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26 Ağustos’ta Doğu Türkistan’da 77
asemptomatik Çin Virüsü enfeksiyonu vakası arttı ve net tanı konulan 15
Çin Virüsü bulaşmış kişi bulunuyor.
Çin kaynaklı sosyal medyada yayılan
video görüntüleri, Çin Komünist Parti
(ÇKP) Lideri Xi Jinping’ın ortaya attığı “Sıfır Covid” Politikası kapsamında, sözde “Salgın Önlemleri” bahanesiyle insanlara yönelik uyguladığı
baskı ve gözetimin tepkilere yol açtığını gösteriyor.

Çin Haberler Ağı’nın 26 Ağustos bildirdiğine göre, Doğu Türkistan’daki
“Xinjiang Hastalık Kontrol ve Önleme
Merkezi” mevcut durum hakkında bir
basın toplantısı düzenleyerek, bölgede 77 asemptomatik enfeksiyon ve
15 net tanı konulan Çin Virüsü tespit
edildiği, enfekte olanların çoğu Urumçi, İli, Sanji, Korla, Kutubi ve diğer şehir ve illerde olduğunu açıkladı.

HAYVANLARI ÇUKURA GÖMDÜLER
Sosyal medyada yayılan videolar, Çin
rejiminin tamda hasat zamanı Uygur
çiftçileri eve kilitlediğini, yayladaki
hayvanları, tarladaki ziraatlarının telef olduğunu, evde kendileri de perişan durumda olduğunu, pazarlardaki
tonlarca sebze ve meyveler (lüzumsuz) “Sokağa Çıkma Yasağı” yüzünden çürüdüğünü gösteriyor.
Video kayıtlarında konuşanların sözlerine bakıldığında hemen hepsi aç!
Ara sıra yetkililerce teslim edilen çürümüş sebze ve sözde ek gıda desteğinin insanı hor görmekten başka
bir şey olmadığı, 25 gündür alınan
tedbirlerden de canında da bıktığını
söyleyerek, öldüreceklerse de nereye
kapatacaklarsa da umurunda olmadığını hiddetli biçimde beyan ediyor.
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UYGURLARI EVLERİNDEN ÇIKARIYOR
Görüntülerden dikkat çekeni ise 18
Ağustos Amerika’nın Sesi VOA’nın
haberinde bildirdiği, Doğu Türkistan genelinde toplam 329 yerleşik
bölgenin yüksek riskli, 138’i orta
riskli ve 24’ü düşük riskli bölge olarak üç kategoriye ayırıp, özelliklede
ev barklarından koparılan Uygurları bilinmeyen sözde toplu karantina
merkezlerine (Toplama kampları olduğu tahmin ediliyor) sürgün ettiği
anın görüntüleri oldu.
Bu bilgiler ve görüntü kayıtları, Çin
rejiminin boşalan bu tarz yerlere
“Emlak-Konut Yönetimi” adı altında
Çinlileri yerleştirdiğini öne süren
haberleri doğruluyor.
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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, “Sebze ve meyveleri çürümeye terk etmek
yerine, kuşatma altındaki hanelere
dağıtabilir, çiftçilerin zararlarını tazmin edebilirdi. Dünyanın herhangi bir
yerinde ve herhangi bir abluka altında
mahsulüne bakmak zorunda olan çiftçiler, insanların günlük yaşamlarıyla
ilgili dükkanlar, evlere yemek servisi
yapan restoranlar vs. sosyal yardımlaşma için kapılar açık bırakılır. Çin’in
buradaki davranışı kesinlikle yıkıcı,
ahlaksızca ve insanlık dışıdır. Apaçık
topyekûn imha politikasıdır” yorumunu yaptı.
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Çin’in son zamanlarda “Salgın Önleme” bahanesiyle Doğu Türkistan’daki yoğun baskı
politikası uluslararası toplumun endişelerini
uyandırdı. Urumçi’de düzenlenen rutin basın
toplantısında gazeteciler Urumçi Belediye
Başkanı Mamtimin Kadir’i bu konudaki soruları yanıtlamaya zorladı.

