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Çinli işgalcilerin salgın bahanesiyle Doğu 
Türkistan'da sürdürdüğü açlık soykırımı 93. gününe 
gelindiğinde halk evlerinde yiyecek bulamıyor. 
Hasta olanlar tedavi göremiyor. Bunun üzerine toplu 
karantina zulmü yaygınlaşmaya doğru gidiyor.

Çin’in verileri her ne kadar şüpheli olsa da Doğu 
Türkistan'daki enfeksiyon 20 Ekim'den bu yana 
önemli ölçüde azaldığı görülüyor, fakat bu rakamlar 
gerçekleri yansıtmıyor. Nitekim halk açlıktan 
ölürken, işgalci Çin rejimi de katı kontrollerini, 
zorunlu izolasyon uygulamalarını kaldırmadı.

Doğu Türkistan’daki Çin Komünist Partisi Daimi 
Komitesi 26 Ekim'de düzenlediği toplantısında 
sözde Xinjiang Parti Komitesi Sekreteri Ma 
Shingrui, salgının en aza indirilmesi ve bir an önce 
sona erdirilmesi için alınan tedbirlerin daha da 
güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

ENGELLERİ ORTADAN KALDIR TALİMATI

Çin propaganda ağı Tanrıdağ sitesinde yer alan 28 
Ekim 2022 tarihli habere göre Doğu Türkistan’daki 
Komünist yetkililer sözde salgın durumunu kontrol 
etmek amacıyla özel bir toplantı düzenlediği 
ve toplantıda konuşan Çinli vali Ma Xingrui, 

Urumçi'deki salgın hastalıkların önlenmesi ve 
kontrol edilmesi konularını ele alarak “Sıfır Covid” 
politikası kapsamında salgının en aza indirilmesi ve 
bir an önce sona erdirilmesi için alınan tedbirlerin 
daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca Merkezi şehir Urumçi’yi kilit nokta 
belirleyerek bütün ilçelerle tek tek temas kurma ve 
tüm engelleri kaldırmadan geçmeme talimatı verdi.

3 AYDIR HALK EVLERİNE KAPALI

Gözlemciler, Doğu Türkistan halkının 3 aydan fazla 
bir süredir kesintisiz abluka altında olduğunu, 
evlerde yiyecek kalmadığını, çiftçilerin ekinlerinin 
yok edildiğini, çobanların hayvanlarının açlıktan 
yok olduğunu, hasadını alamayan halkın ekonomik 
olarak önemli ölçüde çöküş yaşadığını, kışı nasıl 
geçirecek olması her kesin öncelikli sorunu haline 
geldiğini, böylesine acı verici bir zamanda, niyeti 
apaçık Doğu Türkistanlıları yok etmek olan Rejimin, 
kuşatmanın şiddetini arttırmayı sürdürmeye karar 
aldığını, aslında Çin’in salgını bahane ederek 
soykırımı güçlendirmek istediğini kaydetti.

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Press

Halk açlıktan ölürken, zalim Çinli makamlar, salgının en aza 
indirilmesi ve bir an önce sona erdirilmesi için alınan tedbirlerin daha da 

güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
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Çin'in sözde “sıfır covid” politikası adı altında 
aileleri kilit altına alıp tedavisiz ve aç bıraktığı 
bir dönemde Çinli memurların ev ev gezerek 
halkı Mandarin Çin’ce öğrenmeye zorladığı 
öğrenildi.

29 Ekim açık kaynaklardan elde edilen video 
görüntülerine göre 94 gündür acımasızca 
tecrit altında tutulan Doğu Türkistan halkı, 
yaşaması için yiyecek ve içecek bulamazken, 
Çinli yetkililer tarafından Çin’ce öğrenmeye 
zorladığını ortaya çıktı.

