözde “Salgın önlemleri” bahanesiyle baskıcı kontrollerini meşrulaştırdığı ve daha da
sıkılaştırmaya devam ettiği bildirildi.
Doğu Türkistan’da Çin virüsü (Covid-19)
enfeksiyonu sayısındaki artış nedeniyle,
Urumçi şehrinin ana bölgelerinde 10 Ağustos’tan itibaren beş gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UZATILDI

Çin haber kaynaklarına göre, 9 Ağustos
son 24 saat içinde sadece Gulca’da 72’i olmak üzere Doğu Türkistan genelinde ise
122 asemptomatik enfeksiyon tespit edildi.
Urumçi, Turpan, Komul, Sanji, Altay ve diğer
bölgelerde de Çin virüsü bulunduğu, Fakat
Gulca’daki vakaların ciddi artışta olduğu
belirtildi.

Çin’in Wangyi Ağı’na göre, 10 Ağustos itibariyle Urumçi’nin Tanrıdağ, Saybağ, ve Yeni
kalkınma bölgesi (Kayfaqu) başta olmak
üzere uygulanan beş günlük sokağa çıkma
yasağının 15 Ağustos yerel saat 8:00 itibariyle beş gün daha uzatıldığı bildirildi.
Çinli kaynaklara göre Urumçi’deki virüsün
yayılımı kontrol altına alındığı, sokağa çıkma yasağıyla birlikte vaka sayılarında azalma olduğu ve son 24 saat için de Urumçi’de
9 enfeksiyon tespit edildiği ve kaynak noktasının kırmızı kodlu yüksek riskli alanlar
olarak belirlendiği öğrenildi.

Bilgiler göre 8 Ağustos son 24 saat içerisinde Doğu Türkistan’da 146 asemptomatik
enfeksiyon bulunduğu, sadece 119’u Gulca
Şehrinde olduğu bildirilmişti. Halı hazırda
Doğu Türkistan’da toplam 536 asemptomatik vaka bulunuyor. Ancak hiç biri onaylan-
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bu eğilimi zaten var olan Soykırım’ı hızlandırmak, meşrulaştırmak ve suçunu örtbas
etme çabası olarak nitelendiriliyor.
URUMÇİ’YE GİRİŞ-ÇIKIŞ YÖNERGESİ YAYIMLANDI
Çin halk ağının 17 ağustos haberine göre,
16 Ağustos’ta sözde Xinjing Hükümeti propaganda dairesi, “salgın önleme ve kontrol”
konusunda bir basın toplantısı düzenledi. Urumçi şehri Ulaştırma Bürosu başkanı
Wang Huijun, merkezi hükümetin Urumçi’ye giriş- çıkışla ilgili siyaseti hakkında
açıklama yaptı.
Açıklamada Urumçi Şehrinde hala “geçici
sakinleştirme yönergesi uygulamada olduğu, halkın zorunlu olmadıkça Urumçi’ye
gelmemeleri veya Urumçi’den ayrılmamaları gerektiği, gelmek zorunda olanların
ise tıbbi tedavi, eğitim, iş vb. faaliyetler için
Urumçi’ye gelmeleri durumunda, özel araç
veya hizmet araçları kullanımı şartıyla gidip gelebileceği, önce ikamet ettiği adrese
bağlı karakollara bildirilmesi ve belirlenen
süre içerisinde dönmeleri ve de bazı belgeler isteneceği belirtiliyor.

GIDA FİYATLARI ON KAT ARTTI
4 Ağustos itibariyle Gulca şehri de virüs
attışı nedeniyle giriş çıkışlara kapatılmıştı.
Kontrol noktalarından geçecek olanlardan
24 saat geçerli sağlık sertifikası, dijital sağlık sistemlerinde yeşil kod olması ve büyük
veri tabanına entegre iletişim kartına sahip
olmaları gerektiği isteniyor.

