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Çin Halk ağında 2 Eylül yer alan habere göre, Çin rejimi Urumçi halkı üzerindeki
abluka ve kontrolü daha da sıkılaştırmak için sözde “üç günlük olağanüstü hal” ilan etti.
Genelgede hedef noktalar arasında Uygurların yoğunlukta olduğu Tanrıdağ reyonu, Saibağ
reyonunda yüksek ve orta riskli bölgelerin hala çok olması, üstelik düşük riskli bölgelerle
karışık olması, nüfus yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda salgının potansiyel artış
eğiliminde olduğunu gerekçe gösteriyor. Ayrıca halkın gündelik ihtiyaçlarını karşılayan
sözde fidilerin, bundan böyle her defasında üç günlük veya haftalık ihtiyaçları, haftada
bir kere halka ulaştıracak şekilde değişiklik yapılmasına karar verildiği dikkat çekiyor.

HALK AÇLIĞA TERK EDİLİYOR

Genelgede yüne, insanlara tehdit
vari uslûpla, halkı kin ve kışkırtmaya
yeltenenlerin
ağır
biçimde
cezalandırılacağı, herkesin en iyi biçimde
sözde “salgın önleme ve kontrol”
prosedürlerine uyarak toplumsal istikrarın
sağlanmasını temin etmesi gerektiği
isteniyor.

dalgasında, topyekün kuşatma altında
acı çektiğini, hatta açlıktan ölmek üzere
olduğunu, hem maddi hem manevi
açıdan bir aydır zor günler geçirdiğini
vurgulayarak “bırakın üç gün veya haftalık
erzak ihtiyacı yapılacakmış da! Uygurlar
Çin’den gelecek yardımı bekleyecekmiş
de! Halka garazlı bir şekilde eziyet
ediliyor, çürümüş kokuşmuş yiyecekler
verilerek hor görülüyor. Ortaya çıkan
videolarda, kırsalda sakinlerin kapıları
dışarıdan kaynak yapılarak mühürleniyor.
Kentsel yerleşim bölgelerindeki site giriş
kapılarına ise çelikten duvar örülüyor.”
Değerlendirmesini yaptı

Gözlemciler, Çin rejiminin abluka
altındaki ailelere gıda yrdımı teminatı
verdiği propagandasını güçlendirirken
Çin kaynaklı sosyal medyada yayılan
halkın gerçek durumunu yansıtan
görüntüler Çin’in yalanlarını çürüttüğünü,
Doğu Türkistan halkının salgının bu
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direktörü Dr. Adrian Zenz, Çinli yetkililerin
Uygurlar ve Tibetliler üzerindeki baskıyı
artırmak ve soykırımı meşru göstermek
için yeni “salgın kontrol” önlemlerini
kullandığını belirtti.

VİRÜS BAHNESİYLE BASKIYI ARTTIRIYOR
Çin rejimi, Xi Jinping’in ortaya attığı “sıfır
kovid” politikası kapsamında sıkı tedbirler
uyguluyor. Doğu Türkistan’ın çeşitli
yerlerinde sıkı kontrol ve kuşatma siyaseti
izliyor. Gözetimi sıkılaştırmaya çalışıyor.
Oysa Çin’in bu eğilimi zaten var olan
Soykırım’ı hızlandırmak, meşrulaştırmak
ve suçunu örtbas etme çabası olarak
nitelendiriliyor.

Amerikanın sesi (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.

Konuyla ilgili Washington merkezli
Komünizm Kurbanlarını Anma Vakfı’nın
kıdemli üyesi ve Çin araştırmaları merkezi

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Prees

BM Genel Kurulu 77. Oturumu Açılışı
Münasebeti ile Uluslararası Doğu
Türkistan STK’lar Birliği tarafından BM
Genel Kuruluna Doğu Türkistan’daki
Soykırıma Karşı Harekete Geçme çağrısı
yapıldı.
Yayımlanan basın
ifadeler kullanıldı;

açıklamasında

şu

Basın Bildirisi: BM Genel Kurulu Doğu
Türkistan Soykırıma Karşı Harekete
Geçmeli!
Çin 1949 Doğu Türkistan’ı işgal ettikten
bu yana Doğu Türkistanlılara yönelik
asimile politikası uygulaya gelmektedir.
2

Çin bu süreçte Doğu Türkistanlıların
kimliğinin
yok
edilmesi,
Doğu
Türkistan’ının demografik yapısının işgal
güçleri tarafından değiştirilmesi ve bu
kapsamda dil, din yasağı, serbest seyahat
yasağı, doğum yasağı gibi yasaklarının
yanı sıra, tarihi eserleri, camileri ve Doğu
Türkistan’a özgün medeniyet sembolleri
tahrip etmektedir. Çin bu tür politikaları
sonucu 73 yıldır milyonlarca Doğu
Türkistanlı hayatını kaybetmiş. İşgal
gününden bu yana Çin hükümeti asil
toprak sahipleri olan Uygur ve diğer Türki
halkları doğrudan öldürme, yargısız infaz,
müebbet hapis gibi yollarla soykırıma
tabi tutmaktadır.
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2013 yılında başlayan Çin’in yeni soykırım
politikası sonucu, Doğu Türkistan’da Çin
tarafından inşa edilen 1200’dan fazla
toplama kamplarında milyonlarca insan
beyin yıkama, toplu tecavüz, Çinlileştirme,
tıbbi deneyler, organ çalma ve çeşitli
işkencelere maruz kalmaktadır. Bunun yanı
sıra aileleri parçalama, çocuk kampları,
ebeveynleri kendi çocuklarını eğitme ve dil
kültürlerini tanıtma haklarından mahrum
bırakma, ebeveynleri öldürülen yahut
kamplara kapatılan çocukları Çinlilere zorla
evlat olarak verme gibi vahşi cinayetlerle
evrensel insan hakları beyannamesindeki
tüm maddeleri hatta daha fazlasını ihlal
ederek soykırım cinayeti işlenmektedir. Son
9 senede 20 binden fazla cami yıkılmış, din
adamları ve aydınlar tutuklanmıştır ya da
işkence edilerek öldürülmüştür.
Son günlerde Çin rejimi Doğu Türkistan’da
“sıfır Covid” politikası kapsamında Çok
sert karantina tedbirleri uygulamaktadır.
Bölgeden
gelen
sosyal
medyada
paylaşılan görüntülerde Ghulja şehrinde
insanların evlerinden çıkmaların tamamen
yasaklandığını,
halkın
temel
gıda
ihtiyaçlarının karşılanmadığı, kentte üretim
ve günlük yaşamın tamamen durduğu,
halkın açlığa terk edildiği ve bundan
dolayı onlarca insanların evlerinde açlıktan
vefat ettiği bilinmektedir. Aynı zamanda
karantina adı altında uygulana politikalar
sonucu hastaneye veya herhangi bir tedavi
yöntemine ulaşımı kesilerek, yaşlılar, hasta
olanlar ve doğum yapacak kadınların sağlık
sorunları yaşadığı ve Kovid’ten enfekte
olanların hayatını kaybetmiş olasılığı
olduğunu sosyal medya paylaşımlarına
yansımaktadır.

bu soykırımın durdurulması için acilen
harekete geçmesini çağırıyoruz. Ayrıca BM
genel sekreteri António Guterres’den Doğu
Türkistan için bir özel temsilci atamasını talep
ediyoruz. Bu minvalde yeniden seçilmiş BM
İnsan Hakları yüksek konseyi başkanı Volker
Türk Bey efendini eski Başkan Michelle
Bachelet ofisi tarafından yayınlanan
raporda belirtilen Doğu Türkistan’daki insan
hakları ihlallerini durdurmaya yönelik verin
tesviyelerin yerine getirilmesi için gerekli
tüm çabalarını göstermesini arz ediyoruz.
Ve BM İnsan Hakları Yüksek Konseyi’nin
yayınladığı raporun Doğu Türkistan’daki
insan hakları ihlallerini nitelendirmekte
eksik olduğu kanaatindeyiz ve yeni yönetim
ofisinin Doğu Türkistan soykırım hakkında
kapsamlı rapor yayınlamaya çağırıyoruz.

Son olarak, Biz Uluslararası Doğu Türkistan
STK’lar Birliği, BM genel kurulunun yeni
döneminde, BM genel sekreteri António
Guterres’i ve BM insan hakları komitesini
Doğu Türkistan’da gerçekleşmekte olan

Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği
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Çin rejimi “Sıfır Kovid” politikası
kapsamında Doğu Türkistan’daki
insanlık dışı uygulamalarını sözde
“salgın
önleme”
bahanesiyle
meşrulaştırmaya
ve
dahada
şiddetlendirmeye,
Karantina
yalanıyla da soykırımı örtbas
etmeye devam ediyor.

çıkmaya başladıkları ve Beyaz
tulumlu Çinli görevlilerin “eve
girin” diyen sesleri, insanların “Evet!
Ahali ayağa kalktı! Bakın herkes
sokağa indi. Burası Gulca şehir,
Karadöng köyü. Herkes gidiyoruz.
Evde yatmaktansa bu daha etki
göstermez mi?” dediği kaydediliyor.

Çin kaynaklı sosyal medyada yayılan
video görüntüsünde 42 gündür
evlerine kapatılan ve açlığa terk
edilen Gulca halkının rejime karşı
sokaklara indiği kaydediliyor.