EV EV GEZEREK DENETLİYOR

Görüntü kaydında bilinmeyen bir bölgedeki 
evlerine kapatılan Uygur aileye denetim 
yapan Çinli memurlar, evde okula giden 
gençlerin ailedeki yetişkinlere Çince 

öğretmesi gerektiğini tembihlediği 
görülüyor. 

Gözlemciler, Çinli yetkililerin her seferinde 
kamera karşısına geçip, Uygurların temel 
yaşam ihtiyacını garanti altına aldığını iddia 
ederek uluslararası toplumu kandırmaya 
çalıştığını, oysa evde açlıktan ölenlerin 
sayısı giderek arttığını, böylesine çetin bir 
dönemde halkın derdiyle ilgilenmek yerine 
Çince öğrenmeye zorlayarak sistematik 
asimilasyonu devam ettirdiğini kaydetti. 

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Press

94 Gündür acımasızca tecrit altında tutulan Doğu Türkistan halkının 
hala Çinli yetkililerce Çin’ce öğrenmeye zorlandığı ortaya çıktı. 
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Üç aydır sözde “salgın önlemleri” bahanesiyle 
halkı topyekün tecrit altına alan işgalci Çin, 
Gulca’daki çobanların hayvanlarına el koydu.

Açık kaynaklardan elde edilen görüntülere 
göre Doğu Türkistan'ın Gulca bölgesine 
bağlı Nilka ilçesindeki Kazak Türkleri rejimin 
keyfi karantinalarına karşı hoşnutsuzluğunu 
dile getirmeye çalışırken bölge polislerince 
öldüresiye dövüldüğü ortaya çıktı. 

YÜZ GÖZÜ KAN REVAN İÇİNDE 

Dayak darbesiyle bayılanlarında olduğu olayda 
bir kişinin kaşı gözü patlamış, suratı kanlar içinde 
olayı videoya çekip şikayet ediyor. Muhtemelen 
tek geçim kaynağı olan hayvanlarının alınması 
ve bitmek bilmeyen tecrit uygulamaları halkın 
canına tak etmiş olacak ki, Yetkililere haklı 
isyanını dile getirmeye çalışan Nilka halkından 
bazılarının acımasızca polis şiddetine maruz 
kaldığı anlaşılıyor. 

29 Ekim yayılan ilgili videoda da Gulca’nın Manas 
bölgesinde tecrit altındaki kazak Türklerine ait 
binlerce at, koyun ve sığırları Çin’li yetkililerin 
talimatıyla dar ve ot bulunmayan kurak bir 

araziye toplatıldığı, aç ve susuz kalan hayvanların 
can çekiştiği gösteriliyor. 

Gözlemciler, Çin rejiminin sözde “sıfır kovid” 
adı altındaki uygulamalarının zaten var olan 
soykırımı meşru gösterme çabası olduğunu, 
halkı bir yandan kasten aç bırakarak yok etmeye 
çalışırken, diğer yandan mal varlıklarına çökmeye 
çalıştığını, devasa alanlara toplu karantina 
merkezleri inşa ederek şehirleri boşalttığını 
kaydetti. 

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Press

Üç aydır sözde “salgın önlemleri” bahanesiyle halkı topyekün tecrit 
altına alan işgalci Çin, Gulca’daki çobanların hayvanlarına el koydu.
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Çin rejimi “Sıfır Kovid” politikası kapsamında 
uyguladığı insanlık dışı uygulamalarını sözde “salgın 
önleme” bahanesiyle meşru göstermeye ve dahada 
şiddetlendirmeye, Karantina yalanıyla da soykırımı 
örtbas etmeye devam ediyor.

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, 
evde tedavi görme fırsatı bulamayan hastaların ise 
hayatını kaybettiği, hal böyleyken zulmü azaltmak 
yerine sözde önlemlerin giderek acımasız hale geldiği 
anlaşılıyor.  

Açık kaynaklardan elde edilen görüntü kayıtlarına göre 
3 aydır eve kapatılan bir aileden can yakan haber geldi. 

