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

kalktı! Bakın herkes sokağa indi. Burası Gulca
şehir, Karadöng köyü. Herkes gidiyoruz.
Evde yatmaktansa bu daha etki göstermez
mi?” dediği kaydediliyor.

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.

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.

Çin kaynaklı sosyal medyada yayılan video
görüntüsünde 42 gündür evlerine kapatılan
ve açlığa terk edilen Gulca halkının rejime
karşı sokaklara indiği kaydediliyor.
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 çıkmaya başladıkları ve
Beyaz tulumlu Çinli görevlilerin "eve girin"
diyen sesleri, insanların "Evet! Ahali ayağa

‘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,
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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

Bölgeden acı verici görüntüler gelmeye
devam ediyor. 9 Eylül'de sosyal medyada
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,
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hiç birinin onlara yardım etmediğini

şikayet ederek, “Halkım bana yardım edin
kocama yardım edin” diye feryat ediyor.

POLİSDEN BAŞKA MUHATAP
BULUNAMIYOR
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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.
Şu anda, Doğu Türkistan diasporası
uluslararası toplumu harekete geçmeye
çağırmak için çeşitli şekillerde tepkilerini
gösteriyor.

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Prees

Gulca Karadöng’de Keyfi Karantinaya karşı
Nümayişe çıkan 617 Genç tutuklandığı öğrenildi.
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.
617 GENÇ TUTUKLANDI
42 gündür Evlerine kapatılan ve açlıktan ölenlerin
olduğu Gulca şehrine bağlı Karadöng köyünde,
rejimin keyfi karantina zulmüne karşı haklarını
aramaya çıkan 617 kişinin tutuklandığı, bölge
karakolundan teyit edildi.
Özgür Asya Radyosun (RFA) aktardığına göre 11
Eylül Pazar günü sokağa çıkanların tamamının
tutuklandığı, çoğunun genç yaşlarda olduğu
belirtiliyor.
Polis memurları başlangıçta mahalle sakinlerinin

yasağı çiğnediğini ve tutuklananların çoğu
daha genç ve hepsinin kandırılmış olduğunu
dile getirirken, sorgulama sırasında pişmanlık
duyduklarını ve Karadöng’den 617 kişinin
tutuklandığını doğruladı.
KAÇ KİŞİ DAHA YOK OLACAK BİLİNMİYOR
Çin kaynaklı veriler(güvenilmez), Karadöng köyü
toplam nüfusunun yaklaşık 18.000 olduğunu
ve bunların büyük çoğunluğunun Uygurlardan
oluştuğunu, Gulca’daki Uygur nüfusunun 270.000
civarında olduğu gösteriyor.
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
daha kaç kişinin bulunduğu veya çoktan zoraki
kaybettirildiği hakkında bilgi takibi yapılıyor.
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.
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Uygurlar açıktan ölürken Çinli yerleşimcilerin
Doğu Türkistan'a gelmeye devam etmesi
dikkat çekiyor.
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.
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
4

Çinli yerleşimciler otobüse binerken
görüntüleniyor ve yazılan açıklamada ise
“Xinjiang’a gidiyoruz. Para kazanıyoruz!”
şeklinde ifadeler yer alıyor.
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.
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Açlıktan ateşi çıkan ve hastaneye
alınmayan bebek yolda vefat etti.
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.
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

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.
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.
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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.
Komünist memurun, ilgili bildirge gereğince
Doğu Türkistan'daki gerçek durumu
internette yayanların devleti parçalamak ve
bölücülükle suçlanacağını, sadece kendini

Çin rejimi Video veya yazılı paylaşımlar,
ağlayan emoji dahil olumsuz hava yaratan
her türlü içerikleri sosyal medyada
yayınlayanları “devleti parçalama” suçundan
ağır biçimde cezalandırılacağını duyurdu.
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.
20.KONGRE NEDENİYLE ZULMÜ ARTTIRDI.
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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.
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
konusunda tehditler savururken şu andan

Çin rejimi, Gulca’daki “açlık Soykırım”ı ile
ilişkin tutuklanan Uygur Türkleriyle ilgili
açıklama yaptı.
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.
Çin halk ağında 12 Eylül yer alan habere göre
İli Eyaleti Propaganda daire başkanlığınca
düzenlenen olağan basın toplantısında

değil herkesi yakacağını söyleyip halkı
tehdit etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.
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.
Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Prees

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.
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
7
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suçundan tutuklandığı ifade ediliyor.
Yine Gulca’dan bir diğer kişinin, girişleri tamamen
kapatılan bir sitede pencereden “aç 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.
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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.
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.

HALKI TEHDİT EDİYOR
Başka bir kişinin de, sosyal medya aracılıyla sakinleri
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Gulca-Ciliyüzü
Kocasının

ilçesinde

yetkililer

yaşayan

tarafından

Huriyet
sözde

hanım

karantina

bahanesiyle kapattığı evde öldürüldüğünü duyurdu.
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.

Doğu Türkistan'ın dört bir yanından Gülca'ya
gönderilen yardım paketlerinin halka verilmediği
hatta para karşılığı satıldığı öğrenildi.
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.
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
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yardımları halka vermediği veya para karşılığı sattığı
ortaya çıktı.

Açık kaynaklardan elde edilen söz konusu videoların

“ÖLÜMÜ GÖZE ALIYORUM”

nasıl öldürmeye yönelik olduğunun delili olarak kabul

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,
tarlalardaki 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.

Gulca-Ciliyüzü ilçesinde Huriyet isimli bir kadının

GULCA, TURFAN, KORLA ACİL YARDIM BEKLİYOR

bazıları, Çin rejiminin politikaları Uygur Türklerini
ediliyor. 15 Eylül'de yayılan üç dakikalık bir videoda
feryadını yansıtıyor.

yayın! Benim için yaptığınız son iyilik bu olsun.”
BABASININ MAKAMI, OĞLUNU ÖLÜMDEN KURTARAMADI
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.
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

Ciliyüzü okul müdürünün oğlu olan Kocasının yetkililer

bir insanı alıp, canını alıyor. Buna nasıl dayanılır” gibi

tarafından öldürüldüğünü haykıran Hürriyet hanım,

yorumlar yapılıyor.

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

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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40 Gündür evlerine kapatılan ve açlığa terk edilen
Urumçi halkından malum bir site sakinleri, kampa
atılacaklarını bile bile eylem yaptı: keyfi karantinayı
protesto etti.
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
, 10

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.
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
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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.
UYGUR SOYKIRIMI
Çin'in işgalci olarak bulunduğu Doğu 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.
Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Prees
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