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Urumçi yangını sonrası Doğu Türkistan’ın Hoten, Aksu, Kaşgar, Korla ve Gulca’da 
sokakların insanlarla dolduğu ve beyaz tulumlu polis güçlerinin engeliyle karşı 

karşıya geldiği gözlemlendi.
Doğu Türkistanlı Müslümanlara yönelik soykırım zulmü 
devam ederken, “Sıfır covid” bahanesiyle yüzbinlerce 
insanı evlerine kilitleyen Çin Rejimi, 50’ye yakın Uygur 
Türkü’nün kendi evinde diri diri yanarak ölümüne sebep 
oldu.

Urumçi’de 21 katlı bir apartmanda çıkan yangında kapı 
dışarıdan kilitli olması sebebi ile evlerinden kaçamayan 
tamamı Uygur Türkü 44 kişinin hayatını kaybetmesi 
ürerine, kendi akıbetlerinin de aynı sonuçlanmasından 
endişe eden çok sayıda yerleşimci Çinli ve yerli halk, 
Çin rejimine ve sonu bitmeyen karantina zulmüne karşı 
ayaklandı.

FARKLI ŞEHİRLERDE “KARANTİNAYA HAYIR” EYLEMİ

”24 Kasım Urumçi yangını” sonrası Doğu Türkistan’ın 
farklı şehirlerine yayılan karantina karşıtı eylemler, Hoten, 
Aksu, Kaşgar, Korla ve Gulca’da sokakların insanlarla 
dolduğu ve beyaz tulumlu polis güçlerinin engeliyle karşı 
karşıya geldiği gözlemlendi.

“Karantinaya hayır” vurgusu yapılan eylemde Çinli 
yetkililer, protestoda bulunan Uygur Türkleri’ne engel 
olmaya çalıştı. Ancak işin içine dahil olan Yerleşimci 
Çinlilerin öne çıkması, kitlesel olarak Uygurların hedefe 
alınmasını azalttı. Ancak 26 Kasım itibariyle Urumçi ve 
bölge genelinde geniş çaplı tutuklamalar başladı. Gözaltı 
gerekçelerinin genel olarak “internette dedikodu yayma” 
sebebi olduğu anlaşılıyor.

HOTAN’DA HALIK SOKAKTA

Açık kaynaklardan ulaşılan ve Hotan’da çekilen görüntü 
kayıtlarında Halkın sözde “salgın önlemleri” adı altındaki 
açlık soykırımına karşı sokaklara döküldüğünü ve beyaz 
tulum giyen güvenlik güçleri tarafından engellendiğini 
gösteriyor.

KAŞGAR’DAKİ POLİS MÜDAHALESİ DAHA SERT OLDU

İlgili diğer görüntülerde ise Kaşgar vilayetine bağlı 
kargalık ilçesinde sivillerle çevik kuvvet polisi karşı 
karşıya geldiği, Çinlilerin nispeten az olması dolaysıyla 
bazı tutuklamaların olduğu ve her şeye rağmen halkın 
direnmeye devam ettiği belirtiliyor.

Doğu Türkistan’ın Korla Şehrindeki insanlarında hükümet 
binası önüne toplanarak “karantina kaldırılsın” sloganları 
attığı, her yerde kolluk kuvvetin engeliyle karşı karşıya 
kaldığı ileri sürülüyor.

GULCA’DA TOMA’LAR DEVREDE

Görüntülerde 8 Ağustos’tan beri virüs bahanesiyle 
kapatılan Gulca’da da 26 kasım itibariyle sivillerin 
Çin rejimine karşı sokaklara döküldüğü, beyaz tulum 
giyen Polis güçleri, protestocuları engelleyemeyince 
TOMA’lar devriye girdiği, yolu kesilen halkın karşı yöne 
doğru yürüyerek eylemine devam devam etti anbean 
kaydediliyor.

Durum takip ediliyor…

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber
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Türkiye Dışişleri bakanlığı merkezi şehir Urumçi’de yaşanan yangın olayla ilgili 
Çin rejiminden izahat istedi.

Dışişleri Bakanlığı, Çin’in Doğu 
Türkistan’daki merkezi şehir Urumçi’de 
24 Kasım meydana gelen feci yangında 
kapı dışarıdan zorla kapatılması sonucu 
evinde yanarak can veren 5 aile için 
başsağlığı mesajı yayımladı ve Çin 
rejiminden yaşanan yangın olayına 
açıklık getirmesini istedi.

KAMUOYUNUN AYDINLATILMASINI 
BEKLİYORUZ

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan 
açıklamada, “Doğu Türkistan’ın Urumçi 
şehrinde çıkan yangın sonucunda 
hayatlarını kaybedenler ve yaralananlar 
olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. 
Bu elim hadise nedeniyle taziyelerimizi 
iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. 
Yangının çıkış nedenine ilişkin 
kamuoyunun aydınlatılmasını 
bekliyoruz” denildi.