Çin Halk Ağı’nda 25 Ağustos yer alan habere göre, Urumçi Şehri Basın Ofisi’nin “Salgın
Önleme ve Kontrol” üzerine bir basın toplantısı düzenlediğini, toplantıda Çin’in kukla
yetkilisi Mamtimin Kadir gazetecilerin sorularını yanıtlarken, kentsel alanlarda mevcut önlemlerin kaldırıldığını söyledi. Ancak
gazeteciler neden birçok bölgenin “Düşük
Riskli” almasına rağmen hala normale dönmediği hakkında soruyla karşı karşıya kaldı.
SOYKIRIMI GİZLEMEYE ÇALIŞTI

Mamtimin Kadir’in verdiği cevapları, hiçbir
temel dayanağı olmamakla beraber, gerçek
durumla uzaktan yakından alakası yoktu.
Tamamen Çin’in radikal politikalarını meşru
gösteren kaçamak cevaplarla soykırımı saklama çabalarıydı.
Çin haber kaynaklarına göre, Urumçi’de her
gün 40’tan fazla enfeksiyon tespit ediliyor. Çinli yetkililer ise 10 Ağustos itibariyle
Urumçi başta olmak üzere Doğu Türkistan

geneline tam kapatma uyguluyordu. Sadece
Urumçi’de 104 yüksek riskli alan ve 179 orta
riskli alan belirlendiği, Uygurların toplu karantina merkezlerine nakledildiği, boşalan
bu tarz yerlere “Emlak-Konut Yönetimi” adı
altında Çinlileri yerleştirdiği biliniyor.

VİRÜS BAHANESİYLE BASKIYI ARTTIRIYOR

Çin rejimi, Çin Virüsü salgınının bu dalgası sırasında “Sıfır Covid” politikası kapsamında sıkı tedbirler uyguluyor. Doğu
Türkistan’ın çeşitli yerlerinde sıkı kontrol
ve kuşatma siyaseti izliyor. Gözetimi sıkılaştırmaya çalışıyor. Oysa Çin’in bu eğilimi zaten var olan soykırımı hızlandırmak,
meşrulaştırmak ve suçunu örtbas etme
çabası olarak nitelendiriliyor.

Gözlemciler, rejimin virüsün sıfıra düştüğünü açıklamasına karşın Gulca ve Urumçi başta, kentsel alanlardaki sokağa çıkma
yasağının hala sürdüğünü, devasa karantina noktalarının hala tıklım-tıklım insanlarla dolu olduğunu, sözde karantina yalanıyla 24 gündür evlerine kapatılan halkın
panik ve çaresizlik içerisinde zulmün bitişini beklemeye devam ettiğini kaydetti.
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28 Ağustos’ta Doğu Türkistan’da 48
asemptomatik Çin Virüsü enfeksiyonu
vakası arttı ve net tanı konulan 8 Çin Virüsü ile toplam virüs bulaşmış kişi sayısı
56 oldu. Çin kaynaklı sosyal medyada
yayılan video görüntüleri, Çin rejiminin
sözde “Salgın Önlemleri” bahanesiyle
insanlara yönelik uyguladığı zulmün ne
boyutta olduğunu gösteriyor.
Çinli kaynaklara göre, Doğu Türkistan’daki sözde “Xinjiang Hastalık Kontrol
ve Önleme Merkezi” mevcut durum hakkında bir basın toplantısı düzenleyerek,
bölgede 48 asemptomatik enfeksiyon ve
8 net tanı konulan Çin Virüsü tespit edildiği, enfekte olanların çoğu Urumçi şehri,
İli eyaleti, Sanji eyaleti, Komul şehri ve
Kutubi ilçesinde bulunduğunu açıkladı.
KAPILARI DIŞARIDAN MÜHÜRLENDİ

