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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 
Kampları olduğu görüşünü savunurken, 

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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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

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 rejiminin estirdiği devlet terörü sonucu 
yok edilen Doğu Türkistan halkının ciddi 
durumuna kayıtsız kalmayan bazı ülkeler, 
Çin'i farklı şekillerde cezalandırıyor.
Çin Uluslararası Radyosuna göre BM İnsan 
Hakları Konseyi 51. Toplantısı esnasında 
Doğu Türkistan’dan gelen Çin yanlısı kukla 
yetkililer, güya insan hakları konusunda 
Doğu Türkistan’da kaydedilen başarılar 
hakkında bilgi veriyor.
“UYGURLAR MUTLU”
Çinli temsilciler, Doğu Türkistan’daki 
“Xinjiang hükümeti”nin, Çin Anayasası’ndaki 
insan haklarına saygı gösterilmesi ve insan 
haklarının korunmasına ilişkin hükümler 
doğrultusunda, halkın mutlu bir yaşam 
sürmesini en büyük insan hakkı olarak 
gördüğünü, halkın yaşamının iyileştirilmesi  

için yoğun çabalar harcadığını iddia ederek, 
“Çin insan hakları çalışmalarında dünya 
çapında eşi benzeri görülmemiş tarihî 
başarılar elde etti.” şeklinde propaganda 
yaptı.
Ayrıca Doğu Türkistan’daki Çinli yerleşimciler 
ve Müslüman Türklerin eşit statüye sahip 
oldukları yalanını öne süren Çinli delegeler, 
etnik grupların nüfus, tarih, gelişmişlik 
düzeyi, gelenek ve görenek gibi açılardan 
farklı olmalarına rağmen, devlet işlerine eşit 
şekilde katıldıklarını ve söde demokratik 
haklarından etkin şekilde faydalandıklarını 
iddia etti.
Nitekim Birleşmiş Milletler (BM) İnsan 
Hakları Konseyinin 51. Oturumunda, 
Doğu Türkistan’daki sistematik soykırımın 
değerlendirilmesi için özel toplantı yapılması 
talebi, yapılan oylamada 17 kabul oyuna 
karşı 19 ret ve 11 çekimser oyla reddedildi.
SİSTEMATİK SOYKIRIM UYGULUYOR
Gözlemciler, Çin rejiminin son zamanlarda 
Doğu Türkistan'daki soykırım suçlarını ve 
İslam karşıtı radikal baskıcı politikasını 

Çin, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi toplantısında 
uluslararası toplumu kandırmak için verdiği uğraşları sonuç veriyor.
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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 

gibi ağır insanlık dışı işkenceler yapıldığını, 
tüm bu gerçekler ortadayken üstelik, kamp 
tanıklarının beyanlarıyla kanıtlanmışken, 
sahtekar Çinli yetkililer “Uygurlar mutlu” 
diyerek uluslararası toplumun gözünü 
boyamaya çalıştığını kaydetti. 

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Press

9 Ekim Açık kaynaklardan elde edilen video 
görüntüleri, Çin ‘in “Sıfır Covid” Politikası kapsamında, 
sözde “salgın önlemleri” bahanesiyle insanlara 
yönelik baskı ve keyfi karantina uygulamalarının 
sadece insanları değil hayvanlarında açlıktan 
öldürdüğünü gösteriyor.

Çin kaynaklı Sosyal medyada yayılan videoda, Çin 
rejiminin 68 gündür uyguladığı keyfi karantina 
uygulamaları yüzünden çobanların sahipsiz kalan 
hayvanlarının telef olduğu ortaya çıktı.

52 saniyelik Video Kaydında Gulca’daki Çobanlıkla 

geçimini sağlayan Kazak Türklerine ait onlarca 
büyükbaş ve küçükbaş hayvanın sahipsizlik ve 
açlıktan öldüğü gösteriliyor.

KÜFLENMİŞ EKMEK YİYORLAR 

Bir diğer görüntüde ise küflenmiş ekmeği suya 
batırıp yemeye çalışıldığı kaydedilirken, Bir Uygur 
kadının yardım çağrısında bulunmak için çektiği 
video görüntüsü, gerçek durumu gün yüzüne 
çıkarıyor.