1 dakikalık videoda konuşanların
“Evlere temel yaşam desteği
teslimi yapılmamakta, çocukların
ve acizlerin ölmek üzere olduğu,
bu nedenle çaresiz isyan etmek
zorunda kaldığını, herkesin ayağa
kalktığını” söylediği net bir şekilde
duyuluyor. Görüntüler yıllardır
uyguladığı sistematik soykırımın
bir parçası olarak Çin rejiminin
kapıları zorla kapatmak suratıyla
“açlık katliamı” uyguladığının güçlü
kanıtını sunuyu.

11 Eylül sosyal medyada yayılan
görüntülerde Gulca’nın Karadöng
köyünde halkın, Çin rejiminin
gözaltı, “açlık katliamı” sistematik
soykırım uygulamalarını protesto
etmek için sokaklara döküldüğü
kaydediliyor. Görüntü kaydında
Köylülerin
evlerinden
sokağa
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yayılan bir başka videoda Gülci’nin Ulustay
merkez İlkokulu’ndaki ısınma sistemleri
dağıtım merkezinde çalışan bir Uygur işçinin,
böbrek taşı olduğu, hastalandığında onu
hastaneye götürecek kimse bulunamadığı,
Hanımı Acili defalarca aramasına rağmen
kimsenin cevap vermediğini, ancak her geçiş
noktalarında polislerin olduğunu, hiç birinin
onlara yardım etmediğini şikayet ederek,
“Halkım bana yardım edin kocama yardım
edin” diye feryat ediyor.

KELLE KOLTUKTA’ KENDİNİ FEDA ETTİ
Gözlemciler Doğu Türkistan halkının
direndikleri takdirde tüm özgürlüklerini
ve hatta hayatlarını kaybedeceklerinin
bilincinde olmasına rağmen, ayaklanma ve
şiddetli zulme karşı direnme konusunda
yılmaz bir ruha ve cesarete sahip olduklarını,
Gulca Karadöng’deki halkın tabiri caizse
‘kelle koltukta’ kendini feda etmesi, Doğu
Türkistan
Cumhuriyetleri
dönemindeki
zulme boyun eğmeyen iradeyi hatırlattığını,
Doğu Türkistan halkının Çin mezaliminden
kurtulmak için elinden geleni, Uluslararası
toplumunda üstüne düşen sorumlulukları
yerine getirmek için her türlü çabayı
göstermeleri gerektiğini, Nitekim zalimin
onları zoraki kaybettirmesinden endişe
duyduğunu ve Uluslararası toplumun, insan
hakları savunucu kuruluşlarının, Karadök köy
sakinlerinin can güvenliğini garanti altına
almak için Çin rejimine baskı uygulaması
gerektiğini değerlendirdi.

ÇİNLİLERE ÖZEL MUAMELE EDİLİYOR
Hafta sonu yayımlanan videoların çoğunda
kendilerine “Fedai” adını taktığı Çinli
görevlilerin açlıktan ölmek üzere olan
Uygurlar tarafından yazılı ve sözlü olarak
yardım talebinde bulunulmasına rağmen
görmezden gelindiğinden şikayet ediliyor.
Öte yandan Çinlilere ayrıcalık uygulandığı
ve Uygurların gözleri önünde Çinlilerin
kapılarına tek tek gidip sepetle erzak
dağıtıldığı görüntüleri de Çin rejiminin İki
yüzlülüğünü gözler önüne seriyor.

POLISTEN BAŞKA MUHATAP BULUNAMIYOR

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Prees

Bölgeden acı verici görüntüler gelmeye
devam ediyor. 9 Eylül’de sosyal medyada

5

DOĞU TÜRKİSTAN

GERÇEGI

EYLÜL 2022

Çin rejimi “Sıfır Kovid” politikası kapsamında Doğu Türkistan’daki insanlık dışı uygulamalarını
sözde “salgın önleme” bahanesiyle meşrulaştırmaya ve dahada şiddetlendirmeye, Karantina
yalanıyla da soykırımı örtbas etmeye devam ediyor.
Çin kaynaklı sosyal medyada yayılan video’ya göre 42 gündür evlerine kapatılan ve açlığa terk
edilen Gulca halkından bir köyün insanları, rejime karşı sokaklara inmişti.
11 Eylül sosyal medyada yayılan görüntülerde Gulca’nın Karadöng köyünde halkın, Çin rejiminin
gözaltı, “açlık katliamı” sistematik soykırım uygulamalarını protesto etmek için sokaklara
döküldüğü kaydediliyor.
ve Karadöng’den 617 kişinin tutuklandığını
617 GENÇ TUTUKLANDI
doğruladı.
42 gündür Evlerine kapatılan ve açlıktan
ölenlerin olduğu Gulca şehrine bağlı KANÇ KİŞİ DAHA YOK OLACAK BİLİNMİYOR
Karadöng köyünde, rejimin keyfi karantina Çin kaynaklı veriler(güvenilmez), Karadöng
zulmüne karşı haklarını aramaya çıkan 617 köyü toplam nüfusunun yaklaşık 18.000
kişinin tutuklandığı, bölge karakolundan olduğunu ve bunların büyük çoğunluğunun
teyit edildi.
Uygurlardan oluştuğunu, Gulca’daki Uygur
Özgür Asya Radyosun (RFA) aktardığına nüfusunun 270.000 civarında olduğu
göre 11 Eylül Pazar günü sokağa çıkanların gösteriyor.

tamamının tutuklandığı, çoğunun genç
yaşlarda olduğu belirtiliyor.

Son sızan görüntüler den birinde de,
genç birinin “şu an her kimse bilerek yada
bilmeyerek Gulca hakkında en ufak bir şey
söylesin, Bitti! Her şey biter! Yok olacak!
Gulca halkı yanan ateş gibidir! Kim tutarsa
yakarız!” dediği kaydediliyor. bu şekilde
Çin’in halka zulmetmesini hazmedemeyen

Polis memurları başlangıçta mahalle
sakinlerinin
yasağı
çiğnediğini
ve
tutuklananların çoğu daha genç ve hepsinin
kandırılmış olduğunu dile getirirken,
sorgulama sırasında pişmanlık duyduklarını
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daha kaç kişinin bulunduğu veya çoktan
zoraki kaybettirildiği hakkında bilgi takibi
yapılıyor.

yılmaz bir ruha ve cesarete sahip olduklarını,
Gulca Karadöng’deki halkın tabiri caizse
‘kelle koltukta’ kendini feda etmesi, Doğu
Türkistan Cumhuriyetleri dönemindeki
zulme boyun eğmeyen iradeyi hatırlattığını,
Doğu Türkistan halkının Çin mezaliminden
kurtulmak için elinden geleni yaptığını,
Uluslararası toplumunda üstüne düşen
sorumlulukları yerine getirmek için her türlü
çabayı göstermeleri gerektiğini, Nitekim
Uluslararası toplumun, insan hakları
savunucu kuruluşlarının, Karadök köy
sakinlerinin can güvenliğini garanti altına
almak için Çin rejimine baskı uygulaması
gerektiğini değerlendirdi.

Ayrıca Merkezi şehir Urumçi’den gelen
bilgilere göre, 33 Uygur erkeğin bilinmeyen
dört katlı bir binada hapsedildiği,
günlerdir yiyecek ve içecek verilmediği,
bu kişiler kendi imkanları ile dışarıya mesaj
göndererek
kendilerinin
kurtarılması
hususunda yardım talebinde bulundukları
öğrenildi.
‘KELLE KOLTUKTA’ KENDİNİ FEDA ETTİ
Gözlemciler Doğu Türkistan halkının
direndikleri takdirde tüm özgürlüklerini
ve hatta hayatlarını kaybedeceklerinin
bilincinde olmasına rağmen, ayaklanma
ve şiddetli zulme karşı direnme konusunda

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Prees

Doğu Türkistan’da yeniden çoğalan Çin virüsü enfeksiyonu nedeniyle
rejim hükümeti sözde “Salgın önlemleri” bahanesiyle baskıcı kontrollerini
meşrulaştırmaya, dahada şiddetlendirmeye, Karantina yalanıyla da soykırımı
örtbas etmeye devam ediyor.
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giderek acımasız hale geldiği anlaşılıyor.
Gulca’da çekilen bir video kaydına göre 1314 yaşlarında bir Uygur Kızın pencereden
atlamaya
çalıştığı,
çevredekilerin
müdahelesiyle kurtarıldığı görülüyor.
“İKİ HAFTADIR SU İÇİYORUZ”
“Halkın temel giderlerini teminat altına
alıyoruz” propagandası yapan Çin rejimine
tepki gösteren bir kadın ne halde olduğunu
video çekip anlatarak, sözde fedailerin
getirdiği kurtlanmış unu ayıklayıp yediğini
dile getirirken, bir diğer görüntüde ise dört
Çocuğuyla iki haftadır su içerek yaşamaya
çalıştığını, çok zor durumda olduğunu
anlatan bir babanın feryadı kaydediliyor.
Görüntülerden dikkat çekeni ise malum
bölgedeki sitede oturan sakinler kapılarının
dışarıdan kapatıldığından camı açıp var
gücüyle şöyle bağırıyor: Beş gündür bize
yemek verilmedi! karnımız acıktı! Evde
yiyecek kalmadı! Binaya bakacak kimse yok
mu? Görevliler neredesiniz?