Çin kaynaklı sosyal medyada yayılan video görüntülerinde, Hotan’ın Guma ilçesindeki malum bir köyde evde insanlar v4

ar iken kapıların kaynakla mühürlendiğini gösteriyor. Videodaki konuşmalarda,
“Üçüncü mahalledeki evlerin kapılarını
mühürledik! Evden dışarı çıkanların kapıları kesinlikle mühürlenecek!” şeklinde
mahalle sakinleri tehdit ediliyor.
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, “Sebze ve meyveleri çürümeye terk etmek yerine, kuşatma
altındaki hanelere dağıtabilir, çiftçilerin
zararlarını tazmin edebilirdi. Dünyanın
herhangi bir yerinde ve herhangi bir abluka altında mahsulüne bakmak zorunda
olan çiftçiler, insanların günlük yaşamlarıyla ilgili dükkanlar, evlere yemek servisi
yapan restoranlar vs. sosyal yardımlaşma
için kapılar açık bırakılır. Çin’in buradaki
davranışı kesinlikle yıkıcı, ahlaksızca ve
insanlık dışıdır. Apaçık topyekûn imha
politikasıdır” yorumunu yaptı.
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Çin’in Doğu Türkistan’daki sözde “Salgın Önleme” adına uyguladığı karantina önlemleri
devam ederken, Kaşgar ve Artuş’ta sel felaketi yaşandı ve büyük ekonomik kayıplara neden
oldu.
27 Ağustos’tan bu yana şiddetli yağışlar, 28 Ağustos’ta sele
dönüşerek nehirler ve kanallar taştı. Bilgilere göre, Üstün
Artuş’taki sel oldukça şiddetli
olup, çiftçilerin ekinleri, tarlalar
ve yollar tahrip oldu.
KADİM ŞEHRİN SOKAKLARI
SUYLA DOLDU
Bazı köylerde çiftçilerin evlerini su bastı. Elde edilen ilgili
görüntülerde, köylülerin eşya-

larını evin dışına çıkarmaya çalıştığı görülüyor. Kaşgar’daki
sel, daha çok kentsel alanları
vurdu ve kadim şehrin sokakları
sel sularıyla doldu.
Kaşgar’daki sel felaketinin ilk
önce 25 Ağustos’ta Merkit ilçesinde başladığı, birçok bölgede
çiftçilerin arazilerini ve tarlalarını da etkilediği, ancak İlgili video görüntülerinde mevcut
sokağa çıkma yasağı yüzünden
az sayıda insanların selden etkilenen bölgelerde, ev ve bahçelerini basan suyu temizlemeye
çalıştığını, rejim hükümetinin
halkı guruplar halinde her evden birer kişi olmak üzere selle
mücadele ekibi oluşturduğu anlaşılıyor.
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Çinli yetkililer, Doğu Türkistan’da
son 10 yılda işledikleri suçları özetleyen bir basın toplantısı
düzenleyerek, 3 milyondan fazla
Doğu Türkistanlıyı sözde “Yoksullukla Mücadele” yalanıyla zorla
çalıştırmak üzere sürgüne gönderdiğini açık etti.
İşgalci Çin, 2017 yılından itibaren
sözde “Fazla İşgücü” bahanesiyle
Uygur Türklerini kültür medeniyetinden, dini inancından koparmaya yönelik sistematik soykırım
uygulamalarını arttırmıştı. Uygurlar, yaşlı-genç, erkek-kadın
gözetmeksizin köle işçi olarak Çin
illerine sürgüne gönderilirken,
bunun sonucunda yüzbinlerce aile
parçalandı.
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TEK TEK İTİRAF ETTİ
Çin propaganda ağı Tanrıdağ
sitesinde yer alan 30 Ağustos
2022 tarihli habere göre, Doğu
Türkistan’daki sözde “Xinjiang
Hükümeti” Parti Komitesi 27
Ağustos’ta Urumçi’de bir basın
toplantısı düzenledi. Toplantıda
Genel Sekreter Ma Xingrui, Çin
Komünist Partisi’nin Doğu Türkistan’da 10 yıldır işlediği suçları adeta tek tek itiraf etti.
Ma, merkezi hükümetin son 10
yıldır sözde “Fazla Emek” adı
altında kentsel ve kırsal alanlardan 3.64.900 kişinin, sözde “İstihdam” yalanıyla Çin’e ve diğer
bölgelere sürgüne gönderildiğini doğruladı.
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UYGURLARI ALIKOYDUĞUNU DOĞRULADI