HERKES ALINAN TEDBİRLERE UYMAK ZORUNDA

Yerel sosyal medya platformlarından halıkın paniklediği ve bazı bölgelerde gıda ve
sebze fiyatlarının on kat arttığı ve insanların
yiyecek almak için uzun kuyruklar oluşturduğu gözlemlendi.
VİRÜS BAHNESİYLE BASKIYI ARTTIRIYOR
Çin rejimi, Çin virüsü salgınının bu dalgası
sırasında “sıfır kovid” politikası kapsamında
sıkı tedbirler uygulamıştı. Gözetim ve kontrolü arttırmıştı. Bu sadece Çin ekonomisine
zarar vermekle kalmayıp, aynı zamanda Çin
vatandaşları arasında kızgınlığa da neden
oldu. Ayrıca Çin rejimi “virüs önleme” bahanesiyle Doğu Türkistan’ın çeşitli yerlerinde
sıkı kontrol ve kuşatma siyaseti izliyor. Gözetimi sıkılaştırmaya çalışıyor. Oysa Çin’in

Çin’in Urumçi’den ayrılma politikasına iliş-
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ilişkin yönergede, Urumçi’den ayrılacakların özel durumlarına göre, orta ve yüksek
riskli bölgelerden ayrılmaları durumunda il
ve ilçe düzeyinde tüm kontrol noktalarında
kapsamlı değerlendirmelere tabi tutulması
ve tehlike ortadan kalktıktan sonra serbest
bırakılacağı ileri sürülüyor. Düşük riskli bölgeden ayrılmak isteyenlerin 72 saat içerisinde 3 geçerli tıbbi muayene ve negatif bir
antijen kanıtı sağlamaları, Salgın olmayan
bölgeden ayrılacakların ise 48 saat içinde
yapılan iki test sonuçlarında anormallik
olmadığını teyit ettikten ve sorumlu karakoldan bilgi aldıktan sonra Urumçi’den ayrılması mümkün olacağı, ayrıca bu kişilere
kapalı bir şekilde ulaşım istasyonuna götürülmesi ve şahsın gideceği yere varmasıyla
birlikte derhal yetkililere ve ilgili birimlere
rapor vermesi, dijital sağlık sistemlerinde
yeşil kod olması ve büyük veri tabanına
entegre iletişim kartına sahip olmaları gerektiği ve bulunduğu bölge yetkililerince
uygulanan karantina önlemlerine uymaları
gerektiği yer alıyor.

adı verdiği tesisler inşa ettiği ve enfekte
insanları yedi gün boyunca gözlem altında
tutmaya başladığı, herhangi bir anormallik
gözlemlenmeyen kısmen kişilerin ‘evlerin-

AMAÇ BASKIYI DEVAM ETTİRMEK

Kamp Tanığı Zumret Davut Hanımın paylaştığı görüntülerde Çin’in Doğu Türkistan halkını, salgın bahanesiyle devasa karantina
merkezleri kurarak izole ederken, Çin’den
gelen yerleşimci Çinliler içinde ayrı tesisler
kurduğu ve bazı Çinlilerin Tük hanelere yerleştirildiği dikkat çekti.

de kalması’ koşuluyla tahliyesi gerçekleşirken, çoğunluğun içeride tutulmaya devam
ettiği anlaşılıyor. Gözlemciler Çin’in yaklaşan 20. Kongresi ile virüsün patlak vermesini ilişkilendirerek ıstıkrarı korumak için
Çin’in devasa izolasyon merkezlerini çoğalttığını, salgın bahanesiyle izlediği baskıcı
politikalarını devam ettirmeyi amaçladığını
yorumladı.

Çin kaynaklı sosyal paylaşım sitelerinde

15 Ağustos Çin kaynaklı sosyal medya platformlarında yayılan görüntülere göre, Gulca şehrinde düzinelerce devasa Karantina
merkezlerinin kurulduğu ve dev depo tarzı
alana sıkı yerleştirilen yatakların ve kötü koşulların olduğu ortamlarda Uygur halkının
sözde tıbbi müdahale gördüğü, Ancak 17
Ağustos’ta yayılan diğer üç dakikalık videoda ise Çin’den gelen yerleşimci Çinlilerin
izolasyon tıbbi gözlem ünitesinde belirlendiği üzere çoğunluk olarak kulübe şeklindeki daha iyi ortamlara sahip gözlem noktaları
gösteriliyor.

