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Doğu Türkistan'da rejim hükümetinin sözde 
“Salgın önlemleri” bahanesiyle uyguladığı 
baskıcı kontrolleri ve radikal eylemleri daha 
da katı ve korkutucu biçimde devam ediyor.

Çin’in Doğu Türkistan’da sözde “sıfır 
Covid” politikası sebebiyle sokağa çıkmayı 
yasaklayıp ilaçsız ve yiyeceksiz tecrit 
uygulamasının üzerinden 80 gün zaman 
geçti. Çocuklar artık Çin virüsünden 
değil açlıktan ölmeye başladı. Evlerinde 
hastalananlar hastanelere alınmadığı gibi 
tedavi de edilmiyor. Evinde kaplı olmayıp 
toplama kampına götürülenlere ne olduğu 
hakkında ise kimsenin bir fikri bulunmuyor.

HALKIN %80’İ AÇLIK KİRİZİ YAŞIYOR

Merkezi hükümet sözcüleri Ululsararası 
toplumu kandırmak için ağzına geleni atıyor. 
Çin yanlısı medya da Doğu Türkistan’da 
her şey normalmiş gibi haberler yapıyor. 

Gerçekte ise bölge geneli evlerine kapalı. Ne 
hasat alabildiler nede dışarı çıkabildiler. 

19 Ekim yayılan açık kaynaktan ulaşılan 2 
dakika 30 saniyelik bir videoda, Uygur Türkü 
Karı Koca, iki aydır devam eden mevcut 
sözde Karantina dönemini özetleyerek hazlı 
hazırda halkın %80'inden fazlasının evinde 
yiyeceği tükendiğini ortaya seriyor.

ZOMBİ FİLİMİNİ ANDIRAN GÖRÜNTÜLER

Ölüm vakaları çoğaldıkça Uygurları Toplu 
karantina merkezleri kurarak tenhaya 
çekmek isteyen Çin rejimi, büyük yatırımlar 
yaparak devasa alanlarda korku filimlerini 
andıran kutu yapılar inşa ediyor.

Öte yandan da 18 Ekim yayılan bir birinden 
farklı zaman diliminde çekilen 3 görüntü 
kaydı görünleri korkutuyor. Adeta bir Zombi 

Doğu Türkistan'da Çin virüsü nedeniyle rejim hükümetinin uyguladığı 
baskıcı kontrolleri ve radikal eylemleri korkutucu boyutlara ulaştı. İnsanlar 

çöplüğe Kapatıldı.
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Adeta bir Zombi Filmini anımsatan videoda karanlık 

bir yerde aşırı pis ve terk edilmiş bir yapının içindeki 

insanların durumu kaydediliyor. Görüntüyü çeken 

kişinin anlattıklarına göre, öncesinde depo olarak 

kullanıldığı sanılan bu terk edilmiş alanın aşırı 

pisliğini, insan değil hayvanın bile yaşayamayacağı 

bir yere kendilerini “karantina” bahanesiyle 

getirdiğini ve burasının çok kötü koktuğunu, kaç 

gün böyle kalacaklarını da bilmediğini çöplükten 

farkı olmadığını söylüyor. 

İkinci ve devam eden benzeri görüntülerde ise 

insanların ayrı ayrı bölmelerde yere battaniye serip 

oturduğu görülüyor. 

NE ZAMAN BİTECEK?

Soru şu; En ciddi olanı Gulca başta olmak üzere 

Doğu Türkistan genelinde sayısız insanın apar topar 

bu şekil tesislere alınması ne anlama geliyor?

Bir empati yapalım. Kış geliyor, ölümler çoğalacak! 

Evlerinde ölen insanların haberi Uluslararası 

toplumun tepkisini çekince, Toplama Kamplarıyla, 

Aç bırakarak yok edemediği Uygurları, Çin virüsü 

“Covid 19” bahanesiyle tüm dünyada meşru 

görülen karantina önlemlerini kullanarak zoraki 

kaybettirmeye çalışıyor.