Basın toplantısında, “Kardeş Aile Politikası” adı altındaki her eve bir Çinli memur yerleştirme siyasetine atıfta bulunarak, Çin Komünist Partisi’nin
sözde “Xinjiang’ı Yönetmek” adı altında aldığı önlemlerle, merkezi hükümetin buyruklarını tam olarak uyguladığı, tabandaki Komünistlerin Doğu Türkistan halkıyla yakın ilişki kurması sayesinde bölgede kalıcı istikrarın sağlandığı ve son 4 yıldır hiçbir terör olayı olmadığını iddia ederek, insanlık dışı
toplama kamplarını meşru göstermeye çalıştı.
Basın toplantısında ayrıca, sözde kırsal bölgelerdeki çocuklara “İyi Eğitim
Koşulları” sağladığını iddia ederek, sistematik soykırımın bir parçası olan
Çinlileştirme merkezlerinden “Başarı” olarak bahsetti ve Uygur çocukların
Çinlileştirme merkezlerinde Çinli olamaya zorlandığını doğruladı.
UYGUR TÜRKLERİ KÖLELİĞE ZORLANIYOR

Basın toplantısında yine, sözde “Genç Yeteneklerin Yetiştirilmesi” yalanıyla
Çin’den özel teşvikle 38.000 Çinliyi Doğu Türkistan’a yerleştirdiğini teyit
etti.

Çin basınında çıkan haberlere göre, Çinli yetkililer 2018 yılında Doğu Türkistan’ın Aksu ve Üçturfan kentlerinden 2.417 kişiyi çeşitli bölgelere çalışmaya gönderdiği, ayrıca Üçturfan’dan 3.000 kişiyi uzun vadeli olarak çalışmaya gönderdiği ve gelecek planları kapsamında aynı bölgeden 10.000
kişiyi mevsimlik olarak zorunlu çalıştırmak üzere sürgüne göndermeyi planladığını açıkladı.
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Doğu Türkistan’da yeniden çoğalan
Çin Virüsü enfeksiyonu nedeniyle rejim
hükümetinin sözde “Salgın Önlemleri”
bahanesiyle baskıcı kontrollerini meşrulaştırdığı ve daha da sıkılaştırmaya
devam ettiği bildirildi.
Doğu Türkistan’daki sözde “Xinjiang
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi”ne
göre, 31 Ağustos itibarıyla bölge genlinde 23 asemptomatik enfeksiyon vakası daha tespit edildi. Vakalar arasında Urumçi’de 9, Gulca şehrinde 9, Şihu
şehrinde 2, Kutubi ilçesinde 1, Cimsar
ilçesinde 1 ve Guçung ilçesinde 1 kişiye
Çin Virüsü bulaştığı öğrenildi.
31 Ağustos itibariyle Doğu Türkistan’da
52 kişiye hastalık teşhisi konduğu ve
toplam vaka sayısı 1.670 olduğu, virüs
bulaşan eski hastadan bir kişi tedavi
edilerek tahliye edildiği, 129 kişinin de
ayrı ayrı gözlemlendiği belirtildi.
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HALK FELAKETE SÜRÜKLENİYOR

