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Sözde “Sıfır Covid” politikası kapsamında 
uygulanan keyfi karantinalar, Doğu Türkistan'ın 
Gulca, Urumçi, Korla, Turpan, Hotan ve diğer 
bölgelerinde katı bir biçimde devam ediyor. 
Halkın insanlık dışı açlık soykırımına maruz 
kalması ve ilgili video kayıtlarının sosyal medyada 
infial yaratmasından sonra, konu uluslararası 
medyaya düştü. Öte yandan Doğu Türkistan 
Diasporası Çin’i protesto ederek BM insan hakları 
konseyi ve diğer küresel organizasyonlara acil 
eylem Çağrısı yapıyor.

Şimdiye kadar Gulca, Hoten ve diğer bölgelerde 
açlıktan veya dezenfektan zehirlenmesinden 
dolayı hayatını yitiren teyit edilmiş 25’in üzerinde 
şehidinim var. Böylesine ciddi bir durumda her 
zaman olduğu gibi Çinli makamlar, uluslararası 
toplumu ve halkı kandırmak için yalan yanlış 
haberleri ulusal ve küresel televizyon kanallarında 
servis etmeye devam ediyor.

“XİNJİAN HABERLERİ” YALAN KONUŞUYOR

24 Eylül 2022 tarihinde Çin Propaganda 
kanallarında her gün yerel saat 19:00’da yayınlanan 
“Xinjiang Haberleri”nde, “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.” Şeklindeki yalan 
haberine karşı aynı gün yayılan bir başka video 
kaydında Turfan’dan Rehime hanım söz konusu 
haber kanalında söylenenlerin yalan olduğunu 
resmi bir televizyonda halkın gerçek durumunu 
yansıtmayan bu tür haberlerin verilmesinin doğru 

Halk, delil gösterip Çin rejimine ait yerel Televizyon kanallarında 
çıkan sözde “Xinjiang Haberleri” nin yalan olduğunu ortaya çıkardı.
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olmadığını söyleyerek bölgedeki açlık 
Soykırımı ile Çin propagandasının uzaktan 
yakından alakası olmadığını vurgulamıştı. 

ASMALARDA SADECE KURUMUŞ ÜZÜMLER 
VAR

1 Ekim açık kaynaklardan elde ettiğimiz 
15 saniyelik bir video, sözde “Xinjiang 
Haberlerinde” iddia edilenlerin gerçeğin 
tam tersi olduğunu ortaya çıkarıyor. 
Video kaydında Çiftçiler, yaklaşık 50 
gündür evlerine kapatıldığından üzümleri 
kesecek kimse yok, asmalardaki üzümlerin 
tamamının kuruduğu, Televizyonlarda 
yalan yanlış haberler gördüğünü ve buna 
itiraz etmek istediğini söyleyerek gerçekleri 
ortaya çıkarıyor.

HALKI KASTEN AÇ BIRAKIYOR

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.

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

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Press

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. Ancak Çin 
insanlık dışı suç işlemeye devam ederek, 
açlıktan hastalanan insanları hastaneye 
almadığı gibi, tedavi etmeyide reddetiyor.
Oysa bütün Çin propagandalarında 
binlerce “Fedai” istihdam ederek hastalığı 
önlediği ve durumu kontrol altına aldığı 
yalan propagandası yapılıyordu. Nitekim 
kurnaz Çın mezalimine karşı Uygur Halkı, 
her şeyi göze alarak gerçek durumu ifşa 
etmeye çalışıyor.
2 Ekim’de açık kaynaklardan elde 
ettiğimiz 36 saniyelik videoda, Açlık 
dolaysıyla hasta yatağına düşen yaşlı bir 
çiftin kimse tarafından ilgilenilmediği, 
anne ve babalarının acısından kıvranışını 
seyretmeye mecbur kalan evladın feryadı 
gözler önüne seriliyor. 

ÖLÜMÜ BEKLEMEKTEN BAŞKA ÇARE YOK
Amatör kamerayla çekilen görüntüde 
Anne babasının hastalığı nedeniyle 
yemek yiyemediğini, hal böyleyken 
kendisinin de boğazından bir şey 
geçmediğini, hastane personellerinin 
hastayı tedavi etmeden öylece bıraktığı, 
ölümü beklemekten başka çaresi 
olmadığını söyleyerek hüngür hüngür 
ağladığı kaydediliyor.
Çin'in sözde “salgın önleme” bahanesiyle 
uyguladığı keyfi karantina uygulamaları 
yaklaşık 60 günden sürüyor. Uluslararası 
baskı neticesinde Çinli makamlar, 1 
Ekime kadar ablukayı kademeli olarak 
kaldıracağını açıklamıştı. Ancak gelinen 
noktada ise hala halkın evlerinde kapalı 
olduğu anlaşılıyor ve Çin’in halkı kasten 
aç bırakarak öldürme amaçlı “açlık 
soykırımı” devam ediyor. 