Çin kaynaklı Sosyal medyada yayılan
görüntüler, salgın bahanesiyle alınan
tedbirlerin
insanlık
dışı
olduğunu,
halkın kırsalda kapı dışından kaynakla
mühürlenirken, kentsel bölgelerde ise
site girişlerine çelik duvarlar örülerek
evlerine kapatıldığını, bunalıma giren bazı
kimselerin çatıdan, pencereden atlayarak
intihar etmeye çalıştığını gösteriyor.

GIDA FİYATLARI ON KAT ARTTI
4 Ağustos Gulca, ardından 10 Ağustos
Ürümçi olmak üzere virüs artışı nedeniyle
Sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Daha
pazartesi günü Urumçi’de Üç günlük “Olan
üstü hal” ilan edildi.

“ÇOCUKLARIMIZ AÇLIKTAN ÖLMEK ÜZERE”
6 Eylül Yayılan 51 saniyelik bir video
kaydında keyfi karantina nedeniyle açlıktan
ölmek üzere olan dört çocuğunun, ateşide
çıktığını belirterek, yetkililerin durumdan
haberdar olmasına rağmen kimsenin
yardım etmediğinden şikayet ediyor.
Ayrıca benzeri, evde tedavi görme fırsatı
bulamayan hastaların, çocukların hayatını
kaybetmek üzere olduğu veya gelen ölüm
haberleri endişe yaratıyor.

Yerel sosyal medya platformlarından bazı
bölgelerde gıda ve sebze fiyatlarının on
kat arttığı ve insanların evde yiyecekleri
kalmadığından bitkileri yemeye mecbur

Kamp tanığı Zumret Davut Hanım’ın sosyal
medyada paylaştığı video görüntülerinden,
Çin rejiminin Doğu Türkistan halkına
yönelik uyguladığı sözde önlemlerin
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kaldığı, halkın 30 gündür dışarı çıkmaları
engellendiği ,Gulca ve diğer bölgelerde
devasa toplu karantina tesisleri kurulurken,
yüksek riskli bölge yalanıyla yerleşik ahaliyi ev
barklarından zorla çıkardığı ortaya çıkmıştı.
Çin rejimi, Çin virüsü salgınının bu dalgası
sırasında“sıfır kovid”politikası kapsamında sıkı
tedbirler uyguluyor. Doğu Türkistan’ın çeşitli
yerlerinde sıkı kontrol ve kuşatma siyaseti
izliyor. Gözetimi sıkılaştırmaya çalışıyor. Oysa
Çin’in bu eğilimi zaten var olan Soykırımı
hızlandırmak, meşrulaştırmak ve suçunu
örtbas etme çabası olarak nitelendiriliyor.

Gözlemciler Çin’in asıl amacının virüsü
önlemek olmadığını, Planlı ve garazlı bir
şekilde sistematik soykırım uyguladığını,
tamda hasat zamanı Uygur halkını ezmek,
süründürmek için evlerine kapattığını,
tarlalardaki
mahsulleri,
yaylalardaki
hayvanları telef olduğunu, “Sebze ve
meyveleri çürümeye terk etmek yerine,
kuşatma altında açlığa mahkum bırakılan
hanelere
dağıtabileceğini,
çiftçilerin
zararlarını tazmin edebileceğini, ama bunu
yapmadığını, Çin’in buradaki davranışı
kesinlikle yıkıcı ve ahlaksızca, İnsanlık dışı,
apaçık topyekûn imha politikası olduğunu
söyledi.

AMAÇ UYGURLARI TOPYEKÛN İMHA ETMEK

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Prees

Çin rejimi sözde“internetteki dedikodular”a
karşı ülke çapında üç aylık bir hareket başlattı.

etme ve kötü niyetli dedikodular yayma
eğilimi içerisindeki hesapların tek tek takibe
alınacağı ve ulusal güvenliği, asayişi tehdit
ettiği için cezalandırılacağı belirtiliyor.

VİRÜS BAHNESİYLE BASKIYI ARTTIRIYOR

Çin Halk Ağında 5 eylül yer alan habere
göre, Çin İnternet Bilgi Güvenliği Ofisi, sözde
“internetteki siber zorbalık, sahte haberleri,
dedikoduları temizlemek ve çökertmek” adı
altında Çin genelinde üç aylık hareket başlattı.

Haberde ayrıca, Çin’in hareket kapsamında
düzenli bir kontrol mekanizması kuracağını
ve yüksek kontrol prosedürü uygulayacağı
vurgulanıyor.

YÜKSEK KONTROL PROSEDÜRÜ UYGULANACAK
İnternette siber zorbalık, karalama, örtbas
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yıllardır süren sistematik soykırımın,
asıl amacı Uygur halkını yok etmek
olan siyasi, ideolojik ve fiziki baskının
ayyuka çıkmasını engellemek olduğunu,
bu kez başlatılan hareketin ÇKP’nin 16
ekimde gerçekleştireceği 20. Kongresi’nin
güvenliğini sağlamak için olduğunu
kaydetti.

“SOYKIRIMI MEŞRULAŞTIRMA ÇABASI”
Gözlemciler, Doğu Türkistan’daki sistematik
soykırımın bir parçası olarak salgın
bahanesiyle uygulanan keyfi karantinalarda
Çin rejiminin bu gibi ağ kontrol ve siyasi
baskılardaki ana hedefi, Çin Komünist
Partisine (ÇKP) karşı muhalif görüşler ve
her türlü aksi düşünce, söz ve eylemi,
İnternetteki dedikodular ve provokasyon
olarak görüldüğünü, Doğu Türkistan’da

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Prees

Çin rejimi “Sıfır Kovid” politikası
kapsamında Doğu Türkistan’daki insanlık
dışı uygulamalarını sözde “salgın önleme”
bahanesiyle meşrulaştırmaya ve dahada
şiddetlendirmeye, Karantina yalanıyla da
soykırımı örtbas etmeye devam ediyor.

bulunduğunu açıkladı.
KEYFİ
KARANTİNALARIN
BEKLENİRKEN DAHA DA ARTTI

BİTMESİ

Çin kaynaklı Sosyal medyada yayılan
görüntüler, salgın bahanesiyle alınan
tedbirlerin
insanlık
dışı
olduğunu,
halkın kırsalda kapı dışından kaynakla
mühürlenirken, kentsel bölgelerde ise
site girişlerine çelik duvarlar örülerek
evlerine kapatıldığını, bunalıma giren
bazı kimselerin çatıdan atlayarak canına
kıymaya çalıştığını gösteriyor. Ayrıca evde
tedavi görme fırsatı bulamayan hastaların
ise hayatını kaybettiği haberleri endişe
yaratıyor.

Çinli kaynaklara göre Doğu Türkistan’daki
“Xinjiang Hastalık Kontrol ve Önleme
Merkezi” mevcut durum hakkında bir
basın toplantısı düzenleyerek son 24 saat
içerisinde bölgede 42 asemptomatik
enfeksiyon vakası tespit edildiğini ve net
tanı konulan Çin virüsü bulunmadığını,
enfekte olanların Çoğu Urumçi Şehri, Ili
Eyaleti, Sanji Eyaleti, Komul Şehri ve Kutubi
İlçesi olmak üzere toplam 1481 enfeksiyon
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Kamp tanığı Zumret Davut Hanım’ın sosyal
medyada paylaştığı video görüntülerinden,
Çin rejiminin Doğu Türkistan halkına yönelik
uyguladığı sözde önlemlerin giderek
acımasız hale geldiği anlaşılıyor. Kaşgar’da
çekildiği tahmin edilen 13 saniyelik video
kaydında konuşan malum kadın, site
girişinin çelikten duvarla kapatıldığını,
oysa sakinlerin uzun zamandır süren tam
kapanmanın sona ereceğini beklediğini

dile getiriyor.

Çin rejimi “Sıfır Covid” politikası
kapsamında Doğu Türkistan’daki insanlık
dışı uygulamalarını sözde “salgın önleme”
bahanesiyle meşrulaştırmaya ve dahada
şiddetlendirmeye, Karantina yalanıyla da
soykırımı örtbas etmeye devam ediyor.

olayda, Bir bebeğin açlıktan ateşi çıktığı,
Anne, baba ve amca üç kişinin hastaneye
ulaşmaya çalıştığı, ancak ne acil, nede
güvenlik güçlerinin ilgilenmediği, çaresiz
kendileri şehre giderek çocuğu tedavi
ettirmek için yola koyulduğu sırada bebeğin
can verdiği öğrenildi.