İlgili görüntü kaydında bir Uygur kadın, iki ayı 
aşkın süredir Doğu Türkistan'da yaşanan radikal 
“salgın önlemleri” nedeniyle evde yiyeceği 

Çin rejimi, 12 Ekim itibariyle Doğu Türkistan 
genelinde toplam teyit edilmiş hasta sayısının 
332, asemptomatik enfeksiyon sayısının ise 2.495’e 
ulaştığını açıkladı.

Doğu Türkistan'daki Çin virüsü salgının bu 
dalgası sırasında rejim hükümetinin sözde “salgın 
önlemleri” bahanesiyle baskıcı ve insanlık dışı 
kontrollerini meşrulaştırdığı ve radikal eylemlerini 
daha da sıkılaştırmaya devam ettiği bildirildi.

Çin Haber Kaynaklarına göre Doğu Türkistan’daki 
sözde “Xinjiang Hükümeti” Basın Ofisi 12 Ekim'de 

Çin virüsüyle ilgili bir basın toplantısı düzenledi.  
Toplantıda, son 24 saat içerisinde Doğu Türkistan 
genelinde net tanı konulan 64 enfeksiyon tespit 
edildiği ve asemptomatik 339 vaka bulunduğu 
açıklandı.

ÇİN VERİLERİ GERÇEKLERİ YANSITMIYOR

Bunlar arasında Urumçi'nin Tanrıdağ Bölgesinde 9, 
Saybağ Bölgesinde 5, Yüksek Teknolojik Kalkınma 
Bölgesinde 11, Şimigo Bölgesinde 9, Miydong 
Bölgesinde 3 Kişi, Michuan bölgesinde 4, 

tükeneli hayli zaman olduğunu, kendisi gibi halk arasında 
bir birlerinden yardım isteyen kişilerin sayısının arttığını 
ifade etmesi, Çin rejiminin Doğu Türkistan'da “halkın 
temel yaşamı garanti altına alındı” propagandasının 
yalan olduğunu ayyuka çıkarıyor.

ÇİN’İN DAVRANIŞI İNSANLIK DIŞIDIR

Gözlemciler Çin'in asıl amacının virüsün yayılmasını 
önlemek değil, garazlı bir şekilde sistematik soykırım 
uyguladığını, Uygur halkını ezmek, süründürmek 
olduğunu vurgulayarak, “Dünyanın herhangi bir yerinde 
ve herhangi bir abluka altında mahsulüne bakmak, 

hayvanlarıyla ilgilenmek zorunda olan çiftçiler, insanların 
günlük yaşamlarıyla ilgili dükkanlar, evlere yemek servisi 
yapan restoranlar vs. sosyal yardımlaşma için kapılar 
açık bırakılır. Doğu Türkistan’da ise tam tersi. Hane halkı 
dışarıdan kilitli vaziyette evlerine 70 gündür kapatıldı. 
Üstelik Kış geliyor, yaz boyunca evlerine kapatılan halk 
bu kışı nasıl geçirecek, ısınma sorununu nasıl çözecek, 
Çin'in buradaki davranışı kesinlikle yıkıcı ve ahlaksızca. 
İnsanlık dışıdır.” değerlendirmesini yaptı.

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Prees

Gulca’da çobanlıkla geçimini sağlayan Kazak Türklerine ait onlarca 
büyükbaş ve küçükbaş hayvanın sahipsizlik ve açlıktan öldüğü gösteriliyor.

Çin rejimi, 12 Ekim itibariyle Doğu Türkistan genelinde toplam teyit 
edilmiş hasta sayısı 332, asemptomatik enfeksiyon sayısı ise 2.495’e 

ulaştığını açıkladı.
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, Gulca Şehrinde 10, Tarbagatai'de 2, 
Turpan'da 5, Korla’da 5 vaka olmak üzere 64 
net tanı konulan hasta olduğu belirtiliyor. 