yayılan video görüntülerinde, Gulca Eyalet
yönetimi, sözde “salgın önlemleri” bahanesiyle devasa “merkezi izolasyon merkezi”
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İKİ HAFTA UYGUR KIZIYLA AYNI ODADA YAŞAYACAK
Bir başka videoda ise Çin’den yeni gelen bir
Çinlinin Tek başına evde yalnız kalan Uygur
kızının olduğu (muhtemelen Evin erkeği
toplama kampında) Türk haneye yerleştirildiği, iki hafta boyunca Uygur kadınla aynı
evde karantina altında kalacağı gösteriliyor.
Zumret Davut Hanımın konu üzerine yaptığı yorumda ise “İşgalci Çin, muhteşem Uygur mutfağına sahip lüks bir Uygur evinde
Çinli bir adamın biçare Uygur kızıyla karantinaya alınmasını sağladı. Çinli erkek ve Uygur kıza sadece bir oda veriliyor. Karantina
süreci 14 gün. İki hafta boyunca bir Çinliyle
aynı odada yaşayacak demek ne anlama
geliyor?” Paylaşımında bulundu.
Gözlemciler, birçok Çinlinin Doğu Türkistan’daki karantina sürecinde gündelik yaşamını video kaydına alarak sosyal medya
hesaplarından paylaşımda bulunduğunu,
bir yandan Çinli yerleşimcileri bölgeye gelmeye teşvik ederken diğer yandan da Uygur kızlarıyla geçirdiği günleri paylaşarak,
Çinli yerleşimcileri tahrik etmeye çalıştığını
kaydetti.
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Çin rejimi, Çin virüsü salgınının artması bahanesiyle Doğu Türkistan’da “sıfır kovid” politikası kapsamında sıkı tedbirler uyguluyor.
Gözetim ve kontrolü arttırıyor. İlgili haberler ise Doğu Türkistan ve Tibet gibi işgal edilen topraklarda virüsten etkilenen ayrı ayrı
1000’e yakın yerleşim bölgelerini yüksek,
orta ve düşük riskli alanlar olarak üç kategoriye ayran rejim hükümeti, özelliklede ev
barklarından koparılan Uygurları bilinmeyen başka yerlere sürgün ederken boşalan
yerlere “Emlak-konut yönetimi” adı altında
Çinlileri yerleştirdiğini doğruluyor.

Çinli yetkililerin tehlikeli alanlarda halkın
bütün taleplerini teminat altına aldığı propagandası yapılıyor.
ÇİN PROPAGANDASININ YALAN OLDUĞU
ORTAYA ÇIKTI
Doğu Türkistan’da Çin’in cezalandırmasından korktuğu için kimliğini gizleyen bir
Uygur Türkü, VOA muhabirine durumu anlatarak, Çin rejimi tarafından şu anda bölge
genelindeki konut ve apartman dairelerinin
büyük ölçüde boşaltıldığı, “Emlak-konut
yönetimi” adı altında Uygurları, bilinmeyen
yerlere taşıdığını, boşalan yerlerle ilgili hükümetin başka hesapları olduğunu ifade
ederek soykırımı teyit etti.

Amerika’nın Sesi VOA haberine göre, Çinli
yetkililer 18 Ağustos’ta Doğu Türkistan genelinde toplam 329 yerleşik bölgenin yüksek riskli, 138’i orta riskli ve 24’ü düşük riskli
bölge olarak belirledi. Tibet’te de aynı şekilde 346 yüksek riskli bölge ve 223 orta riskli
bölge olduğu öne sürüldü.

Uygur, muhabire ayrıca, “Karantina noktasına gitmemiz söylendi. Yetkililer, enfekte
kişiyle temasta bulunan Çinli bir adamın bizim apartmana girdiğini söyledi. Ertesi sabah, bizim götürüldüğümüz yerin Toplama
Kampı olduğunu anladık.” şeklinde tanıklık
verdi.