Benzeri bir çok görüntülerde halkın bir
aydır evlerine kapatıldığını, canından bezen
halkın görevlilerle tartıştığını, tartışma
sırasında “al nereye kapatırsan kapat!,
Kurşun sıksan da sık!, Biz insan değil miyiz?!
Açız! Aç!” şeklindeki isyanları yürek yakıyor.
Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Prees

Çin kaynaklı sosyal medyada yayılan video
görüntülerinde Doğu Türkistan’ın Gulca
şehrinde, 44 gündür sözde “karantina”
bahanesiyle evlerine hapsedilen Uygur ve
Kazak Türkleri yiyecek bir şeyler bulamazken
hastalanan
çocuklarının
hastanelere
alınmaması ve tedavi bulamaması, Çinli
makamların
ilgilenmemesi
sonucu
hastaneye götürme yolunda bir bebeğin
şehit düştüğü anı kaydediliyor. Doğu
Türkistan’ın Gulca bölgesinde yaşanan

Açık kaynaklardan elde edilen görüntülerde
Anne, babası “Cinim Balam! Cinim Balam!”
nidalarıyla kendinden geçmiş, amcası ise
“kardeşimin çocuğu öldü! Al Sana, Şimdi
oldu mu? Bunun sorumlusu kim? Bundan
kim sorumlu olacak! şeklinde isyan ediyor.
KANÇ KİŞİ DAHA ÖLECEK
Son sızan görüntüler den birinde de,
genç birinin “şu an her kimse bilerek yada
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bilmeyerek Gulca hakkında en ufak bir şey
söylesin, Bitti! Her şey biter! Yok olacak!
Gulca halkı yanan ateş gibidir! Kim tutarsa
yakarız!” dediği kaydediliyor. bu şekilde
Çin’in halka zulmetmesini hazmedemeyen
daha kaç kişinin bulunduğu veya çoktan
zoraki kaybettirildiği hakkında bilgi takibi
yapılıyor.

ve hatta hayatlarını kaybedeceklerinin
bilincinde olmasına rağmen, ayaklanma
ve şiddetli zulme karşı direnme konusunda
yılmaz bir ruha ve cesarete sahip olduklarını,
Gulca Karadöng’deki halkın tabiri caizse
‘kelle koltukta’ kendini feda etmesi, Doğu
Türkistan Cumhuriyetleri dönemindeki
zulme boyun eğmeyen iradeyi hatırlattığını,
Doğu Türkistan halkının Çin mezaliminden
kurtulmak için elinden geleni yaptığını,
Uluslararası toplumunda üstüne düşen
sorumlulukları yerine getirmek için her türlü
çabayı göstermeleri gerektiğini, Nitekim
Uluslararası toplumun, insan hakları
savunucu kuruluşlarının, Karadök köy
sakinlerinin can güvenliğini garanti altına
almak için Çin rejimine baskı uygulaması
gerektiğini değerlendirdi.

Ayrıca Merkezi şehir Urumçi’den gelen
bilgilere göre, 33 Uygur erkeğin bilinmeyen
dört katlı bir binada hapsedildiği,
günlerdir yiyecek ve içecek verilmediği,
bu kişiler kendi imkanları ile dışarıya mesaj
göndererek
kendilerinin
kurtarılması
hususunda yardım talebinde bulundukları
öğrenildi.
‘KELLE KOLTUKTA’ KENDİNİ FEDA ETTİ
Gözlemciler Doğu Türkistan halkının
direndikleri takdirde tüm özgürlüklerini

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Prees

56 Gündür işgalci Çin tarafından uygulanan “Sıfır Covid” politikası
kapsamında sözde “salgın önleme” bahanesiyle Doğu Türkistan’da keyfi karantina
uygulamaları şiddetli bir biçimde devam ediyor. Halkın “açlık soykırımı” ile karşı
karşıya kaldığı video görüntüleri sosyal medyada infial yarattı.
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Video kaydında
diğer
kişilerin
konuşmalarına
göre
okul
müdürü Ömercan
isimli
şahsın
aynı
zamanda
Ciliyüzü ilçedeki
beyaz
tulum
giyen
sözde
“Fedai” dedikleri
gurubun
başkanı olduğu
anlaşılıyor.

Açık kaynaklardan elde edilen söz konusu
videoların bazıları, Çin rejiminin politikaları
Uygur Türklerini nasıl öldürmeye yönelik
olduğunun delili olarak kabul ediliyor. 15
Eylül’de yayılan üç dakikalık bir videoda
Gulca-Ciliyüzü ilçesinde Huriyet isimli bir
kadının feryadını yansıtıyor.
Ciliyüzü
okul
müdürünün
oğlu
olan Kocasının yetkililer tarafından
öldürüldüğünü haykıran Hürriyet hanım,
videoda şu sözleri söylüyor. “Ey ahali! ben
Huriyet Bekri. Kocam Halmurat Ömercan
ilçe başkanları tarafından sözde karantina
bahanesiyle aç, susuz bir yere kapatılarak
öldürüldü. Kiminle iletişime geçmeye
çalışırsam çalışayım, kimse ilgilenmedi.
Yetkilileri yardıma çağırdım ama çağrılarıma
cevap vermediler ve Kocamı öldürdüler.
Yardım edin TikTok (Douyun) kullanmayı
bilmiyorum. Lütfen bunu sosyal medyada
yayın! Benim için yaptığınız son iyilik bu
olsun.”
BABASININ MAKAMI, OĞLUNU ÖLÜMDEN
KURTARAMADI

Görüntüde
diğer kişilerin bu
haberi duyunca
söyledikleri ise şu
şekilde “Halmurat
Ömercan daha
evvelsi gün yedi günlük karantinayı
bitirmişti. Dün karısı, Wechat grupta,
kocama yemek götürebilecek kimse
var mı, benim evden de götürebilirsiniz
demişti. Ancak bir evden diğerine yiyecek
götürülmesine izin vermemişti. Sabah
kocasının ölüm haberini duyurdu.” şeklinde
Hürriyet Hanım’ın eşinin vefat haberinin
doğruluğunu teyit ederken, diğer kişiler de
bu vahşete tepki göstererek ”sapa sağlam
bir insanı alıp, canını alıyor. Buna nasıl
dayanılır” gibi yorumlar yapılıyor.
Gözlemciler, Çin rejiminin şu anki
amacının katı kontrolün yanı sıra, çok kötü
koşullarda, hayvanın bile kalmayacağı
yerlere hapsederek halkı yıpratmak,
çeşitli hastalık ile boğuşmasını sağlamak,
Uygurları milletçe açlığa terk ederek
öldürmek olduğunu, açık kaynaklardaki
bu tarz görüntü kayıtlarının, Çin’in
Doğu Türkistan’da uyguladğı sistematik
soykırımın kanıtı olduğunu dile getirdi.

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Prees
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İşgalci Çin’in, “Sıfır covid” politikası
kapsamında, Doğu Türkistanlıları keyfi
karantinaya alarak açıktan ölmesine yol
açması ve bölgedeki ciddi durumu yansıtan
video görüntülerinin dehşet verici olması,
uluslararası toplumun tepkisini çekmeye
başladı. Çin rejimi ise insanlık dışı suçlarını
örtbas etmek için basın toplantısı düzenledi.

Erşat Tursunbay ve Gulca ilçesi Kadınlar Birliği
Başkanı Altaygül Cuma’nın yanı sıra dokuz Çin
yanlısı komünist yetkili daha katıldı.
TUTUKLANAN KİŞİLERİN AKİBETİ BİLİNMİYOR
Gulca-karadöng köyünde baş gösteren Halk
protestolarını, “baş kaldırı” olarak yorumlayan
komünist yetkili, halkın haklı isyanını
“salgın önlemlerini politize etmek ve Bölge
ekonomik kalkınmasını baltalama girişimi”
olarak değerlendiriyorken tutuklanan ve hala
akibeti hakkında hiçbir bilgi bulunmayan 617
kişi hakkında açıklama yapmadı.

İşgalci Çin rejimi, yaklaşık 56 gündür Doğu
Türkistan’ın Gulca, Urumçi, Turpan, Korla ve
diğer illerinde keyfi karantina uygulayarak,
birçok insanın ölmesine, intihar ve
dezenfeksiyon” adı altında halkı kimyasal
sıvılarla zehirlemesi yönündeki matereyallar,
uluslararası toplumda geniş yankı uyandırdı.
Diasporada yaşayan Doğu Türkistanlılar
da bölgedeki duruma ilişkin protesto
dahil çeşitli ülke ve organizasyonlara, Çin’i
cezalandırmaya yönelik çağırılar yaptı.
BÖLGEDEKİ
ÇALIŞTI

DURUMU

Gözlemciler, Çin rejiminin yaklaşık 56 gündür
Doğu Türkistan halkını keyfi karantina
uygulamalarıyla
evlerine
kapattığını,
kapılarını dışarıdan mühürlediğini ve aç
bırakarak öldürdüğü, böylesine insanlık dışı
cinayetlerinin uluslararası arenada teşhir
olmasından ciddi rahatsız olduğunu, bu tür
utanç verici yalan beyanlarla uluslararası
toplumu kandırmaya çalıştığını, bu konuda
uluslararası toplumun daha duyarlı olması
ve Çin’i açlık soykırımından vazgeçirmek
için acil harekete geçmesi gerektiğini, Doğu
Türkistan diasporasınında protesto ve pratik
eylemler yoluyla güçlü bir şekilde tepkilerini
göstermesi gerektiğini kaydetti.

MEŞRULAŞTIRMAYA

Çin haberlerine göre, Doğu Türkistan’daki
“Xinjiang hükümeti” sözcüsü Xu Guixiang’ın
başkanlığında, 18 Eylül’de Pekin’de Doğu
Türkistan’a ilişkin 79. basın toplantısını
düzenlendi.
Toplantıya Doğu Türkistan’daki sözde
“Xinjiang Sağlık Komisyonu”Başkan Yardımcısı
Elzat Zade, Gulca şehir Valisi kukla yönetici

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Prees
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İşgalci Çin sözde “Sıfır Covid” bahanesiyle
Doğu Türkistanlıları keyfi karantinaya alarak
açıktan ölmesine neden olurken, Çinli
yerleşimcilerin Doğu Türkistan’a gelmeye
devam etmesi dikkat çekiyor.