URUMÇİ KATLİAMI TEKRARLANMASIN

25 Kasım’dan beri, Türkiye başta 
olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde 
yaşayan Uygur Türkleri,  Doğu 
Türkistan’daki sistematik soykırımı 
protesto etmek için Çin Konsolosluğu ve 
muhtelif meydanlarda protesto ve basın 
açıklamaları yaparak, aynı zamanda 
sosyal medyada “#UrumçiYanıyor” 
Hashtag çalışmaları başlatarak, 
uluslararası toplumun dikkatini 
Urumçi’ye çekmek istiyor.

Nitekim Çin’in bölgedeki karantina 
protestolarını bahane ederek 2009’daki 
gibi katliam yapmasından endişe 
ediliyor.
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gerekçelerinin genel olarak “internette dedikodu yayma” 
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attığı, her yerde kolluk kuvvetin engeliyle karşı karşıya 
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Görüntülerde 8 Ağustos’tan beri virüs bahanesiyle 
kapatılan Gulca’da da 26 kasım itibariyle sivillerin 
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Doğu Türkistan’daki Çin Komünist rejimi 20 Kasım’da 
Çin Komünist Partisi 10. Komitesi 6. Genel Kurulu 
Toplantısında, İslam dinini çarpıtmaya yönelik yeni 
politikasını açıkladı. 
Doğu Türkistan’daki sistematik asimilasyon ve 
Çinlileştirme siyasetiyle paralel olarak Dini bilgilerin 
ve ilgili öğretilerin sosyalist topluma uygun, komünizm 
ideolojisine göre yorumlanması gerektiğini öne 
süren politika, Çin’in İslam dinini tahrip etme niyetini 
ele veriyor.
KOMÜNİZMİN BENİMSENMESİ VURGULANDI

Çin propaganda ağı Tanrıdağ sitesinde yer alan 
22 Kasım 2022 tarihli habere göre, Urumçi’de 
düzenlenen Toplantıda Doğu Türkistan’daki sözde 
“XinJiang hükümeti” Parti Komitesi Sekreteri 
Ma Xingrui, konuşma yaparak, “13. Beş yıllık” 
plan döneminde başlayan İslam Dininin Çince 
sosyalizme uyarlanması politikası kapsamında 
İslam’ın dini bilgilerini, öğretilerini vaz ve tebligatında 
komünizmin benimsenmesi ve Sosyalist topluma 
uyan spesifik içeriklerle yorumlanması, dinin aktif 
olarak Komünizm ideolojik görüşler baz alınarak 
yönlendirilmesi gerektiği kararı alındı.
Çin haber kaynaklarına göre Çin rejimi, 20. Kongre’yi 
başarıyla gerçekleştirdikten hemen sonra, Kongre’de 
onaylanan politikaları uygulamaya başladı. 
Böylelikle Çin rejimi İslam dinini çarpıtma girişimlerini 
uluslararası topluma alenen ilan etmek suratıyla, dini 
bilgileri İslam’ın Çinlileştirilmesine göre yorumlamak, 

Dinin sosyalist topluma uyum sağlaması için vaz ve 
tebligat çalışmalarını güçlendirmek, aynı zamanda 
Dini bilgilerde komünizmin benimsenmesini 
sağlamak için yönlendirilmesi gibi İslam karşıtı 
konumunu bir kez daha ortaya koydu.
İSLAM DÜNYASININ SESSİZLİĞİ ÇİN’İ 
CESARETLENDİRİYOR

Ayrıca Komünist vali Ma Xingrui, bahse konu din 
düşmanlığı politikalarını kararlılıkla uygulama 
niyetini 17 başlıkta özetlerken, Doğu Türkistan’daki 
tüm Çin kurumlarının yanı sıra, tüm il, vilayet, şehir, 
ilçe, pazar ve BingTuan (Xinjiang uretim ve inşaat 
kolordusu) yetkilileri toplantıya online olarak katıldı.
12 kasım 1949 İşgal tarihinden itibaren amansız 
zulüm politikası sürdüren Çin, son yıllarda Doğu 
Türkistan’da alenen sistematik soykırım uyguluyor. 
Bu minvalde milyonlarca Doğu Türkistanlı Müslümanı 
hapishane ve toplama kamplarına hapsetmenin 
yanı sıra Çinlileştirme, asimilasyon, İslam’ın sözde 
Çinlileştirilmesi dahil din düşmanlığını da artırdı. 
16.000’den fazla cami yıkıldı veya amacı dışında 
kullanıldı. Hapishanelerde ve toplama kamplarında 
binlerce din adamı ve akademisyen öldürüldü veya 
sakat bırakıldı. Geldiğimiz noktada İslam aleminden, 
İslam’a ve Müslümanlara yönelik mezalime karşı 
herhangi bir tepki göremeyen Çin rejimini, İslam 
dinini tahrip etmeye dini öğretileri çarpıtmaya 
çalışıyor. 
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Doğu Türkistan›daki Çin Komünist rejimi 20 Kasım›da Çin Komünist Partisi 10. 
Komitesi 6. Genel Kurulu Toplantısında, İslam dinini çarpıtmaya yönelik yeni 

politikasını açıkladı. 
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Çin propaganda ajansı Xinjiang gazetesine 
göre, 27 Kasım akşamı Urumçi’deki Bagang 
Guruba ait 1 Ağustos demir çelik fabrikasında 
büyük bir yangın çıktı.  Çin haber kaynaklarına 
göre, Urumçi’deki Bagang Guruba ait 1 
Ağustos demir çelik fabrikasında normal 
üretim yapıldığı sırada bilinmeyen bir nedenle 
yangın çıktığı ve itfaiye ekiplerince yangının 
söndürülmesinin ardından olay yerinde 
inceleme yapıldığı ve herhangi bir can kaybı 
veya yaralanmaya rastlanmadığı, onarım 
işlemlerinin ardından normal üretime devam 
edildiği öğrenildi. 