Bilgilere göre askerden yeni dönen ve uzun süreli 
tecritten bulanıma giren Uygur bir gencin, 3 aylık 
hamile eşini öldürdüğü, ardından da binadan atlayarak 
intihar ettiği öğrenildi. Gecenin bir vaktinde Ailenin 
başına gelen trajediden haberdar olan anne babasının 
“çocuğum nerede? Bize kim sahip çıkacak” şeklinde 
feryat ettiği görüntüler içler acısı. 

AMAÇ UYGURLARI TOPYEKÛN İMHA ETMEK

4 Ağustos Gulca, ardından 10 Ağustos Ürümçi olmak 
üzere Çin virüsü Covid-19 bahanesiyle Sokağa çıkma 
yasağı ilan edilmişti. Halk 95 gündür tecrit altındayken 
buna ek olarak insanları daha iyi kontrol amaçlı Gulca 
ve diğer bölgelerde devasa toplu karantina tesisleri 
kurulmaya başladı. Söz konusu ölümler çoğaldıkça, hiç 
var olmayan virüsü bahane ederek, yüksek riskli bölge 
yalanıyla yerleşik ahaliyi ev barklarından zorla çıkarıp, 
toplu karantina merkezlerine doldurmaya başladı. 

Çin rejimi, Çin virüsü salgınının bu dalgası sırasında “Sıfır 
Covid” politikası kapsamında alışılmadık biçimde radikal 
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.

Gözlemciler, Dünya insanlarının Çin gibi acımasız, 
gaddar, insanlıktan yoksun bir mezalimin tüm 
eylemlerinden haberdar olduğu halde, kısmi çıkarları 
uğruna Doğu Türkistan gerçeğini görmezden geldiğini, 
bölge halkının benzeri görülmemiş zulüm altında 
artık yaşamak istemediğini, Çin'in asıl amacının virüsü 
önlemek olmadığını, Planlı ve garazlı bir şekilde 
sistematik soykırım uyguladığını, Çin'in buradaki 
davranışı kesinlikle yıkıcı ve ahlaksızca, İnsanlık dışı, 
apaçık topyekûn imha politikası olduğunu söyledi.

 Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Prees 

Açık kaynaklardan elde edilen görüntü kayıtlarına göre 3 aydır eve 
kapatılan bir ailede, askerden yeni dönen damat, üç aylık hamile karısını 

öldürdükten sonra intihar ederek canına kıydı. 
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Çin rejimi “Sıfır Covid” politikası kapsamında 
Doğu Türkistan'daki insanlık dışı uygulamalarını 
meşrulaştırmaya ve dahada şiddetlendirmeye, 
Karantina yalanıyla da soykırımı örtbas etmeye 
devam ederken Doğu Türkistan halkı yaşadığı 
zulme isyan ederek sosyal medya üzerinden 
yetkililere “bizi öldürün” çağrısı yaptı.

1 Kasım'da açık kaynaklardan elde edilen 
görüntüde konuşan Hurşide isimli Uygur kadın, 
işgalci Çin rejiminin 3 ayı aşkın süredir halkı 
yiyeceksiz, tedavisiz bıraktığını, her gün sözde sağlık 
kontrolünden geçmeye zorlandığını, bunun üzerine 
kendisine "Dijital Kast Sistemi" ile entegre sağlık 
Kartı verildiğini, günlük yevmiye ile geçindiğini, 
ancak nereye giderse gitsin sistem tarafından 
engellendiğini, para kazanıp yaşamını sürdürmekte 
zorlandığını, ifade ederek “artık yaşamak 
istemiyorum, beni öldürün! Artık korkmuyorum! 
Böyle bir adaletsiz dünyada yaşamak istemiyorum!” 
şeklinde Çin'in yasa dışı eylemlerine isyan etti.