Gözlemcilere göre, Doğu Türkistan
halkının
şiddetli
“açlık
soykırımı”
nedeniyle bir ayı aşkın süredir ticaret ve
tarımın alanlarında tüm faaliyetlerinin
durduğunu, iktisadı tamamen tükendiği,
rejimin ilgilenmediğinden açlıktan öldüğü
böylesine vahim bir durumda, Çinli
yerleşimcilerin çeşitli adlar altında Doğu
Türkistan’a serbestçe gelmesi ve rejim
tarafından desteklenerek yerleştirilmesi
Doğu Türkistan’daki durumun vehametini
akis ettiriyor. Nitekim Çin’in bölgede
uyguladığı sözde “salgın önlemleri” nin
aslında birer siyasi baskı aracı ve topyekün
imha politikası olduğu gerçeğini yansıtıyor.

Sosyal medyada yayılan açık kaynaklara
göre, çok sayıda yerleşimci Çinli’nin Sichuan
Eyaleti, Yibing Şehrinden Doğu Türkistan’ın
Çöçek, Karamay, Küytün, Şihenze gibi
şehirlerine sözde “işçi” olarak yerleştirildiği
öğrenildi.
Yeni görüntü kayıtlarına göre, Gansu
Eyaleti, Wudu İlçesinden sözde Çinli işçiler,
Doğu Türkistan’da Altay, Guçung, Mori,
Cimsar, Karamay, Çöçek vb. şehir ve ilçelere
yerleşmek için uzun yol otobüsleriyle
transfer edildiğidini gösteriyor.
PARA KAZANACAKMIŞ
Çin kaynaklı sosyal medyada yayılan 17
saniyelik videoda, bavullarını taşıyan
Çinli yerleşimciler otobüse binerken
görüntüleniyor ve yazılan açıklamada ise
“Xinjiang’a gidiyoruz. Para kazanıyoruz!”
şeklinde ifadeler yer alıyor.

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Prees
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Çin rejimi, “sıfır covid” politikası kapsamında
Doğu Türkistan’da uyguladığı radikal
tedbirler sonucu neredeyse hiç olmayan
salgın vaka sayılarına rağmen topyekün
izolasyon uygulamalarını kaldırmayarak
halkın yaşamını zorlaştırıyor.

Açık kaynaklardan elde edilen 30 saniyelik
video görüntüsünde bir çiftçi tarlasını
kayda alarak kaybolan mısırlarını gösterip
“Ya evden çıkmamıza izin verilmedi, ya da
tarlamızla hiçbir yetkili ilgilenmedi. Alın
işte hepsini çalmışlar.” diye yakınıyor.

Yaklaşık 55 gündür keyfi karantina altında
evlerine zorla kapatılan halkın, sahipsiz
kalan Ziraatları, mal varlıkları hırsızlar
tarafından çalındığı ortaya çıktı.

AMAÇ UYGURLARI TOPYEKÛN İMHA ETMEK
Gözlemciler Çin’in asıl amacının virüsü
önlemek olmadığını, Planlı ve garazlı bir
şekilde sistematik soykırım uyguladığını,
tamda hasat zamanı Uygur halkını ezmek,
süründürmek için evlerine kapattığını,
tarlalardaki
mahsulleri,
yaylalardaki
hayvanları telef olduğunu, “Sebze ve
meyveleri çürümeye terk etmek yerine,
kuşatma altında açlığa mahkum bırakılan
hanelere
dağıtabileceğini,
çiftçilerin
zararlarını tazmin edebileceğini, ama bunu
yapmadığını, Çin’in buradaki davranışı
kesinlikle yıkıcı ve ahlaksızca, İnsanlık dışı,
apaçık topyekûn imha politikası olduğunu
söyledi.

Doğu Türkistan’daki “Xinjiang Hastalık
Kontrol ve Önleme Merkezi”nin 19 Eylül’de
bildirdiğine göre, son 24 saat içinde Çin
virüsü bulaşan 12 asemptomatik vaka
tespit edildiği, enfeksiyonların, Urumçi’de
2, Gulca’da 6, Tarbagatay’de 1 ve Korla’da 3
kişide bulunduğu, ancak net tanı konulan
hasta olmadığı öğrenildi.
SALGIN YOK AMA HIRSIZ VAR
Durum böyleyken Çin’in salgını bahane
ederek Uygurları evlerine zorla kapatması
neticesinde bazı bölgelerdeki çiftçilerin
sahipsiz kalan ekinleri, mal varlıklarının
çalındığı ortaya çıktı.

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Prees
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Protestoya katılan soydaşlarımızın
tamamının toplama kamplarına,
çocuklarınınsa Çinlileştirilecekleri
sözde
eğitim
kamplarına
gönderilmelerine
kesin
gözle
bakılıyor.
Nitekim
Gulca’da
tutuklanan 617 kişinin hala akibetleri
hakkında hiçbir haber alınamıyor.
Bunun üzerine Çin’in acil çıkardığı
3 aylık ulusal çapta İnternet’teki
sözde ”dedikoduları temizleme”
yönergesi sonucu şuan bölgede
neler yaşanıyor?, hangi bölgelerde
isyan var? Kaç kişi tutuklandı, halkın
durumu nasıl? hiçbir şekilde bilgi
bulunamıyor.
13 eylül itibariyle de Çin’in İnternet
sansürü
uygulayarak
“Gulca,
ağlayan emoji, halkım, öldü” gibi
hassas içerik paylaşımları aniden
durdu. Sonuç olarak Çin rejimi Doğu
Türkistan’la ilgili açık kaynaklara da
erişimi durma noktasına getirdi.

40 Gündür evlerine kapatılan ve açlığa
terk edilen Urumçi halkından malum bir
site sakinleri, kampa atılacaklarını bile bile
eylem yaptı: keyfi karantinayı protesto
etti.
İşgalci Çin’li yetkililer Gulca, Uurmçi,
Turfan, Kumul ve diğer bir çok bölgede
yaklaşık 50 gündür keyfi karantina
uygulayarak, Uygur Türklerini acımasızca
açlığa mahkum ediyor. Gulca ve diğer
bölgelerde 12 kişinin açlıktan öldüğü,
bazılarının intihar ederek canına kıydığı
teyyit edildi.
11 Eylül Gulca’nın Karadöng kasabasında
617 kişi nümayişe çıkmış ve hepsi
tutuklandığı bildirilmişti. 15 Eylül
açık kaynaklardan elde edilen video
görüntülerine göre Urumçi’deki malum
bir sitede kapı girişleri önüne yığılan
sakinler, Çince olarak “karantinayı kaldır,
serbest bırak” sloganları atarak Komünist
Yetkililere tepki gösteriyor.
TUTUKLANACAĞINI BİLE BİLE EYLEM YAPTI
17
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UYGUR SOYKIRIMI

Türkistan’da 2014’ten bu yana sürdürdüğü
Uygur Soykırımı, Hollanda, İngiltere, Kanada,
ABD gibi birçok ülke tarafından resmi
olarak tanınıyor. Uluslararası insan hakları
örgütlerinin raporlarına göre 1 ila 3 milyon
arasında Uygur, Kazak, Kırgız ve Özbek Türkü
toplama kamplarında tutuluyor. (Bu sayı
Çin kaynaklı belgeler ve Kamp tanıklarının
ifadelerine göre 2016’dan beri dönüşümlü
olarak 8 milyon olarak belirtiliyor.) ve bu
kamplarda tutulan esirler sistematik olarak
işkence, tecavüz ve köleleştirmeye tabi
tutuluyor. Soykırımın tanıklarından biri olan
-gerçek ismi açıklanmayan- eski Çin polisi
Jiang, bir süre önce yaptığı açıklamada
toplama kamplarına “terör” suçlamasıyla
masum, sıradan Türklerin nasıl kapatıldığını
ve ne tür şiddetlere maruz kaldıklarını bir
bir anlatmıştı.Şu anda, Doğu Türkistan
diasporası uluslararası toplumu harekete
geçmeye çağırmak için çeşitli şekillerde
tepkilerini gösteriyor.

Çin’in işgalci olarak bulunduğu Doğu

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Prees

KAMPA ATILACAKLARINI BİLE BİLE PROTESTO
ETTİLER
Çin Komünist Partisi rejiminin uyguladığı
“sosyal kredi puanı” sistemi nedeniyle
bu soydaşlarımızın tamamının toplama
kamplarına atılarak türlü işkencelere
maruz bırakılacağı, çocuklarının ise bu süre
zarfında eğitim kamplarına gönderilerek
Çinlileştirileceğine kesin gözle bakılıyor.
ÇKP’nin sosyal kredi sistemine göre
bırakın protesto gösterisi yapmayı, Türkçe
konuşmak, Müslümanlık alametleri taşımak
ya da ibadet etmek vb. Çin kültürü harici
herhangi bir unsur barındırmak dahi
“yeniden eğitilmek” için yeterli görülüyor.
Sözde “yeniden eğitim kampı” olarak
adlandırılan kamplar, Çin’in komünist
ideolojisi kapsamında endoktrinasyon
faaliyeti için kullanılan işkence alanları
olarak biliniyor.
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Çin’in Doğu Türkistan’da uyguladığı “sıfır
covid” politikası kapsamında insanlık dışı
aç bırakarak öldürme, toplu kıyım suçlarına
karşı dünyanın dört bir tarafında yaşayan
Doğu Türkistanlılar, bulunduğu ülke Çin
konsoloslukları önünde veya en işlek caddelerde, Parlamento binaları önünde geniş
çaplı protesto gösterileri düzenledi.

terileri yaparak Çin’deki soykırımı ve mevcut insanlık dışı suçlarını protesto etti.
16 Eylül’de Norveç’te yaşayan gençler, Norveç Parlamento binası önünde toplanarak,
Çin’i protesto etti.
Yine 16 Eylül’de Kanada’da yaşayan Uygurlar da sözde Çin virüsü bahanesiyle uygulanan açlık soykırımına karşı yürüyüş düzenledi.