Çin devlet medyası Global Times’a göre,
Doğu Türkistan ve Tibet’teki yönetim, yüksek ve orta riskli bölgelerde istikrarlı yönetim uyguladıkları, sözde “salgın önlemleri”
kapsamında bölge karantinaya alındığı,
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Türkistan Press Editörü Muhammed Ali
Atayurt, Çin rejiminin tamda hasat zamanı
Uygur çiftçileri eve kilitlendiğini, yayladaki
hayvanları, tarladaki ziraatlarınin telef olduğunu, evde kendileri de perişan durumda
olduğunu, pazarlardaki tonlarca sebze ve
meyveler sokağa çıkma yasağı yüzünden
çürüdüğünü, ara sıra yetkililerce teslim edilen sebze ve ek gıda fiyatlarının inanılmaz
pahalı olduğunu, hatta bazı ailelere günlerce erzak verilmediğini, Çin’in asıl amacının
virüsün yayılmasını önlemek değil, garazlı
bir şekilde Uygur halkını ezmek, süründürmek olduğunu, Çinlilerin halkı düşündüğü
falan olmadığını ve hiç olmayacağını belirterek “Sebze ve meyveleri çürümeye terk
etmek yerine, kuşatma altındaki hanelere dağıtabilir, çiftçilerin zararlarını tazmin
edebilirdi. Dünyanın herhangi bir yerinde
ve herhangi bir abluka altında mahsulüne
bakmak zorunda olan çiftçiler, insanların

smini vermek istemeyen bir başka Uygur
Türkü ise, hükümet yetkililerinin evlerinin
kapılarını dışarıdan kilitlediğini ve dışarı
çıkmalarını engellediğini, sadece günlük
sağlık kontrolleri veya günlük ihtiyaçları
karşılamak için açabileceklerini söylediğini
dile getirdi.
BASKIYI MEŞRULAŞTIRMAK İÇİN SALGINI
KULLANIYOR
Konuyla ilgili Washington merkezli Komünizm Kurbanlarını Anma Vakfı’nın kıdemli
üyesi ve Çin araştırmaları merkezi direktörü
Dr. Adrian Zenz, Çinli yetkililerin Uygurlar
ve Tibetliler üzerindeki baskıyı artırmak ve
soykırımı meşru göstermek için yeni “salgın
kontrol” önlemlerini kullandığını belirtti.
VOA ile yaptığı röportajda konuşan Dr. Adrian Zenz, Çin’in Uygurları atıl, geride kalmış, aşırıcı, terörist olarak damgalaması göz
önüne alındığında, Uygurların salgın bahanesiyle daha sert muamele ve daha katı
kısıtlamalarla karşı karşıya kalabileceğini
söyledi.

günlük yaşamlarıyla ilgili dükkanlar, evlere yemek servisi yapan restoranlar vs. sosyal yardımlaşma için yasaktan etkilenmez.
Çin’in buradaki davranışı kesinlikle yıkıcı ve
ahlaksızca. Apaçık sistematik soykırımın bir
parçasıdır.” Yorumunu yaptı.

Nitekim Çin kaynaklı sosyal medyada yayılan son görüntüler, Çin’in Uygurlara ciddi
baskılar uyguladığını, bir yandan ekonomik
olarak onları yıpratırken, diğer yandan da
evlerinden çıkmalarını engelleyerek, yada
açlığa terk ederek işkence yaptığını açıkça
gösteriyor.

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Prees

“APAÇIK SİSTEMATİK SOYKIRIMIN BİR PARÇASIDIR”

27

DOĞU TÜRKİSTAN

GERÇEGI

AĞUSTOS 2022

Çin’in Doğu Türkistan’daki sözde “salgın önleme” adına uyguladığı karantina önlemleri
devam ederken Kaşgar ve Artuş’ta sel felaketi yaşandı ve büyük ekonomik kayıplara
neden oldu.

nallar taştı. Bilgilere göre Üstün Artuş’taki
sel oldukça şiddetli olup, çiftçilerin ekinleri,
tarlalar ve yollar tahrip oldu.
KADİM ŞEHRİN SOKAKLARI SUYLA DOLDU
Bazı köylerde çiftçilerin evlerini su bastı.
Elde edilen ilgili görüntülerde, köylülerin
eşyalarını evin dışına çıkarmaya çalıştığı
görülüyor. Kaşgar’daki sel, daha çok kentsel
alanları vurdu ve kadim şehrin sokakları sel
sularıyla doldu.
Kaşgar’daki sel felaketinin ilk önce 25 Ağustos’ta Merkit ilçesinde başladığı, birçok bölgede Çiftçilerin arazilerini ve tarlalarını da
etkilediği, ancak İlgili video görüntülerinde
mevcut sokağa çıkma yasağı yüzünden az
sayıda insanların selden etkilenen bölgelerde, ev ve bahçelerini basan suyu temizlemeye çalıştığını, rejim hükümetinin halkı
guruplar halinde her evden birer kişi olmak
üzere selle mücadele ekibi oluşturduğu anlaşılıyor.