95 GÜNDÜR AÇLIK SOYKIRIMI GÖRÜYOR

Şu an Çin rejimi sözde “salgın önleme” bahanesiyle 
Gulca, Urumçi, Turfan, Korla, Aksu ve Hoten 

bölgeleri başta olmak üzere halkın tamamını 95 
gündür evlerine kapattı. Bu süreçte çok sayıda 
insan açlıktan hayatını kaybetti veya intihar etti. 

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 “Sosyal Kredi Sistemi” yani Dijital 
kast sistemiyle entegre bir biçimde halkın hayatını 
zorlaştırdığı, Çin’e göre bütün Uygur düşük 
profilli olduğundan topyekûn izolasyona tabi 
tutulduğunu, herkesin sağlık kartında kırmızı kod 
olması dolaysıyla hiçbir yere gidemediği, iş ve 
sosyal hayatının ciddi biçimde etkilendiğini, yaz 
boyu çalışamayan halkın kışı nasıl geçireceğini 
kaydederek durumun vahametini gözler önüne 
serdi. 

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Press

Açık kaynaklardan ulaşılan ses kaydında Doğu Türkistan halkı yaşadığı 
zulme isyan ederek sosyal medya üzerinden yetkililere “bizi öldürün” 

çağrısı yaptı.
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Rejim yönetiminin sistematik soykırım uygulamalarına 
karşı çıkan halkın sokaklara indiği ve Çin polis güçleriyle 

karşı karşıya geldiği ortaya çıktı. Çin rejimi sözde salgın 
bahanesiyle aileleri kilit altına alıp tedavisiz ve aç 
bırakmanın yanı sıra yeniden inşa edilmekte olan devasa 
izolasyon merkezlerine zorla hapsetiyor. 

Açık kaynaklardan elde edilen görüntü kayıtlarına göre 
rejim yönetiminin sistematik soykırım uygulamalarına 
karşı çıkan halkın sokaklara indiği ve Çin polis güçleriyle 
karşı karşıya geldiği ortaya çıktı. 

YÜZLERCE KİŞİ KARANTİNAYA KARŞI ÇIKTI

31 Ekim'de yayılan vidoda Doğu Türkistan'da bilinmeyen 
bir bölgedeki tecrit binadasında mahsur kalan halkın, 
açlığa dayanamayarak protesto için sokağa indiği 
kaydediliyor. 

Görüntü kaydında, Çinli işgalcilerin yiyecek veya 
tedavi imkanı olmadan tecrit altına alınmasına karşı, 
sözde izolasyon merkezindeki 100’ü aşkın kişinin toplu 
protesto için binadan inerek Çinli yetkilileri protesto 
ettiği gösteriliyor.

Videoda konuşan kişiye göre sözde tecrit merkezlerinin 
kötü hijyen ve kötü sağlık koşulları, kaynağı belirsiz 
yiyecekler ve karantina kurallarının hiç olmayışı, Çin 
rejiminin asıl amacının salgını önlemek olmadığını 
ortaya koyuyor.

URUMÇİ’DEKİ ÇİNLİLER SOKAĞA İNDİ
1 Kasım yayılan bir diğer görüntüdeyse Urumçi'deki 

bir sitede üç ay boyunca gözaltında tutulan çoğu Çinli 
yerleşimcilerin rejimi protesto ettiği gösteriliyor. 

Bilgilere göre protesto sırasında ahaliler komitesi ÇKP 
sekreterinin arabasına saklandığı, protestoda öne çıkan 
Çinlinin yetkiliyi araçtan indirip sorunları çözmeye 
çağırdığı görüntülenirken, daha sonra o Çinlinin 
insanları hükümete karşı galeyana getirmek suçundan 
tutuklandığı ifade ediliyor.