Buradaki amaç çok açık, Evlerinde ölmesindense 

toplum içerisinde ölmesi daha kolay üstü örtülür, 

ama tesisteki can sayısında bir düşüş olmayacak, 

öldükçe dolduracak, öldükçe yeni insanları 

getirecek.

Peki ne zamana kadar sürecek? Anlaşılan o ki 

bu devasa tesislere yapılan büyük yatırımlara 

bakıldığında, işin daha başındayız. İlerleyen 

günlerde bu merkezlerde ölen insanların haberlerini 

alıyor olabiliriz. 

 Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Press

Doğu Türkistan'daki Çin vürüsü salgının bu 
dalgası sırasında rejim hükümetinin sözde “salgın 
önlemleri” bahanesiyle baskıcı kontrollerini 
meşrulaştırdığı ve radikal eylemlerini daha da 
sıkılaştırmaya devam ettiği bildirildi.  Çin haber 
kaynaklarına göre Doğu Türkistan’daki sözde 
“Xinjiang Hükümeti basın ofisi 19 ekim'de Çin 
virüsüyle ilgili bir basın toplantısı düzenledi.  
Toplantıda, Doğu Türkistan genelinde son 24 
saat içerisinde Urumçi'nin Tanrıdağ Bölgesinde 
2, Saybağ Bölgesinde 1, Yüksek Teknolojik 
Kalkınma Bölgesinde 1, Gulca Şehrinde 2 kişi 
olmak net tanı konulan 6 hasta olduğu öne 
sürülürken, Urumçi’den 21 hastanın durumunda 
iyileşme olduğu ve aynı gün taburcu edildiği 
iddia ediliyor.

VERİLER NE KADAR GÜVENİLİR?

Asemptomatik vaka sayısı ise 212 olup, bunlar 
Urumçi'nin Tanrıdağ Bölgesinde 18, Saybağ 
Bölgesinde 15, Yüksek Teknolojik Kalkınma 
Bölgesinde 10, Bulaktağ bölgesinde 13, Ekonomik 
Kalkınma Bölgesinde 6, Miydong Bölgesinde 

10 Kişi, Gulca Şehrinde 22, Tarbagatay’da 7, 
Turfan’da 7, Korla’da 11 vaka olarak gösteriliyor.

Çinli makamlara göre iyileşen asemptomatik 
vakalardan 132'si sözde karantina tesislerinden 
ayırldığı iddia ediliyor. 19 Ekim itibariyle Doğu 
Türkistan'da 323 net tanı konan hasta ve 3415 
asemptomatik enfeksiyon hastası bulunuyıor.

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 80 gündür açlığa terk ederek evlerine 
kapattığını, açlıktan ölen insanların çoğalmakta 
olduğunu, böyle bir durumda Çin’in virüs 
bahanesini sürdürmek için sahte bilgiler 
kullanıyor olabileceğini, çünkü insanlık dışı 
karantinaların 2 aydır uygulamada olduğu bir 
bölgede virüsün nasıl ve nereden geldiğinin 
tartışma konusu olduğunu kaydetti. 

 Muhammed Ali Atayurt-Türkistan Press

iki aydır tecrit altında olan Doğu Türkistan’da nasıl olurda 323 net 
tanı konan hasta ve 3415 asemptomatik enfeksiyon hastası bulunuyıor 

olabilir? Çin yalan mi söylüyor?
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Çin rejimi, “Sıfır Kovid” politikası kapsamında Doğu 
Türkistan’da uyguladığı radikal sözde “tedbirler” 
sonucu neredeyse hiç olmayan salgın vaka sayılarına 
rağmen topyekün izolasyon uygulamalarını daha 
da genişleterek halkın yaşamını zorlaştırıyor.

Yaklaşık 80 gündür keyfi karantina altında evlerine 
kapı dışarıdan mühürle zorla kapatılan halk isyan 
ediyor. Buna karşın Çinli makamlar ise evden dışarı 
çıkan olursa, “devlete karşı gelmekten” hapse 
atılacağıyla ilgili tehdit ediyor. 