27 Ağustos’tan bu yana şiddetli yağışlar, 28
Ağustos’ta sele dönüşerek nehirler ve ka-
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Çin rejimi, Doğu Türkistan’da kurduğu insanlık dışı kamplarda her türlü işkencenin
yanı sıra tutsakları çeşitli kimyasal ve bilinmeyen ilaçları test etmek için bir deney nesnesi olarak kullanıyordu. Bu durum “virüs
önleme” bahanesiyle meşrulaştırıldığı ve
Doğu Türkistan’ın Kumul kentinde ahalilere
“Azudin tableti” adı verilen bir tür ilacı test
etmeye başladığı öğrenildi.

Gözlemciler, Çin’in Doğu Türkistan halkını
deney faresi olarak kullanmasının yeni bir
durum olmadığını, bu ilacın ilk kez Uygurlar üzerinde kullanılmasına dikkat çekerek,
2020’de Çin’in Sinovak Biyoteknoloji Şirketinin geliştirdiği anti virüs Aşısınında ilk olarak Doğu Türkistan halkı üzerinde denendiğini kaydetti.
Öte yandan Geçen yıl toplama kampına bir
aydan fazla kapatıldıktan sonra serbest bırakılan bir Uygur kadın, VOA muhabirlerine,
ceza kampından bırakılıp eve döndükten
sonra Çinli yetkililerin günde bir kez evine
geldiğini ve hiçbir açıklama yapmadan onu
bilinmeyen ilaç almaya zorladığını ve eğer
ilacı almazsa tekrar hapse kapatacaklarını söyleyip tehdit ettiğini bildirmişti. Daha
sonra, zorla uygulanan ilacın “LianhuaQingwen” adlı bir Çin tıbbı ilacı olduğu ortaya
çıktı. Bununla birlikte, ABD Gıda ve İlaç İdaresi, ilacın Çin virüsü üzerinde terapötik bir
etkisinin olmadığını ve Çin’in eylemlerinin
şüpheli olduğunu belirlemişti.

Çin halk ağında 19 Ağustos yer alan habere
göre, Doğu Türkistan’ın kumul şehir yönetimi 900 kutu “Azudin tableti” adlı sözde anti
virüs ilacı satın aldığı ve 13 Ağustos itibariyle halka dağıtarak resmen test etmeye başladığı bildirildi.
Çin haber kaynaklarına göre, “Azudin tableti” Çin’de pazarlanan ilk parti ve Çin virüsü
gibi viral sangınlar üzerinde etkili olduğu
iddia edilen bir çeşit yeni ilaç olduğu ileri
sürülüyor.
Ayrıca Çin medyasında, ilk kez Doğu Türkistan’ın Kumul kentinde test edilen “Azudin
tableti” adlı ilacın sözde tam fikri mülkiyet
haklarına sahip olduğu hususunda övgüyle
bahsediliyor.
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SOYKIRIM SUÇUYLA GURUR DUYAN
XI JINPING
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Doğu Türkistan’da neler oluyor?
Doğu Türkistan’la ilgili haberlerin hangisi gerçek, hangisi gerçek değil?...
Dergimiz, güvenilir haber kaynakları ve yaşayan tanıkların beyanlarıyla,
Çin rejiminin insanlığa karşı suçlarını ve bu suçlarını örtbas etmek için
servis ettiği gerçekdışı bilgi ve haberleri ifşa etmeyi, ayrıca günümüzde
Doğu Türkistan halkının maruz kaldığı insanlık dışı zulümleri dünya
kamuoyuna sunmayı hedefler.
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