SOYKIRIM ÇİNLİLERİDE ETKİLEDİ

Gözlemciler, salgının bu dalgası sırasında Yerleşimci 
Çinlilerinde hükümete karşı çıkmaya başladığını, çünkü 
bölgedeki insanlık dışı soykırım uygulamaları Çinli 
yerleşimcilerin rahatını bozmaya başladığına dikkat 
çekerek, Rejimin Soykırım politikasında hızlı sonuca 
varmak için tüm Doğu Türkistanlıları daha iyi kontrol 
altına almak istediğini, nitekim soğuk kış yaklaştıkça 
bu kalabalığın uzun süre kapalı kalması, ciddi bir 
insani felakete neden olabileceğini ve ölümlerin 
çoğalacağından endişe duyduğunu, Evlerinde ölen 
insanların haberi Uluslararası toplumun tepkisini 
çekince, Toplama Kamplarıyla ve Aç bırakarak yok 
edemediği Uygurları, Çin virüsü “Covid 19” bahanesiyle 
tüm dünyada meşru görülen karantina önlemlerini 
kullanarak zoraki kaybettirmeye çalıştığını belirtirken, 
“Buradaki amaç çok açık, Evlerinde ölmesindense 
toplum içerisinde ölmesi daha kolay üstü örtülür, 
ama tecrit merkezlerindeki can sayısında bir düşüş 
olmayacak, öldükçe dolduracak, öldükçe yeni insanları 
getirecek.” Şeklinde değerlendirme yaptı.

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Press
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Doğu Türkistanlı Erkeklerin büyük çoğunluğunu 
ya hapse veya Toplama kamplarına kapatan 
Çin rejim hükümeti, yıllardır her türkün evine 
bir Çinli memur yerleştirme politikası izliyor. 
“Kardeş Aile” projesi adı verilen bu siyasetin 
sonucu olarak Uygur Türkü kızları hükümetin 
baskısı ve kendi rızası dışında Çinli erkeklerle 
evlenmeye zorluyor.

Açık kaynaklardan elde edilen ve Doğu 
Türkistan’daki malum bir Uygur evinde 15 
ekim kaydedilen görüntüye göre, işgalci 
Çinlilerin hane halkını 7/24 izlemek için Kamera 
yerleştirdiği anlaşılıyor. 

HER ŞEYİ ANBEAN İZLEYEBİLİYOR

Görüldüğü üzere bu hanede Çinliler yok! ama 
işgalci hükümet bu evdeki her şeyi anbean 
takip edebiliyor ve izleyebiliyor.

3 ayı aşkın süredir evlerine kapalı, sözde 

karantina altında olan halk, yiyeceksiz ve 
tedavisiz terk edildi. Bu süre zarfında açlıktan 
ölenlerin, intihar edenlerin ve rejime karşı 
çıkması dolaysıyla hapse atılanların sayısı 
epeyce arttı.

Gözlemciler, Doğu Türkistan'da işlediği insanlık 
dışı suçlar nedeniyle Çin’in tüm dünyanın ağır 
baskısı ve yaptırımları altında olduğunu, buna 
rağmen Rejimin virüs bahanesiyle Uygur halkını 
katletmeye devam ettiğini, sosyal medyada 
yayılan bu tür video ve fotoğrafların soykırımın 
birer kanıtları olarak kabul edildiğini belirtti. 

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Press

“Kardeş aile” projesi adı altında Her Türkün evine Çinli memur 
yerleştiren işgalci Çinlilerin hane halkını 7/24 izlemek için Kamera 

yerleştirdiği tespit edildi. 
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Çin rejimi “Sıfır Covid” politikası kapsamında 
Doğu Türkistan'daki insanlık dışı uygulamalarını 
meşrulaştırmaya ve dahada şiddetlendirmeye, 
Karantina yalanıyla da soykırımı örtbas etmeye 
devam ederken Doğu Türkistan halkı yaşadığı 
zulüm karşısında intihar etmekten başka çare 
kalmadığını belirterek isyan ediyor.