Ancak sosyal medyada yayılan video
görüntüleri, tüm bu bilgilerin tersini
yansıtıyor. Video kayıtları, Çin’in “Sıfır
Covid” politikası kapsamında uygulanan
sözde “Salgın Önleme” tedbirleri, zaten
soykırıma maruz kalan Uygur halkını
toplu karantina merkezlerine kapatarak
felakete sürüklediğini gösteriyor.
Virüsün şiddetli olduğuna inanılan bölgelerde insanları evlerine kapatan rejim,
halkı açlığa mahkûm ederek hayvanların
bile yemeyeceği şeyleri vererek hor görüyor. Çinli turistlere ise farklı muamele
uyguluyor.
The Guardian’ın 31 Ağustos verdiği habere göre, Çin’de yayılan yeni virüs salgını
sırasında Shenzhen, Dalian, Guangzhou,
Chengdu ve Shijiazhuang’da karantina
önlemleri alındığı gerekçesiyle Doğu Türkistan’a gelen Çinli turistler mahsur kaldı. Çinli ziyaretçileri bir kısım Uygur evlerine ve bazı otellerde karantinaya aldı.
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Çin rejimi, “14. Beş Yıllık Plan”
döneminde Doğu Türkistan’ın
karayolu trafiğinin genişletilmesine 400 milyar Yuan yatırım yapmayı planlıyor ve bu
yatırım, Çinli yerleşimcilerin
Doğu Türkistan’a olan ilgisinin arttığını gösteriyor.
Çin Ticaret Haftalık Gazetesinde 31 Ağustos yer alan habere göre, Çin rejiminin Doğu
Türkistan’ı Çinlileştirme planı
kapsamında Yetimbulak-Çarkılık Otobanında trafiğin başladığı ve Doğu Türkistan’daki G7 ve G30 Otoyollarından
sonra açılan 3. otoyolun faaliyete geçtiğini bildirdi.

ÇİN’İ DOĞRUDAN DOĞU TÜRKİSTAN’A BAĞLIYOR
Yetimbulak-Çarkılık Otoyolu hattının tamamının Doğu Türkistan’ın
Bayingulün Moğol bölgesi Çarkılık ilçesi yakınlarında yer aldığı
ve toplam uzunluğunun 294 kilometre olduğu bildirildi. Genel hat
itibariyle Çin’in Qinghai Geçidinde
bulunan Yitibulag Kasabasından
başlayıp Çarkaçık ilçesine kadar
uzanan otoyolun, mevcut G218
Otoyoluna bağlandığı dikkat çekiyor.
Çinli yetkililerin, Yetimbulak-Çarkılık Otoyolu’nun karmaşık jeolojik
ortamına, topografyasına ve yüksek iklimde olmasına rağmen inşaatı planlanandan sekiz ay önce tamamladığı iddia ediliyor.
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DOĞU TÜRKİSTAN’I ÇİNLİLEŞTİRMEK
İSTİYOR

Çin rejimi Doğu Türkistan’a birçok turizm
bölgesi açmayı ve havayolu, demiryolu,
otoyolu ağını daha sıkılaştırmayı, böylece daha fazla Çinlilerin Doğu Türkistan’a
taşınmasını sağlamak, nihayetinde Doğu
Türkistan’ı tamamen Çinlileştirmeye yönelik sistematik soykırım gerçekleştirmeyi planlıyor.
Yıllarca sistematik soykırım ve insanlığa
karşı suç işlediği ancak 2017’de ayyuka
çıkan Çin rejimi, milyonlarca insanı ceza
kamplarına ve hapishanelere hapsediyor.

Tutsaklara çeşitli kimyasallar vererek
zorla kısırlaştırılırken, kızlar Çinli erkeklerle evliliğe zorlanıyor. Kadın-erkek ayrıt etmeden gençleri Çin illerine ve diğer
bölgelere, adını “İstihdam” koyup zorla çalışmaya sürgün ediyor. Bir yandan
Uygurların nüfusunu azaltırken, yerine
Çinli yerleşimcilere bedava konut, prestijli yaşam koşulları vat ederek, bölgede
kök salması talep ediliyor. Öte yandan
da Havayollarının yanı sıra demiryollarını ve otoyollarını doğrudan Çin’e bağlayan ulaşım projelerine yatırımı artırarak
Doğu Türkistan kaynaklarını sömürüyor.
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