Asemptomatik vaka sayısı ise toplam 339 
olup, bunlar Urumçi'nin Tanrıdağ Bölgesinde 
46, Saybağ Bölgesinde 42, Yüksek Teknolojik 
Kalkınma Bölgesinde 31, Şimigo Bölgesinde 
37, Ekonomik Kalkınma Bölgesinde 22, 
Miydong Bölgesinde 27 Kişi, Gulca Şehrinde 
51 ve Gulca İlçesinde 4, Tarbagatay’ın Şihu 
Şehrinde 22, Turfan’da 22, İdikut Şehrinde 
23, Korla’da 34 vaka bulunuyor.

Çin haber kaynaklarına göre (güvenilmez) 
12 Ekim 2022 tarihi itibariyle Doğu Türkistan 
genelinde toplam teyit edilmiş hasta sayısı 
332’ye, asemptomatik enfeksiyon vaka 
sayısı ise 2.495’e ulaştı.

BU KADAR VİRÜS NEREDEN GELDİ

Gözlemciler Çin'in bölgedeki salgınla ilgili 
veriler konusunda yalan söylediğini, bir 
yandan “salgın önleme” bahanesiyle zulmü 
meşrulaştırmaya çalışırken, diğer yandan 
baskıcı uygulamalarını arttırdığını, halkı 

70 gündür açlığa terk ederek evlerine 
kapattığını, açlıktan ölen insanların 
çoğalmakta olduğunu, sırf Çin Komünist Parti 
ÇKP elebaşı XiJinping’in 20. Kongresi olacak 
diye, Çin’in virüs bahanesini sürdürmek 
için sahte bilgiler kullanıyor olabileceğini 
vurgulayarak “burada bir art niyet var! 
Garazlı bir şekilde insanlık dışı karantinaların 
uygulamada olduğu bir bölgede aylardır 
ahali evdeyse, bu virüs nereden geliyor, 
neden hala artıyor, hiçbir türlü bitmiyor. 
Aslında Çin açıkça Uygurları öldürmek için 
bahane arıyor.” değerlendirmesini yaptı. 

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 
etmeyi de reddettiğini ve Uygur Türklerinin 
Uluslararası mercilere şikayet etmek için irtibat 
yolları aradığını gösteren kayıtlar ortaya çıktı.

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, sosyal 
medyada gerçek durumu ifşa etmeye çalışıyor.

HASTANELERE HASTA KABULÜ YOK 

İki ayı aşkın süredir keyfi karantina uygulanan 
Doğu Türkistan'da halk evlerine kapalı, açlık 
çekerken Çin mezalimi dışarıdan kaynakla 
mühürleyerek ölümüne terk etti. Evlerinde 
yiyecek kalmayalı bir hayli zaman olan ve gıda 
yardımı talep etmekten yorgun, hasta yatağına 
düşen kimseler, hiçbir hastaneye alınmıyor. 

Konuyla ilgili Açık kaynaklardan ulaşılan yeni 
görüntüde söylenenler, hastanelere kimse 
alınmadığını, çünkü Doktor ve hemşerilerin 
olmadığını doğruluyor.

RESMEN ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI YAPTI

11 Ekim'de yayımlanan videoda, malum 
bölgedeki okuldan karantina merkezine 
dönüştürülen alanda terk edilen, cehri solmuş, 
açlık çektiği anlaşılan bir Uygur kadın, Dostlar, 
lütfen bana en hızla ulaşabileceğim bir irtibat 
numarası bulabilir misiniz?

70 gündür Açlık çeken Uygur Türklerinin Uluslararası mercilere şikayet 
etmek için irtibat yolları aradığını gösteren kayıtlar ortaya çıktı.
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Sapa sağlam kapatıldık, şimdi hasta olduk? 
Ne olacak şimdi? Kimse ilgilenmiyor! 
Uluslararasında en hızlı ulaşabileceğimiz, 
şikayet edebileceğimiz mercilerin irtibat 
numarası yok mu? bana bulabilir misiniz? 
Şuan el ayaklarımı hissetmiyorum! Kimse 
bizi duymuyor!” şeklinde Uluslararası 
topluma yardım çağrısı yapıyor.