Sözde Çin virüsü bahanesiyle Çin tarafından Doğu Türkistan’da uygulanan sokağa
çıkma yasağı ile halkın açlıktan ölüme terk
edilmesini protesto eden İsveç’teki Uygurlar, 16 Eylül’de İsveç Parlamentosu önünde
protesto yaptı.

Ayrıca 16 Eylül’de İstanbul Fatih Cemaati’nde Türkiye’deki yerel organizasyonların
düzenlenmesiyle bir gösteri daha yapılarak
“Doğu Türkistan yalnız değildir” sloganları
attı.

Ayrıca ABD’deki Uygurlar, 10 Eylül’de Beyaz Saray önünde ve 15 Eylül’de Washington’daki Çin Konsolosluğu önünde protesto
gösterisi düzenledi. Her iki Protestoda göstericiler Çin’in mevcut vahşetini şiddetle kınadı.
ÇİN’E KARŞI DÜNYA ÇAPINDA PROTESTOLAR
OLUYOR
Fransa’daki Uygurlar da 14 Eylül’de Paris’teki Çin konsolosluğu önünde protesto gös-
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İşgalci Çin sözde “Sıfır Covid” bahanesiyle
Doğu Türkistanlıları keyfi karantinaya alarak açıktan ölmesine neden olurken, ilgili
video görüntüleri uluslararası gündemde
yer almaya başladı. Çin rejimi ise insanlık
dışı suçlarını örtbas etmek için Çin yanlısı
Komünist memurları kullanarak video veya
yazılı paylaşımların, ağlayan emoji dahil
olumsuz hava yaratan her türlü içerikleri
sosyal medyada yayınlayanları “devleti parçalama, sosyalizmi çökertme” gerekçesiyle
ağır biçimde cezalandırılacağını duyurdu.

konusunda tehditler savururken şu andan
itibaren, guruplarda tüm iletişimlerin yazılı
değil, açık ve net şekilde seslenme ile yapılması gerektiğini söylüyor.
YÜKSEK KONTROL PROSEDÜRÜ UYGULANACAK
Çin Halk Ağında 5 eylül yer alan habere göre, Çin İnternet Bilgi Güvenliği Ofisi,
sözde “internetteki siber zorbalık, sahte
haberleri, dedikoduları temizlemek ve çökertmek” adı altında Çin genelinde üç aylık
hareket başlatıldığını duyurmuştu.

20.KONGRE NEDENİYLE ZULMÜ ARTTIRDI.

Komünist memurun, ilgili bildirge gereğince Doğu Türkistan’daki gerçek durumu internette yayanların devleti parçalamak ve
bölücülükle suçlanacağını, sadece kendini
değil herkesi yakacağını söyleyip halkı tehdit etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Açık kaynaktan elde edilen 8 dakikalık bir
video’da , Çinli yetkililer tarafından verilen
talimatın, 18 Ekime kadar hiç kimsenin WeChat guruplarında, fotoğraf, video, iyi veya
kötü emojiler veya ilgili haberleri yada “açlık soykırımı” hakkındaki şikayet, ağlayıp,
sızlamak, durumunu paylaşarak olumsuz
hava estiren tüm içeriklerin bundan böyle
paylaşılmasının yasak olduğu, buna dikkat
edilmesi hususunda halkı uyarıyor.

Gözlemciler, Çin rejiminin 48 gündür Doğu
Türkistan halkını keyfi karantina uygulamalarıyla evlerine kapattığını, kapılarını dışarıdan mühürlediğini ve aç bırakarak öldürdüğü, böylesine insanlık dışı cinayetlerinin
uluslararası arenada teşhir olmasından çekindiğini, bu konuda uluslararası toplumun
daha duyarlı olması ve Çin’i açlık soykırımından vazgeçirmek için acil harekete geçmesi
gerektiğini kaydetti.

Video’da bunun nedenlerini açıklayan kukla memur, “18 Ekim’de devletimizde büyük
bir toplantı(ÇKP 20. Kongresi) olacak. Bu
nedenle merkezin talimatına uymak zorundasınız. WeChat guruplarında her türlü
ilgili hassas içerikleri paylaşanların Grubun
lideri, katılımcılar dahil hesaplarının kalıcı
kapatılacağı, ayrıca ağır cezalandırılacağı
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Gulja halkının Çin rejimi tarafından aç bırakılarak ölüme terk edilmesi sonucu Doğu
Türkistan’ın dört bir yanından Gülca’ya
yardım kolileri gönderilmeye başlamıştı.
Yardım ve gıdaların halka verilmediği hatta
para karşılığı satıldığı öğrenildi.

ki ekinleri, ahırdaki hayvanları telef olurken,
ekonomik olarak çöküşteyken, bu duruma
çok üzüldüğünü ve bunları ortaya çıkarmak
için risk almayı göze aldığını, söylemek istediği o kadar çok şey olduğunu ama dile
getiremeyeceğini belirtiyor.

Son bir kaç haftadır Doğu Türkistan’ın farklı
bölgelerinden milletine düşkün, mihriban
Uygur halkı, Gulca, Turfan ve Korla’daki
“açlık soykırımı”nda acı çeken kardeşleri
için kendi aralarında yiyecek ve nakit para
toplayarak, acil halka dağıtılması için olağanüstü çaba sarf ediyor. Ancak niyeti apaçık
Uygurları öldürmek olan Çinli makamların
gelen yardımları halka vermediği veya para
karşılığı sattığı ortaya çıktı.

GULCA, TURFAN, KORLA ACİL YARDIM BEKLİYOR
Daha önce yayılan benzeri video kaydında
bir Uygur gencinin çok miktarda ekmek
hazırlayıp Gulca’ya göndermeye çalışırken
Çinli yetkililerin buna izin vermediğini anlattığı kaydediliyor.
Şu anda Urumçi’de 37 gündür, Gulcada 48
gündür buna müteakip Korla şehrinde de
açlık isyanları baş göstermiş durumda. Bütün bulgular, Çin rejiminin insanların kapılarını dışarıdan zorla kapatıp aç bırakarak
öldürmeye çalıştığını gözler önüne seriyor.

“ÖLÜMÜ GÖZE ALIYORUM”
Açık kaynaklardan elde edilen video görüntülerinde Gulca’da yaşayan bir genç Uygur
Türkü Doğu Türkistan’ın dört bir yanından
Gulca halkına gönderilen un, yağ ve diğer
telem yaşam malzemelerinin Çinli yetkililer
tarafından Halka para karşılığı satıldığını
ifşa ediyor. Halk açlıktan ölürken, tarlalarda-
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İşgalci Çin, Gulca, Uurmçi, Turfan, Kumul ve
diğer bir çok bölgede yaklaşık 55 gündür
keyfi karantina uygulayarak, Uygur Türklerini acımasızca açlığa mahkum ediyor. Gulca
ve diğer bölgelerde 12 kişinin açlıktan öldüğü, bazılarının intihar ederek canına kıydığı
teyit edilmişti. 17 Eylül’de açık kaynaklardan
elde edilen ses ve görüntü kayıtlarında, Rejim yetkililerinin sözde “ev dezenfeksiyonu”
adı altında sakinlerin kapatıldığı evlere bir
tür dezenfektan sıvısının sıkıldığı ve uygulamadan hemen sonra insanların birer birer düştüğü, dezenfeksiyon istemeyenlerin
“emre karşı gelmek” gerekçesiyle tutuklandığını ortaya çıkarıyor.

SAPASAĞLAM İNSANLAR BAYILIYOR
Çin kaynaklı sosyal medyada yayılan görüntü kayıtlarında da beyaz tulum giyen sözde
“fedai” dedikleri kişilerden Patigul adındaki
bir kadının bayıldığı gösteriliyor. Diğer benzeri görüntüdeyse bir sağlık personelinin
ağzından köpük akıtarak bayıldığı, ekipler
tarafından sedyeyle taşındığı kaydediliyor.
Bu tür görüntü kayıtlarına düşen Yorumlarda ise Hasta olanların geçirdiği hastalığın
daha önce eşi benzeri görülmediği ve özellikle bacak ve bel kısmında yüksek basınçlı
ağırı hissi oluştuğu, şiddetli göz ve baş ağrısı, 40 derece ateşi olmasına rağmen, şiddetli donma yaşadığı iddia ediliyor.