3 Kasım'da açık kaynaklardan elde edilen 59 
saniyelik ses kaydında uzun süredir eve kapatıldığını 
ağlayarak anlatan kadın, hastanede yalnız başına 
tedavi gören annesinin yanına gitmek istediğini, 
ancak sözde karantina bahanesiyle yetkililerin izin 
verilmediğini, 35 yıllık öğretmen olan annesinin 3 
kasım 2022’de vefat ettiğini, gitmek isteyince yine 
izin verilmediğini söyleyerek, “eğer mani olurlarsa 
17. Kattan kendimi atarım. İsyan ediyorum! Yaşamak 
istemiyorum!” diye haykırıyor.

96 GÜNDÜR AÇLIK SOYKIRIMI GÖRÜYOR

Şu an Çin rejimi sözde “salgın önleme” bahanesiyle 
Gulca, Urumçi, Turfan, Korla, Aksu ve Hoten 

bölgeleri başta olmak üzere halkın tamamını 96 
gündür evlerine kapattı. Bu süreçte çok sayıda 
insan açlıktan hayatını kaybetti veya intihar etti. 

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, Dünya insanlarının Çin gibi acımasız, 
gaddar, insanlıktan yoksun bir mezalimin tüm 
eylemlerinden haberdar olduğu halde, kısmi 
çıkarları uğruna Doğu Türkistan gerçeğini 
görmezden geldiğini, bölge halkının benzeri 
görülmemiş zulüm altında artık yaşamak 
istemediğini, Çin'in asıl amacının virüsü önlemek 
olmadığını, Planlı ve garazlı bir şekilde sistematik 
soykırım uyguladığını, Çin'in buradaki davranışı 
kesinlikle yıkıcı ve ahlaksızca, İnsanlık dışı, apaçık 
topyekûn imha politikası olduğunu söyledi.

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Press

Doğu Türkistan halkı yaşadığı zulüm karşısında intihar etmekten başka 
çare kalmadığını, artık yaşamak istemediğini belirterek isyan ediyor.
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Çin rejimi Doğu Türkistan'ı işgal ettiğinden beri Doğu 
Türkistan'ın doğal zenginliklerini Çin illerine taşıyarak 
sömürüyor. Çinli makamlara göre, Doğu Türkistan'da 
yeni keşfedilen büyük miktardaki petrol ve doğalgazın, 
Çin'in enerji arz kapasitesinin geliştirilmesinde ve enerji 
güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynaması 
bekleniyor. 

İşgalci Çin’in, bu yılın ilk üç çeyreğinde Doğu 
Türkistan'daki doğal kaynakları ne kadar yağmalandığını 
içeren bilgiler açıklandı. Çin Petrokimya Şirketi, Doğu 
Türkistan'ın doğal kaynaklarının yağmalanmasını 
yoğunlaştırmak için bölgedeki petrol ve gaz arama 
çalışmalarını artırmıştı.

Doğu Türkistan’daki Xinjiang İstatistik Bürosu 
verilerine göre, bu yıl Ocak-Eylül ayları arasında Doğu 
Türkistan'daki büyük ölçekli sanayilerin ham kömür 
üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre %31.1 artarak 
291.323.900 tona ulaştı.

YAĞMACILAR ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRIYOR

Rejim hükümetinin, ilk üç çeyrekte tüm Çin'in enerji 
arzını karşılamak için Doğu Türkistan'ın kömür, ham 
petrol ve elektrik üretimini arttırmanın yanı sıra doğal 
kaynakların Çin’e transferlerini de hızlandırdığı biliniyor.

Bilgilere göre Kumul Şehri'nde ilk üç çeyrekte üretilen 
ham kömür, geçen yılın aynı dönemine göre %82 
artışla 88.62 milyon tona ulaştığı, ve çoğu Çin'in Gansu, 
Sichuan, Chongqing, Ningxia, Qinghai, Henan, Hubei 

ve Shandong gibi Çin’in orta ve doğu bölgelerine 
kaçırıldığı öğrenildi.  