Açık kaynaklarda 20 Ekim yayılan ve Turfan’daki 
malum köy sakinlerinin bulunduğu bir sosyal medya 
platformunda kendi aralarında geçen tartışmayı 
yansıtan 3 dakikalık bir videoda, Cabbar isimli bir 
memurun, mahalle WeChat grubunda tehditler 
savurarak, herkesin dışarı çıkmaması gerektiğini, 
dışarı çıktıkları tespit edilirse, hapse atılacaklarını 
ifade ederek halkı tehdit ettiği kaydediliyor. 

AÇLIKTAN ÖLECEĞİME HAPİSTE YATARIM

Komünist yetkilinin açıklamasını protesto eden 

guruptaki köylüler, günlerdir abluka altında 
olduklarını, hala ne yaptıklarını bilmediklerini, tüm 
bölgenin iki ayı aşkın süredir kapalı olduğunu, 
yiyecekleri kalmayalı hayli zaman geçtiğini, 
tehdit etmek yerine gıda ve günlük ihtiyaçlarını 
karşılaması gerektiğini söylerken, başka bir çiftçi 
de, ilgilenen olmadığı için tarladaki mahsulları 
yok olduğunu, ekonomik sorunlar yaşadığını, kışın 
ne yapacağını kara kara düşündüğünü belirterek 
“tutuklayacaksan tutukla! Hapishanede 20-30 yıl 
hapis yatmaya varım. Burada açlıktan öleceğime 
gidip hapishanede yaşarım” şeklinde isyan ediyor.

Guruptaki bazı çiftçiler, bir birlerine sabrı 
tavsiye ederken, Yetkililerle karşı karşıya gelmek 
istemeyeceğini, kendini ve başkalarını düşünmesi, 
sakinleşmesi gerektiğini hatırlatırken, bazıları ise 
“Cabbar, bin yıl yaşayacak! hiç ölmeyecek” şeklinde 
komünist yetkiliyle alay ediyor. 

Halkın şiddetli itirazını duyan komünist yetkili, 
hemen tavrını değiştirerek, "Yukarıdan bize ne 
söylendiyse ben onu iletiyorum. Gerisi size kalmış” 
açıklamsıyla halkın öfkesinden kurtulmaya çalıştı.

İşgalci Çin rejiminin Doğu Türkistan'da “Sıfır 
Kovid” politikası kapsamında sıkı kontrol, zorunlu 
izolasyon uygulamaları 81. gününe gelindiğinde 
Urumçi'de “Xinjiang Hastalık Kontrol ve Önleme 
Merkezi” tarafından salgınla ilgili bir basın toplantısı 
düzenlendi. 

Çin basınında 19 Ekim çıkan haberlere göre, 
Doğu Türkistan'daki Çinli yetkililer, Urumçi'de 
sözde “Salgın önleme-kontrol ve engeli kaldırma” 
başlığı altında düzenlediği basın toplantısında Çin 
komünist Parti elebaşı Xi Jinping tarafından ortaya 
atılan sözde “sıfır kovid” kapsamında ısrar edilmesi 
gerekliliği vurgulandı. 

ZULMÜ ARTTIRMA KARARI ALINDI

Toplantıda Komünist yetkililer, sözde salgın önleme 
ve kontrolün kararlılıkla uygulanması ve toplum 
düzeyinde sıfırlanma hedefine bir an önce ulaşılması 
hakkındaki talimatları tam olarak uygulama kararı 
aldı. 

Toplantıda yetkililer ayrıca Urumçi'deki personel, 
malzeme ve teçhizat için kapsayıcı eylem planı 
açıklayarak tüm yetkililerden görevlerini sıkı bir 
şekilde yerine getirmelerini istedi.