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Press

Çin rejimi insanlık dışı suç işlemeye devam ederek, açlıktan hastalanan 
insanları hastaneye almadığı gibi, tedavi etmeyi de reddediyor.
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66 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.
Açık kaynaklardan elde edilen söz konusu 
videoların bazıları, Çin rejiminin politikaları 
Uygur Türklerini nasıl öldürmeye yönelik 
olduğunun delili olarak kabul ediliyor. 
3 Ekim yayılan 1 dakika 36 saniyelik bir 
video Turfan’ın malum bölgesine bağlı 
7. Mahallede ikamet eden 22 yaşındaki 
oğlunun öldürüldüğünü ifşa eden annenin 
feryadını gözler önüne seriyor.
TEDAVİ ETEK YERİNE ÖLDÜRDÜ
Video kaydında “Çocuğum öldü! Çocuğumu 
öldürdüler! Hastaneye götürdük diye 
ölüsünü getirmişler, 22 yaşındaki Oğlumu 

toprağa gömdük, bundan kim sorumlu 
olacak! Yetkililer telefona cevap vermiyor. 
Kimse ilgilenmiyor! üstelik çok kaba 
davranıyor. Oğlumun ölümünden Kim 
sorumlu olacak.“ şeklindeki isyanı yürekleri 
yakıyor. 
Gözlemciler, Çin rejiminin şu anki amacının 
katı kontrolün yanı sıra, çok kötü koşullarda, 
tedavi etmek bir yana takipsiz bırakmak 
suratıyla 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

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 ederken Doğu Türkistan halkı 
yaşadığı zulme isyan ederek sosyal medya üzerinden 
yetkililere “Bizi kurşuna dizin” çağrısı yaptı.

Açık kaynaklardan elde edilen, 3 Ekim yayılan bir 
videoda Turfanlı bir Uygur kadın, ev hapsi, açlık soykırımı 
ve Uygurların hastaneye alınmamasını protesto 
ederek, “bizi dışarı çıkarıp kurşuna dizin” şeklinde Çinli 
yetkililerden infaz emri talep ettiği kaydedilirken Doğu 
Türkistan'daki mevcut durumun boyutunu gözler 
önüne seriyor.

“BİZ CANIMIZDAN BIKTIK”

Sadece kadının sesi duyulan video kaydında Uygur 
kadın, “ Biz Canımızdan bıktık. Ailem adına bizi kurşuna 
dizmenizi talep ediyorum. 2 aydır eve hapsedildik. 
Biz günlük yevmiye ile geçinen kişileriz. İlgilenen 
kimse yok, ne haldeyiz, ne yitiyoruz hiçbir yetkilinin 
umrunda değiliz. Üstelik Mahalle (WeChat) gurubuna 
durumumuzu aktarıyoruz bizi engelledi, 5 gündür hiçbir 
şey yemiyoruz. Hayvanı kafese koyar gibi eve tıktınız, 

biz can çekişiyoruz. Böyle yapacağınıza bizi kurşuna 
dizseydiniz daha iyidi.” Şeklinde isyan ediyor. 

60 GÜNDÜR AÇLIK SOYKIRIMI GÖRÜYOR

Şu an Çin rejimi 16 ekimde gerçekleşecek Çin Komünist 
Partisi 20. kongresi bahanesiyle sözde “salgın önleme 
tedbirleri” diyerek Gulca, Urumçi, Turfan, Korla, Aksu 
ve Hoten bölgeleri başta olmak üzere halkın tamamını 
60 gündür evlerine kapattı. Bu süreçte 25 kişi açlıktan 
hayatını kaybettiği teyit edildi. Hayatta kalmaya çalışan 
halkın durumu ise git gide kötüleşirken Çinli makamlar 
ablukayı açmak bir yana dursun sözde “tedbirlerin” daha 
da arttırılacağını söylüyor. Oysa Çinli yetkililer 2 Ekim 
düzenlediği olağan basın toplantısında, gazetecilere 
ablukayı kademeli olarak kaldıracağını söylememişti. 

Gözlemciler zalim Çin’in Doğu Türkistanlıları öldürmeye 
niyetli olduğunu vurgulayarak, keyfi karantinaların 
kaldırılmamasından hatta bütün Doğu Türkistan’ın 
kapatılmasından ve yaşanabilecek can pazarından 
endişe duyduğunu kaydetti. 

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Press

Açık kaynaklardan elde edilen video kaydı,, Turfan’ın malum bölgesine 
bağlı 7. Mahallede ikamet eden 22 yaşındaki oğlunun öldürüldüğünü 

söyleyen annenin feryadını yansıtıyor.