ÇİN’İN DAVRANIŞI İNSANLIK DIŞIDIR
Bu ve benzeri türden görüntüler delil niteliği 
taşıyor. Doğu Türkistan'daki durumun ne 
kadar ciddi olduğunu açıkça gösteriyor. 
Gözlemciler söz konusu görüntüdeki 
çağrının ilk defa Doğu Türkistan’daki biri 
tarafından Uluslararası topluma yönelik 
yapılmakta olduğuna dikkat çekerek, Çin'in 
asıl amacının virüsün yayılmasını önlemek 
olmadığını, garazlı bir şekilde sistematik 
soykırım uyguladığını vurgularken 
“dünyanın herhangi bir yerinde ve herhangi 
bir abluka altında sağlık kurumları ön plana 
çıkar ve hastaların iyileşmesinde aktif rol 
oynar. Ancak Doğu Türkistan’daki hastaneler 

neden hasta kabul etmiyor? Doktorlar, 
hemşeriler nerede? Halk neden Polis ve 
“fedai” dedikleri güçler tarafından kontrol 
altına alınıyor? Çin'in buradaki davranışı 
kesinlikle yıkıcı ve ahlaksızca. İnsanlık dışıdır.” 
değerlendirmesini yaptı.

Muhammed Ali Atayurt-Türkistan Press

Tarihin en büyük Dijital diktatörlüğünü kuran 
Çin rejimi, Doğu Türkistan halkı üzerinde 
daha sıkı kontrol sağlamak amacına ulaşmak 
için son yıllarda 5G ağına büyük yatırımlar 
yapıyor. Çin'in Doğu Türkistan'da 30.000'den 
fazla 5G baz istasyonu inşa ettiği öğrenildi.

Çin propaganda ağı Tanrıdağ sitesinde 
yer alan 11 Ekim 2022 tarihli haberine 
göre, Doğu Türkistan’daki sözde Xinjiang 
Haberleşme İdaresi bu yıl bölgede 5G 
inşaatına 1,65 milyar yuan yatırım yaptığı 
ve 10.000'den fazla 5G baz istasyonu inşa 
ettiğini duyurdu. Şimdiye kadar 30.000'den 
fazla 5G baz istasyonu inşa eden Çin, 
bu yatırımları sayesinde mevcut dijital 
sistemine Doğu Türkistanlıları dahil etmek, 
kontrol ve gözetimi sıkılaştırmak istiyor. 

Bilgilere göre 5G baz istasyonlarının 

düzenlenmesinin ardından tüm il ve şehirler, 
ilçe ve kasabalar olmak üzere %90,53 
oranında 5G ağ kapsama alanı sağlanmış 
ve her 10.000 kişiye 12 adet baz istasyonu 
düşecek şekilde dizayn edilmiş durumda. 

70’DEN VAZLA KİLİT BÖLGE VAR!
İşgalci Çin, 5G ağını kullanarak Doğu Türkistan 
halkı üzerinde yıkıcı baskı ve sıkı kontrol 
uygulamanın peşi sıra Doğu Türkistan'da 
5G'nin benimsenmesini artırmak için bu yılı 
kilit bir yıl olarak belirlediği ileri sürülüyor. 
Halı hazırda Doğu Türkistan'da 5G kullanan 
70'den fazla kilit bölge bulunuyor. 

İngiliz siber istihbarat Başkanı Jeremy 
Fleming gazetecilere verdiği demeçte, Çin'in 
insanları evde kontrol etmek ve 

Tarihin en büyük Dijital diktatörlüğünü kuran Çin rejimi,  Doğu 
Türkistan’da 30.000'den fazla 5G baz istasyonu inşa ederek halk üzerinde 

7/24 kontrol ve gözetim ağı oluşturmak istiyor. 
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yurtdışındaki etkisini genişletmek 
için dijital para birimini ve Baidu uydu 
teknolojisini kullandığını söyleyerek Çin’i 
geleceğin en büyük güvenlik tehdidi olarak 
nitelendirdi. Keza İngiltere Başbakanı Liz 
Truss, Çin’in görünümünü “tehdit” olarak 
değiştireceğini ifade etti. 

Gözlemciler, Çin'in Doğu Türkistan'da 5G 

şebekesini yaygınlaştırma çabalarının 
amacının Doğu Türkistan halkına fayda 
sağlamak değil, Doğu Türkistan halkını 
7/24 sıkı bir şekilde gözetlemek ve kontrol 
etmek olduğunu söyledi. 

Muhammed Ali Atayurt-Türkistan Press