Nitekim Xi’nin “Sıfır Kovid” politikası, alınan her çeşit 
kararın dünya siyasetine etki göstermesi beklenen 
Çin komünist partisinin 20. Kongresinde de 
vurgulandı. Ancak sosyal medyada gündem olan 
soykırımın delili niteliğindeki görüntü kayıtları, 
Çin'in Doğu Türkistan halkı üzerinde baskılarını 
arttırdığını gösteriyor. Çin’in asıl amacının Doğu 
Türkistan'daki soykırımı meşrulaştırmak, insanları 
kasten aç bırakarak yok etmek olduğunu gözler 
önüne seriyor. 

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Press

80 GÜNDÜR AÇLIK SOYKIRIMI GÖRÜYOR

Şu an Çin rejimi 16 ekimde başlayan Çin Komünist 
Partisi 20. kongresi bahanesiyle sözde “salgın 
önleme tedbirleri” diyerek Gulca, Urumçi, Turfan, 
Korla, Aksu ve Hoten bölgeleri başta olmak üzere 
halkın tamamını 80 gündür evlerine kapattı. Bu 
süreçte tespit edilebilen 50’den fazla 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. 

Gözlemciler zalim Çin’in Doğu Türkistanlıları 
öldürmeye niyetli olduğunu vurgulayarak, keyfi 
karantinaların uzun vadeli planlandığını, buna 
yapılan yatırımlardan belli olduğunu, Çin’in Uygurlar 
üzerindeki baskıyı artırmak ve sistematik soykırımı 
meşru göstermek için sözde “salgın önlemlerini” 
kullandığını kaydetti. 

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Press

Komünist Rejim, 80 gündür zorunlu karantina altında olan halkı, dışarı 
çıkan olursa “devlete karşı gelmek” suçundan hapse atılacağıyla ilgili 

tehdit etti.
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Son bir kaç aydır 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 
etmişti. 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, 
bir yıl uğraş verip elde ettiği mahsulleri, ahırdaki 
hayvanları telef olmuştu, çoğunluğu günlük 
yevmiye ile geçinen çiftçiler, ekonomik olarak 
ta çöküş yaşadı. 

Açık kaynaklardan elde edilen 19 saniyelik bir 
video kaydında, Çinlilerin bölgedeki açlık 

soykırımını gizlemek için kamera karşısına 
geçerek halka sebze ve un gibi yardım 
malzemeleri dağıtıyor numarası yaptığı ortaya 
çıktı. 

“DÖK! HEPSİNİ İMHA ET”

Oysa 26 Eylül’de Çin kaynaklı sosyal medyada 
yayılan görüntülerde, beyaz tulum giyen 
bir Çinli memurların güpegündüz poşetlere 
konulmuş yiyecekleri çöpe attığı kaydedilirken, 
gece yarısı iki Çinli yetkilinin torba torba pirinci 
yumurta ve diğer gıdaları, çöp konteynerine 
boşalttığı anı gösteriyor.

Video’da konuşan Çinli, diğer Çinliye “Dök! 
hepsini yok et! Bundan sonra dışarıdan 
gelen tüm paketler imha edilecek” şeklindeki 
talimatları, Rejim’in Halkı kasten aç bırakarak 
öldürmeye niyetli olduğunu kanıtlıyor. 

VİRÜS BAHNESİYLE BASKIYI ARTTIRIYOR

İşgalci Çin rejiminin 20. Kongresinde Doğu 
Türkistan’daki sistematik soykırım uygulamaları 
kapsamında “Çin Ulusu Ortak bilincinin 
pekiştirilmesi vurgusu yapıldı. 

Çin Halk Ağı'na göre, 20 Ekim akşamı Çin Komünist 
Partisi (ÇKP) 20. Kongresi Enformasyon Merkezi, 
5. Olağan basın toplantısında sözde Xinjiang 
vekilleri Doğu Türkistan’da Merkezi hükümetin 
“Çin Ulusu Ortak bilincini pekiştirme” siyasetini 
kararlılıkla uygulayacağını açıkladı. 