Doğu Türkistan halkı yaşadığı zulme isyan ederek sosyal medya 
üzerinden yetkililere “Bizi kurşuna dizin” talebinde bulunuyor. 
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Çin Demir Yolları şirketinin (China Railway) 
sözde “Xinjiang” şübesi verilerine göre Doğu 
Türkistan’dan geçecek ve 82 güzergahta 
yapılan Çin-Avrupa tren seferleri, 24 Avrupa 
ülkesindeki 200 şehre ulaşıyor.

Bilgilere göre otomobil parçaları, ev aletleri, 
günlük ihtiyaç ürünleri ve diğer köle işçilik 
ürünleriyle dolu 50 konteyneri taşıyan Çin-
Avrupa yük treni 6 ekim günü Korgas sınır 
kapısından yola çıktı. Böylece, Çin’in Doğu 
Türkistan’ın 2 sınır kapısından giriş ve çıkış 
yapan Çin-Avrupa ve Türkistan (Orta Asya) 
yük treni sayısı 10 bini aştığı bildirildi.

Çinli yetkililer bu yıl ocak-eylül ayları 
arasında 

Doğu Türkistan’ın sınır kapılarında giriş 
ve çıkış yapan Çin-Avrupa yük treni sayısı 
istikrarlı bir büyüme eğilimi gösterdiğini 
iddia ediyor. 

ÇİN, BU İŞİ BÜYÜTMEK İSTİYOR

Çin Uluslararası Radyosunun aktardığına 
göre  Alatav demiryolu limanına giren veya 
buradan çıkan Çin-Avrupa yük treni sayısı 4 
bin 617’ye çıkarıldığı ve bu sayı geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 4,6 arttığı, Korgas 
demiryolu limanına giren veya buradan 
çıkan Çin-Avrupa yük treni sayısı ise 5 bin 
246’ya yükseldiği ve yıllık yüzde 10,6 arttığı 
ileri sürülüyor. 

2022 yılının başından bu yana, Alatav sınır 

kapısında giriş ve çıkış yapan Çin-Avrupa yük 
treni sayısı günlük ortalama 17’ye ulaşırken, 
Korgas sınır kapısında günde ortalama 19 
Çin-Avrupa yük treni faaliyet gösteriyor.

Şu ana kadar söz konusu iki demiryolu 
limanında 19 ülke ve bölgeye ulaşan 200’den 
fazla kategoride mal taşıyan 57 sabit tren 
hattı bulunuyor.

TRENLER, KÖLE İŞÇİLİK ÜRÜNLERİ TAŞIYOR

Gözlemciler, Çin rejiminin Doğu 
Türkistan'dan gelen kaynakları tamamen 

kendi çıkarları için kullandığını, bu 
kaynakların asil sahibi olan yerli halka 
hiçbir fayda sağlamadığını ve şu anda 
Doğu Türkistan'ın kaynaklarını ve zorunlu 
çalıştırma ürünlerinin ihracatını artırarak 
genişlettiğini, Doğu Türkistan'da devam 
eden soykırımın yanı sıra bölge kaynaklarını 
sömüren işgalcilerin söz konusu trenlerle 
Çin’e kaynak kaçırmada yoğun olarak 
kullandığını kaydetti.

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Prees 

Otomobil parçaları, ev aletleri, günlük ihtiyaç ürünleri ve diğer köle 
işçilik ürünleriyle dolu 50 konteyneri taşıyan Çin-Avrupa yük treni 6 ekim 

günü Korgas sınır kapısından yola çıktı.
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İşgal altındaki Doğu Türkistan, haftalardır Çin'in 
'sıfır Kovid' politikası kapsamında katı kısıtlamalara 
sahne oluyor. Özellikle ay sonu başlayacak olan Çin 
Komünist Partisi (ÇKP) kongresi öncesinde tecrit 
önlemleri daha da sertleştirildi.

Mevcut uygulamalara seyahat kısıtlamaları da 
eklendi. 35 milyon nüfuslu bölgeye tren ve otobüs 
seferleri çift yönlü askıya alındı. Uçuşlardaki yolcu 
sayısı yüzde 75 kapasiteye düşürüldü.

REJİM HÜKÜMETİ HİÇ BİR SORUMLULUK ALMIYOR 

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Urumçi, Gulca, 
Şihrnze, Turpan ve Korla başta olmak üzere Doğu 
Türkistan genelinde çarşamba günü sadece 93, 
perşembe günü ise 97 vaka tespit edildiğini ve 
bunların tamamının asemptomatik vaka olduğunu 
açıkladı.

AFP'nin aktardığına göre ÇKP'nin atadığı bölgesel 
yöneticiler, Doğu Türkistan'daki Çin virüsü vakaları 
tespit ve kontrol önlemleriyle ilgili alınan radikal 
önlemleri, ölüm ve dezenfektan zehirlenmesi gibi 
sorunları kabul etmemekle birlikte uygulanan keyfi 

karantinaları ne zaman kaldırmayı planladıklarına 
dair hiçbir açıklama yapmadı.