Ayrıca ilk üç çeyrekte Doğu Türkistan'dan çalınan ham 
petrol üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %8.2 
artarak, 24.287.200 tona ulaştığı, Doğal gaz üretimi de 
geçen yılın aynı dönemine göre %5,1 artarak 30.229 
milyar metreküpe ulaştığı, İşgalci Çin rejiminin, sözde 
“Doğudan batıya gaz iletimi” adı altında Çin'e 49.365 
milyar metreküp gaz kaçırdığı ifade ediliyor. 

DOĞU TÜRKİSTAN KAYNAKLARI GASP EDİLİYOR

Gözlemciler, Çinli işgalcilerin Doğu Türkistan halkına 
yönelik sistematik soykırım politikası yürüttüğünü ve 
aynı zamanda da Doğu Türkistan'dan çıkan kaynakları 
talan ettiklerini, asil sahipleri olan Doğu Türkistan 
halkının kullanım haklarını gasp ettiklerini söyledi.

Dünyanın en büyük enerji tüketicisi olan Çin, 1949 
yılından beri işgal ettiği Doğu Türkistan'dan petrol 
ve Gazın yanı sıra altın, platin, gümüş, uranyum ve 
kömür gibi 136 çeşit doğal kaynakları yağmalıyor, 
artı Çin’in %40 enerji talebini karşılayan bölgede, 
üstün kalite Pamuklarıyla dünyanın 5/1, Çin’in %80 
ihtiyacını gideriyor. Bölge halkını yoksul ve geride 
bırakarak, köleliğe zorlayan Çinli otoriter rejim, gelinen 
noktadaysa Küresel çapta boykot ile karşı karşıya.

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Prees
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96 gündür kapalı olan Doğu Türkistan'ın Kumul 
kentine bağlı İvirgöl bölgesinde 2 Kasım'da 4.7 
büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem gözlem evi internet sitesine göre 2 
Kasım günü yerel saatle 17:13 sularında Doğu 
Türkistan'ın Kumul Şehri'ne bağlı İvirgöl bölgesinde, 
Merkez üssünün derinliği 10 kilometre ve enlemi 
41.68 derece kuzey, boylamı 92.70 derece doğu, 4.7 
büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bilgilere göre, depremden sonra Urumçi 
yetkililerinin bölgeye kurtarma ekibi gönderdiği 
belirtildi.

Yerel etkililerinin şimdiye kadar afet bölgesi 
hakkında detaylı bilgi vermediği, sadece İvirgöl 
bölgesinde trafik, elektrik, iletişim, üretim ve yaşam 
koşullarının normal devam ettiği hakkında bilgi 
paylaşarak maddi hasar ile ilgili her hangi bir bilgi 
vermediği belirtildi.

HALK 96 GÜNDÜR EVLERİNE KAPALI 

Çin Deprem Ağı'na göre son beş yılda merkez üssüne 
200 kilometre mesafede 3 ve üzeri büyüklüğünde 
167 deprem meydana geldi. En büyük deprem 
bu yıl 16 Ekim 2022 tarihinde 5.5 büyüklüğünde 
Maralbaşı ilçesinde meydana geldiği biliniyor.

Açık kaynaklardan elde edilen ve 16 Ekim 2022 
yerel saat 16:54 sularında Kaşgar vilayetine bağlı 
Maralbaşı ilçesi sınırlarında 5.5 büyüklüğünde 
yaşanan deprem anına ait görüntülerde, avizelerin 
şiddetle sallandığı, depremin yerleşim bölgesine 
yakın olması nedeniyle evlerin duvarlarında büyük 
çatlaklar oluştuğu, yaklaşık 3 aydır evlerine kapatılan 
halkın, kapı dışarıdan mühürlü olmasından 
dolayı yaşanabilecek tehlikeden korunma imkanı 
olmadığından paniklediği anlaşılıyor.

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Prees