Rejim hükümetinin Çeşitli yollarla Uygur 

kültürünü tamamen yasakladığı ve yok etmeye 
çalıştığı bir dönemde, Doğu Türkistan’daki 
“Xinjiang Hükümeti” temsilcilerinden Çin 
Parti Komitesi sekreter yardımcısı ve Xinjiang 
propaganda dairesi başkanı Zhang Chunlin, 
Qinghai, Ningxia ve diğer Çin illerindeki 
etnik gurup temsilcileriyle birlikte 20. Kongre 
sonrası hizmet planlarını açıklamak üzere basın 
toplantısı düzenledi.

Çin rejimi, Çin virüsü salgınının bu dalgası 
sırasında “sıfır kovid” politikası kapsamında 
82 gündür sıkı tedbirler uyguluyor. Doğu 
Türkistan'ın çeşitli yerlerinde kontrol ve 
kuşatma siyaseti izliyor. Oysa Çin’in bu eğilimi 
zaten var olan Soykırımı hızlandırmak, 
meşrulaştırmak ve suçunu örtbas etme çabası 

olarak nitelendiriliyor. Gözlemciler, Gulca 
halkının bir birlerine yardım etmesine izin 
vermeyen Çin’in, gelen yardımlarında halka 
ulaşmasını yasakladığını, Ancak basında yanlış 
algı oluşturma konusunda usta olduğunu 
kaydetti.

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Prees

Çinlilerin bölgedeki açlık soykırımını gizlemek için kamera karşısına 
geçerek halka sebze ve un gibi yardım malzemeleri dağıtıyor numarası 

yaptığı ortaya çıktı.

İşgalci Çin rejiminin 20. Kongresinde Doğu Türkistan’daki sistematik 
soykırım uygulamaları kapsamında “Çin Ulusu Ortak bilincinin 

pekiştirilmesi vurgusu yapıldı. 
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“SOSYALİST TOPLUM OLUŞTURACAĞIZ”
Toplantıda konuşan Zhang Chunlin, 
“20. Kongrenin ruhuna uygun olarak Çin 
ulusunun sağduyusunu temel çizgi olarak 
pekiştirmekte ısrar edeceğiz. Çin milleti için 
ortak bir değer inşa ederek sosyalist toplum 
oluşturma çabalarımızı önümüzdeki beş yıl 
içinde sürdürmeye devam edeceğiz” dedi. 

Toplantıda Malezya Devlet televizyonu 
muhabirinin Doğu Türkistan’la ilgili sorularını 
yanıtlayan Zhang Chunlin, bölgedeki 
soykırımı meşru göstermeye çalışarak Çin 
rejiminin istihdam, eğitim, toprak reformu, 
tıbbi bakım, sözde yoksulluğun azaltılması 
ve kalıcı istikrar alanlarında büyük ilerleme 
kaydettiğini iddia ederek Doğu Türkistan’da 
ekonomik kalkınma olduğunu, halkın mutlu 
yaşadığından bahsetti.

Gözlemciler, Çin'in Doğu Türkistan halkının 
maddi ve manevi değerlerini Uygur 

milli kültürünü envai çeşit bahanelerle 
kısıtlayıp yok ettiğini, el sanatlarından 
mimariye, ev eşyalarından cami durarındaki 
islami motiflere kadar her şeyi tamamen 
Çinleştirmeye çalıştığını, aynı zamanda 
Çinlileri bölgeye yerleşmesi için teşvik 
ettiğini belirterek Doğu Türkistan 
Diasporasının bulunduğu ülkelerde kendi 
kültür medeniyetini korumak adına eğitimi 
güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Prees

Doğu Türkistan'da Çin virüsü nedeniyle rejim 
hükümetinin sözde “Salgın önlemleri” bahanesiyle 
uyguladığı baskıcı kontrolleri ve radikal eylemleri 
daha da sıkı ve katı bir biçimde devam ediyor.

Açık kaynaklardan elde edilen görüntü kayıtlarına 
göre, çok sayıda beyaz tulum giyen güvenlik 
güçlerinin Uygurları gurup halinde her biri 100’er 
kişi olmak üzere, otobüslere doldurarak yeniden 
inşa edilen sözde karantina merkezilerine taşıdığı 
görüntüleniyor.