AÇLIK SOYKIRIMINDA İNSANLAR EVLERİNDE ÖLMÜŞTÜ

Doğu Türkistan'ın Gulca bölgesinde 4 Ağustos, 
merkezi şehir Urumçi’de ise 10 Ağustos itibariyle 
başlayan sokağa çıkma yasağı birçok bölge sakininin 
yetersiz gıda tedarikinden şikayet etmesine yol 
açmıştı. Bazı insanların açlıktan öldüğü, bazılarının 
da dayanamayarak intihar ettiği belirtilmişti.

'Sıfır Kovid', 16 Ekim'de başlayacak ÇKP Kongresi'nde 
üçüncü beş yıllık göreve seçilmesi beklenen 
Komünist Parti lideri Xi Jinping'le özdeşleşmiş 
durumda. Çin'in farklı eyaletlerinde de uygulanan 
'sıfır Kovid', Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere 
birçok kesim tarafından sert şekilde eleştiriliyor.

İnsan hakları örgütlerine göre uygulama, insan 
temel hak ve özgürlüklerine aykırı bulunuyor. 
Nadiren görülen sosyal medyada videolarında 
Doğu Türkistan genelinde haftalardır katı karantina 
uygulandığı ve insanların evlerinden çıkamadıkları 
görülüyor.

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Press

İşgalci Çin, Gulca, Uurmçi, Turfan, Kumul ve 
diğer bir çok bölgede yaklaşık 67 gündür 
keyfi karantina uygulayarak, Uygur Türklerini 
acımasızca açlığa mahkum ediyor. Gulca ve 
diğer bölgelerde 25’ten fazla kişinin açlıktan 
veya bilinmeyen bir tür dezenfektan 
zehirlenmesinden öldüğü, bazılarının 
intihar ederek canına kıydığı teyit edilmişti.

Açık kaynaklardan nadiren de olsa ulaşılan 
bazı görüntü kayıtlarında Evlerine kapatılan 
hane halkının hepsinin hastalandığını 
gösteriyor. Bu tür videoların altına 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.

Gözlemciler Çin’in Doğu Türkistan'da 

Uygurlar üzerinden bilinmeyen bir tür 
kimyasal deney yapıyor olabileceğini, 
çünkü daha öncede yapay zeka, yüz 
tanıma teknolojilerinde benzeri deneyler 
gerçekleştirdiğini belirtiyor.

ÇİN NE YAPMAYA ÇALIŞIYOR? 
Nitekim Wall Street Silv, resmi Twitter 
hesabından paylaşılan ve 4 Ekim'de Doğu 
Türkistan’da çekildiği öne sürülen uçsuz 
bucaksız kutu yapıları gösteren görüntü 
kayıtları, Çin rejiminin Doğu Türkistan’da 
Uygurlar üzerinden bilinmeyen deney 
yapıyor olabileceğini ve söz konusu 
yapılarında bir tür laboratuvar olabileceği 
şüphesini arttıran bulgulardan sadece biri. 

Bazı uzmanlar bu yapıların yeni tür Toplama 

Doğu Türkistan'da haftalardır devam ve insanların evlerinde açlıktan 
ölmesine neden olan Çin virüsü “Kovid-19” tecridine seyahat kısıtlamaları 

da eklendi.

Çin rejiminin Doğu Türkistan’da Uygurlar üzerinden bilinmeyen deney 
yapıyor olabileceğini ve bir tür laboratuvar olabileceği şüphesini arttıran 

yeni bulgular ortaya çıktı.
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Kampları olduğu görüşünü savunurken, 
bazıları ise Deney yapılıyor olabileceğini 
düşünüyor. İşgalci Çin rejimi ise, bu 
ve benzeri yapıların sadece Çin virüsü 

“Covıd19” izolasyon merkezi olduğunu 
iddia ederek sistematik soykırımı örtbas 
etmeye çalışıyor.

'Sıfır Kovid', 16 Ekim'de başlayacak ÇKP 
Kongresi'nde üçüncü beş yıllık göreve 
seçilmesi beklenen Komünist Parti lideri 
Xi Jinping'le özdeşleşmiş durumda. Doğu 
Türkistan’da radikal bir üslupla uygulanan 
'sıfır Kovid' politikası Dünya Sağlık Örgütü 
başta olmak üzere birçok Uluslararası 
kuruluş tarafından sert şekilde eleştiriliyor. 
Ancak sadece eleştirmek yetmiyor. 
Uluslararası organizasyonların Doğu 
Türkistan’da gerçekten neler olduğunu 
ortaya çıkarması aciliyet arz eden mesele 
haline gelmiş durumda.

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Press