Kazakistan’da yaşayan bir gurbetçi tarafından Türkiye’de yaşayan yakınına gönderilen
sesli mesajda, “mahallemizde kimse kalmamış. Nedeni açlık değil. Çinliler tüm dairelere dezenfektan sıvısı uygulamış ve insanlar
birer birer bayılmaya başlamış. 24 yaşındaki
oğlum itiraz edince tutuklanmış ve hemen
bütün hanelerdeki insanlar hasta.” Şeklinde
durumu özetliyor.

Gözlemciler Çin’in Doğu Türkistan’da Uygurlar üzerinden bilinmeyen bir tür kimyasal deney yapıyor olabileceğini kaydetti.
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Çin rejimi, geçtiğimiz günlerde ülke çapında
başlatılan 3 aylık sözde “internetteki siber zorbalık, sahte haberleri, dedikoduları temizlemek ve çökertmek” adı altında soykırımı örtme çabası sonucu Gulca’da tutuklanan Uygur
Türkleriyle ilgili açıklama yaptı.

kaldık” şeklinde bağırarak sosyal istikrarı tehlikeye attığı gerekçesiyle sözde “fedailer” adı
verilen beyaz tutum giymiş komünist memurlar tarafından tekme tokat dövüldüğünü
videoya çekip ifşa ettiği için tutuklandığı, Bir
başka kişi de keyfi karantinaları protesto etmek ve halkı sosyal medyadan protestoya kışkırttığı için tutuklandığı ileri sürülüyor.

Çin halk ağında 12 Eylül yer alan habere göre
İli Eyaleti Propaganda daire başkanlığınca düzenlenen olağan basın toplantısında konuşan
Çinli yetkililer, sözde “internetteki siber zorbalık, sahte haberleri, dedikoduları temizlemek
ve çökertmek” adı altında uygulanan keyfi
tutuklamalar hakkında bilgi paylaştı. Ancak
kimlerin tutuklandığı veya ne tür ceza uygulandığı hakkında net bir şey söylemedi.

HALKI TEHDİT EDİYOR
Başka bir kişinin de, sosyal medya aracılıyla
sakinleri alınan tedbirleri delmeye ve evlerinden dışarı çıkmaya, hükümeti protesto etmeye çağırması nedeniyle tutuklandığı, ayrıca
Korgas İlçesinden bir kişininde aynı şekilde
halkı galeyana getirmek suçundan içeri alındığı ifade ediliyor.

HABER PAYLAŞANLAR TUTUKLANIYOR
Habere göre Gulca Şehrinden bir kişinin şiddetli açlık ve Çin’in keyfi karantina uygulamaları yüzünden kendini asarak intihar ettiği
görüntülü haberi paylaşması sonucu devleti
parçalama suçundan tutuklandığı ifade ediliyor.

Halkın açlıktan ölmesiyle hiç ilgilenmeyen Komünist yetkililer, salgının bu dalgası sırasında
güya kafasına göre bilgi yayan çok sayıda insan olduğunu ve bu tür olaylarla ciddi şekilde
ilgilenileceğini söyleyerek halkı tehdit ediyor.

Yine Gulca’dan bir diğer kişinin, girişleri tamamen kapatılan bir sitede pencereden “aç
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Son birkaç haftadır Doğu Türkistan’ın farklı
bölgelerinden milletine düşkün, mihriban
Uygur halkı, Gulca, Turfan ve Korla’daki “açlık
soykırımı”nda acı çeken kardeşleri için kendi
aralarında yiyecek ve nakit para toplayarak,
acil halka dağıtılması için olağanüstü çaba
sarf ediyor. Ancak niyeti apaçık Uygurları
öldürmek olan Çinli makamların gelen
yardımları halka vermediği veya para
karşılığı sattığı ortaya çıkmıştı.

TONLARCA MEYVE ÇÜRÜDÜ

Öte yandan açlıktan ölenlerin yanı sıra
çiftçilerin, tarlalardaki ekinleri, ahırdaki
hayvanları telef oldu, ekonomik olarak
çöküş yaşadı. Bir yıl cefa meşakkatle uğraşıp
elde ettiği mahsulleri yok oldu. Halkın bu yıl
kışı nasıl geçireceği endişe yaratıyor.

VİRÜS BAHNESİYLE BASKIYI ARTTIRIYOR

42 saniyelik videoda, bir çiftçinin
bahçesinde yetiştirdiği elmaları toplayacak
kimse olmadığı için yedi ton elmannın
çürüdüğü ortaya çıktı.
Benzeri diğer görüntülerde tarlalarındaki
çürümüş karpuzu gösterip şikayet eden ve
Üzümleri kuruduğu için ağlayan çiftçilerin
feryadı yansıtılıyor.
Çin rejimi, Çin virüsü salgınının bu dalgası
sırasında “sıfır kovid” politikası kapsamında
sıkı tedbirler uyguluyor. Doğu Türkistan’ın
çeşitli yerlerinde kontrol ve kuşatma siyaseti
izliyor. Gözetimi sıkılaştırmaya çalışıyor.
Oysa Çin’in bu eğilimi zaten var olan
Soykırımı hızlandırmak, meşrulaştırmak
ve suçunu örtbas etme çabası olarak
nitelendiriliyor.

Açık kaynaklardan elde edilen ve 16 Eylül’de
yayılan video görüntülerine göre çiftçilerin
tarladaki mahsullerinin çürüdüğünü, bazı
kimselerin piyasaya sürmeye hazır ettiği
elma, şeftali ve karpuzlarının kuruduğunu,
Çin’in sözde “salgın önleme” bahanesiyle
insanların ekonomilerini yok ettiğini gözler
önüne seriyor.

AMAÇ UYGURLARI TOPYEKÛN İMHA ETMEK
Gözlemciler Çin’in asıl amacının virüsü
önlemek olmadığını, Planlı ve garazlı bir
şekilde sistematik soykırım uyguladığını,
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tamda hasat zamanı Uygur halkını ezmek,
süründürmek için evlerine kapattığını,
tarlalardaki
mahsulleri,
yaylalardaki
hayvanları telef olduğunu, “Sebze ve
meyveleri çürümeye terk etmek yerine,
kuşatma altında açlığa mahkum bırakılan
hanelere
dağıtabileceğini,
çiftçilerin
zararlarını tazmin edebileceğini, ama bunu

yapmadığını, Çin’in buradaki davranışı
kesinlikle yıkıcı ve ahlaksızca, İnsanlık dışı,
apaçık topyekûn imha politikası olduğunu
söyledi.

Çin, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları
Konseyi toplantısına sözde “azınlık etnik
grup temsilcileri” adı altında iki Uygur’u
yalan ifade vermeye zorlayarak uluslararası
toplumu kandırmaya çalıştı.

Ayrıca ABD hükümeti, 21 Haziran’da “Uygur
Zorunlu Çalıştırmayı Önleme Yasası”nı
resmen uygulamaya başlamıştı. Bundan son
derece rahatsız olan Çin rejimi, uluslararası
toplumdan gelen tepkileri itibarsızlaştırmak
için sözde “uzman” oldukları iddia edilen
bazı Uygurları kullanarak, çeşitli sahte
ve yalan-yanlış bilgilerle suçlarını örtbas
etmeye çalışıyor.

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Prees

Son birkaç yıldır Çin’in Doğu Türkistan
halkına karşı işlediği soykırım suçları,
özellikle
zorla
çalıştırma
sistemini
güçlendirmekte. Buna karşın uluslararası
toplum ve bazı hükümetler, sivil toplum
kuruluşları Çin’i soykırım yapmakla suçluyor.

Çin’in uluslararası propaganda ajansı olan
Global Times’ta 15 Eylül yer alan habere
göre Çin rejimi, uluslararası toplumu
kandırmak için, Kaşgar’ın Konaşehir İlçesi
Zemin Kasabasına bağlı Erikbeşi Köyü
Kadınlar Birliği başkanı Zeynur Nametkari
vede sözde “Mesleki Eğitim merkezi”
mezunu olduğu iddia edilen iki Uygur’u 14

Çin rejiminin estirdiği devlet terörü sonucu
yok edilen Doğu Türkistan halkının ciddi
durumuna kayıtsız kalmayan bazı ülkeler,
Çin’i farklı şekillerde cezalandırıyor.
SUÇLARINI ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞIYOR
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eylül’de açılan BM İnsan Hakları Konseyi 51.
Toplantısında yalan ifade vermesini sağladı.

gibi ağır insanlık dışı işkenceler yapıldığı,
gerçek kamp tanıklarının beyanlarıyla
kanıtlanmışken sahtekar Çinli yetkililerin
sözde “Kadınlar Birliği” yalanını ortaya
atmasını şiddetle kınadığını belirtti.