Olaya tanık olan yerleşimci Çinliler ise “Onlar 
Koyun” şeklinde Uygurlarla alay ediyor.

Öte yandan 20 Ekim 2022 tarihinde Doğu 
Türkistan’ın Gulca, Korla ve farklı bölgelerinde, farklı 
zaman diliminde görüntülenen onlarca videoda, 
Doğu Türkistan’da mevcut Toplama kamplarına 
entegre Uygur Türkleri için gece gündüz 
demeden inşa edilmekte olan uçsuz bucaksız 
devasa alanlardaki kutu yapılar görüntülüleniyor. 
Çinli yetkililer, tüyler ürperten söz konusu yeni 
tip toplama kamplarının Çin virüsü Covid-19 
izolasyon merkezleri olduğu açıklamasını yapsa 
da bu kampların yeni tip toplama kampları olduğu 
düşünülüyor.

SALGIN ÖNLEMLERİ İNSANLARI ÖLDÜRÜYOR

Çin’in Doğu Türkistan’da sözde “sıfır Covid” 
politikası bahanesiyle halkı evlerine kapatarak 

yiyeceksiz ve tedavisiz tecrit uygulamasının 
üzerinden 82 gün zaman geçti. İnsanlar açlıktan 
ölmeye başladı. Rejim hükümetinin, Uluslararası 
toplumun dikkatini çeken ölümleri gizlemek 
için büyük paralar harcayarak yeni tip kamplar 
inşa etmeye başladığı anlaşılıyor. Yatırımlar göz 
önünde bulundurulduğunda ise kampların uzun 
vadeli olarak planlandığını söylemek mümkün.

UYGURLAR ÜZERİNDE DENEY Mİ YAPILIYOR?

Daha önce haberlerimizde de doğruladığımız gibi 
bu yapıların yeni tür Toplama Kampları olabileceği 
kesin gözle bakılıyor.! Nitekim gelen bilgiler, Çin’in 
Doğu Türkistan'da Uygurlar üzerinden bilinmeyen 
deneyler yaptığı yönündeki şüphemizi artırıyor. 
Çünkü daha öncede yapay zeka, yüz tanıma 
teknolojilerinde Uygurların deney faresi olarak 
kullanıldığı biliniyor. Doğu Türkistan’daki radikal 
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.
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Çin rejimi “Sıfır Covid” politikası kapsamında Doğu 
Türkistan halkını 86 gündür evlerine kapatarak 
tedavisiz ve aç bırakmaya devam ediyor. Açık 
kaynaklardan elde edilen görüntüler, işgalci 
Çin rejiminin bölge genelinde çok sayıda sözde 
karantina merkezleri inşa ederek Uygurları toplu 
halde zoraki izolasyon merkezlerine kapatmaya 
başladığını doğruluyor.   25 Ekim yayılan görüntü 
kayıtlarında aileler param parça, çocukların 
gözü yaşlı, İnsanlar toplu halde sözde karantina 
merkezine götürüldüğü kaydediliyor.  “BABANIZ 
GİTTİ”

21 saniyelik ilk videoda, hüngür hüngür 
ağlayan bebeğin gözleri önünde babasının 
zoraki izolasyon merkezine götürüldüğü ve 
(muhtemelen) annesinin durumu “babanız gitti” 
şeklinde açıkladığı an görüntüleniyor.  Benzeri 

görüntü kayıtlarında da insanların toplu halde 
otobüslere doldurularak yeni inşa edilen zoraki 
izolasyon merkezlerine getirildiği gösteriliyor.  
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, görüldüğü 
üzere hiçbir uygulamanın 

salgın önlemleriyle ilgisi olmadığını, akıl almaz, 
radikal ve illegal bir çok uygulama sonucu 
insanların öldüğünü ve kış yaklaştıkça ölümlerin 
çoğalacağından endişe duyduğunu ifade etti.   
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