Çin’in etkisi ve baskısı altında zoraki
ifade vermeye mecbur kalan Uygurlar,
önceden hazırlanmış materyaller ışığında
sözde “eğitim merkezi” dedikleri Toplama
kamplarındaki koşullardan bahsederek,
bunun Batı dünyasının anlattığı “ceza
kampları” değil, bir okul olduğunu ve
Çin’in burada eğitim faaliyetleri yürüttüğü,
kendisinin de buradan mezun olduğunu
söyledi.
MÜSLÜMAN KARŞITI RADİKAL POLİTİKALAR
İZLİYOR
Gözlemciler, Çin rejiminin son zamanlarda
Doğu Türkistan’daki soykırım suçlarını ve
İslam karşıtı radikal baskıcı politikasını
örtbas etmek için yalancı şahitler
aracılığıyla toplumu kandırmaya çalıştığını,
oysa Müslümanların en temel dini inancına
yasaklamalar getirdiğini ve bundan dolayı
Milyonlarca kişiyi “dini aşırıcı” yaftasıyla
Toplama kamplarına veya hapse mahkum
ettiklerini, Uygurları köle işçi olarak
çalıştırdıklarını, Kamplarda kadınlara toplu
tecavüz ve zorunlu kürtaj, zorla kısırlaştırma
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Son birkaç haftadır Doğu Türkistan’ın farklı
bölgelerinden milletine düşkün, Mihriban
Uygur halkı, Gulca, Turfan ve Korla’daki “açlık
soykırımı”nda acı çeken kardeşleri için kendi
aralarında yiyecek ve nakit para toplayarak,
acil halka dağıtılması için olağanüstü çaba
sarf ediyor. Ancak niyeti apaçık Uygurları
öldürmek olan Çinli makamların gelen
yardımları halka vermediği veya para
karşılığı sattığı ortaya çıkmıştı.

İŞTE ÇİN’İN YALAN PROPAGANDASI
Söz konusu Xinjiang Haberlerinde, “Turfan
üzümü, Piçan kavunu ve Korla armutu
pişip, piyasaya sürüldü. Alıcılar, mahsullerin
alımını hızlandırarak, alım satım yollarını
genişleterek çiftçilerin gelirini arttırırken
ekonomik kalkınmasına büyük katkı
sağladı. Her yerde bolluk sevinci akis etti.
Altın Son bahar mevsimi Eylül ayında
meyveler pişti. Şuan Turfan şehrinde üzüm
hasadı son dönemine yaklaştı. 23 Eylül
Turfan şehrindeki 543,800 dönümlük üzüm
bahçesinden 531.100 dönümlük alandaki
üzüm hasat edildi. Bu çerçevede 329.900
ton üzüm satıldı.” Deniliyor.

Öte yandan açlıktan ölenlerin yanı sıra
çiftçilerin, tarlalardaki ekinleri, ahırdaki
hayvanları telef oldu. ekonomik olarak
çöküş yaşadı. Bir yıl cefa meşakkatle uğraşıp
elde ettiği mahsulleri yok oldu. Halkın bu yıl
kışı nasıl geçireceği endişe yaratıyor.

“XİNJİANG HABERLERİ” YALAN KONUŞUYOR

Açık kaynaklardan elde edilen ve 25
Eylül’de yayılan video görüntülerine göre
Türfan’dan Rehime adındaki bir hanım, Çin
Propaganda kanallarında her gün yerel saat
19:00’da yayınlanan “Xinjiang Haberleri”nde
söylenenlerin yalan olduğunu, halkın gerçek
durumunu yansıtmadığını söyleyerek Çin’in
bölgedeki açlık soykırımını gizlemeye
çalıştığını ortaya çıkardı.

Aynı gün yayılan bir başka video kaydında
ise Turfan’dan Rehime hanım gözleri yaşla
dolu halde şunları söylüyor; “Selam, halkım!
Ben turfandan Rehime, demin “Xinjiang
Haberlerinde” Turfan, Korla, Piçan’ın Üzüm
ve kavun ve armutlarının satıldığı, halkın
zenginleştiği hususunda yalan haber
yayınladı. Bu yüzden söz konusu yalan
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Ne lazım? Nelere ihtiyacı var? Nasıl yardım
edebiliriz? tarzında haber yapılması
gerekirken, Turfan halkı meyvelerini satıp
zenginleşti diye haber yapıyorsunuz. Bunu
yapmayın! gerçekten vicdan sahibi olanlara
sesleniyorm. Bu tür haberleri yaymayın.
Turfan gerçekten acı çekiyor. Siz bunu
anlamazsınız. Bütün yetkililer iyi düşünün,
Turfan’daki her kesimden insanlar zorlanır.
Bunu bize yapmayın. Bu yalan haber sadece
beni değil, bütün Turfan halkını derinden
üzdü. Yalan haber yapmayın! Tufan halkına
yardım edin!”
VİRÜS BAHNESİYLE BASKIYI ARTTIRIYOR
Çin rejimi, Çin virüsü salgınının bu dalgası
sırasında “sıfır kovid” politikası kapsamında
sıkı tedbirler uyguluyor. Doğu Türkistan’ın
çeşitli yerlerinde kontrol ve kuşatma siyaseti
izliyor. Gözetimi sıkılaştırmaya çalışıyor.
Oysa Çin’in bu eğilimi zaten var olan
Soykırımı hızlandırmak, meşrulaştırmak
ve suçunu örtbas etme çabası olarak
nitelendiriliyor.
AMAÇ UYGURLARI TOPYEKÛN İMHA ETMEK
Gözlemciler Çin’in asıl amacının virüsü
önlemek olmadığını, Planlı ve garazlı bir
şekilde sistematik soykırım uyguladığını,
tamda hasat zamanı Uygur halkını ezmek,
süründürmek için evlerine kapattığını,
tarlalardaki
mahsulleri,
yaylalardaki
hayvanları telef olduğunu, “Sebze ve
meyveleri çürümeye terk etmek yerine,
kuşatma altında açlığa mahkum bırakılan
hanelere
dağıtabileceğini,
çiftçilerin
zararlarını tazmin edebileceğini, ama bunu
yapmak yerine yalan haberlerle toplumu
kandırmaya çalıştığını, Çin’in buradaki
davranışı kesinlikle yıkıcı ve ahlaksızca,
İnsanlık dışı olduğunu, topyekûn imha
politikası olduğunu söyledi.

habere dayanamayıp, tepkimi göstermek
için bu videoyu yapıyorum.
Şu an turfanda 10 Ağustos itibari ise
salgın başlayalı 47 gün oldu. Turfan halkı
zor günler geçiriyor. Siz bunun farkında
mısınız? Turfan’daki her kesimden insanlar
mağdur oldu. Hele ki Çiftçiler, üzüm ve
ekinlerini satmakta zorlanıyor. Hatta hiç
satamıyor. Halı hazırda kendine ait dükkan
ve muhtelif geliri olanlar bile kendi ailesinin
geçimini
sağlamakta
zorlanıyorken,
haber deyip bu şekilde yalan bilgiler
veremezsiniz! Turfan halkı acı çekiyor, bir
lokma et, bir tane sebze bazı aileler için
lüks sayılır hale geldi. Asıl olması gereken
turfan halkının feryadına kulak vermeniz.
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Uluslararası
insan
hakları
örgütü
Muhafazakar Koruyucuların en son raporu,
Çin rejiminin keyfi gözaltı kapsamını
genişlettiğini ve tutuklu sayısının yüzbinlere
ulaştığını ortaya koyuyor.

partisine (ÇKP) karşı muhalif düşünceler
ve karşı görüşleri yasadışı belirleyip keyfi
gözaltı eylemlerini arttırıyor.
Rapora göre Çin, keyfi gözaltı suçunu
meşrulaştırmak amacıyla 2012 ve 2018 yılları
arasında Ceza Muhakemesi Kanununda iki
defa değişiklik yaptı. Komünist Yetkililer,
sözde “konut denetimi” adı altında keyfi
gözaltı kapsamını ev hapsine kadar
genişletiyor.

Amerikanın sesi (VOA)’nın bildirdiğine
göre Uluslararası insan hakları örgütü
Muhafazakar Koruyucular 6 Eylül’de “Evdeki
abluka: Çin’nin keyfi gözaltı kapsamı
genişliyor” başlıklı bir rapor yayımladı.

KEYFİ TUTUKLAMA Xİ DÖNEMİNDE ARTTI

Rapor, Çinli yetkililerin, şüpheli bireyler
olarak adlandırdıkları kişileri, ev hapsinde
tutarak gözetim yoluyla uzun süre
alıkoyduğunu gösteriyor. Nitekim Çin’in
bu eğilimi, zoraki kaybettirme olaylarının
araştırılmasını ve tutukluların haklarını
garanti altına almayı zorlaştırıyor.

Muhafazakar
Koruyucular
tarafından
hazırlanan raporda, Çin Yüksek Mahkemesi
karar belgelerinin bir ilişiğinde “konut
denetimi” ifadesi yaklaşık 270.000 defa
geçiyor. Ayrıca rapora göre Xi Jinping
döneminde keyfi gözaltılar büyük ölçüde
arttığı görülüyor.

MUHALİF GÖRÜŞLER, KEYFİ TUTUKLAMA
SEBEBİ

Çin virüsünün bu dalgası sırasında, Çin’deki
gözaltı sayısı 2019’a göre %13 artışla
40.000’i aştığı iddia edilirken, Çin’in sözde
şüpheli belirlediği insanların ailelerinin
hareket özgürlüğüne de çeşitli derecelerde
kısıtlamalar getirdiği biliniyor.

Rapor ayrıca, Çin polisinin uzun süredir
sürdürdüğü
ev hapsinde tutma
uygulamasını sistematik olarak anlatıyor.
Bulgulara göre, Çin rejimi yasal önlemler
alarak
insanlık
dışı
uygulamalarını
meşrulaştırmanın yanı sıra, Çin komünist
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VİRÜS BAHANESIYLE AÇLIK SOYKIRIMI
YAPILIYOR
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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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