ÇİN MEDYASI GERÇEKLERİ SAKLIYOR

Çin’in Doğu Türkistan halkının kapılarını 
kaynakla mühürleyerek kapattığı biliniyor. Çin 
rejimi daha bir hafta önce 44 kişinin yaşamını 
yitirdiği trajik yangın olayla ilişkin net bir 

izahat veremedi. Trajedinin, Çin’in sözde 
“sıfır Covid” politikası kapsamında alınan 
tedbirler sonucu yaşanması ve akabinde Çin 
genelinde protesto dalgalarını tetiklemesi 
dünya gündemine oturdu.  Gözlemciler, Çin 
kanallarının Tanrıdağ bölgesinde vuku bulan 
yangın faciasında dışarı çıkamayıp evinde 
diri diri yanarak hayatını kaybedenlerin 
sayısını dünya kamuoyundan saklamaya 
çalıştığını, nitekim Urumçi’deki olayın ayyuka 
çıkması, Çin’in gerçek yüzünü tüm dünyaya 
açık ettiğini, Bagang’daki yangının çapına 
bakıldığında hiçbir hasar oluşturmamasının 
inandırıcı olmadığını ve rejimin olayla ilgili 
yine yalan açıklama yapmış olabileceğini 
değerlendirdi.  

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber

24 kasım Urumçi›de yaşanan yangın faciasının ardından 27 Kasım›da Urumçi›deki 
1 Ağustos demir çelik fabrikasında büyük yangın çıktı.  
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Çin rejimi son yıllarda Doğu Türkistan halkına yönelik 
soykırımını yoğunlaştırmakla kalmayıp bölge kaynaklarını 
sömürerek Çin illerine transferlerini hızlandırıyor. 
Geçtiğimiz günlerde Doğu Türkistan’daki Çin Petrol Şirketi 
Xinjiang şubesi tarafından yapımı devam eden Kutubi 
doğal gaz rezerv deposu kuruluşunun tamamlandığı ve 
Doğal gaz kuyusunun Çin’in kışlık arzını karşılamada 
kullanılacağı öğrenildi.

 Çin haber kaynaklarına göre, Çin Petrol şirketinin 
sözde Xinjiang şubesi, 19 Kasım’da Kutubi doğal gaz 
rezerv kuyusunu açtı. Halı hazırda Doğu Türkistan’daki 
en büyük doğal gaz rezerv kuyusu sayılan noktada 10. 
döngü doğal gaz üretiminin başladığı öne sürülürken Kış 
boyunca Rejim hükümeti tarafından desteklenen Proje 
kapsamında “doğudan batıya gaz iletim hattı” boyunca 
tüm istasyonlarda söz konusu rezerv deposundan gelen 
rezervlerin kullanılacağı ve önümüzdeki bahara kadar 
Çin’in doğal gaz arzını karşılayacağı bildirildi.   EN 
BÜYÜK DOĞAL GAZ DEPOLAMA NOKTAS
Doğu Türkistan’daki Sözde Xinjiang Petrol Rezervi 
Doğal Gaz Depolama şirketine göre, Arzı karşılamak 
için yeni kuyuların kapasitesi bu kış ve önümüzdeki 
bahara kadar kademeli olarak artırılacağı ve mevcut 
Doğal gaz rezervi için en büyük depolama noktası olarak 
değerlendirileceği belirtiliyor.  Çin’li makamlara göre, 
Kutubi doğal gaz rezerv deposuna bu yaz itibariyle 580 

milyon metreküpten fazla gaz ilave edilerek tarihin en 
yüksek seviyesine ulaştırıldığı, yaz mevsimi boyunca 
Kutubi Doğal gaz Rezerv deposuna gaz pompalandığı 
ve kışın gaz tüketiminin en yoğun olduğu dönemde 
genel arzı karşılamak için bahse konu deponun önemli 
rol oynaması hedefleniyor.   Haziran 2013’te üretime 
başlamasından bu yana, Kutubi rezerv alanında tam 
doluluk söz konusu. Bunun yanı sıra toplamda 18,48 
milyar metreküp gaz üretimi gerçekleşirken, toplam 13,8 
milyar metreküp doğal gaz’ın Çin illerine transfer edildiği 
biliniyor.  

ENERJİ AÇIĞINI KAPATMAK İSTİYOR

Çin rejimi, sözde salgın bahanesiyle uyguladığı tam 
kapanma, Doğu Türkistan’daki soykırım nedeniyle 
getirilen uluslararası ticaret ambargoları, Çin 
eyaletlerinde art arda yaşanan felaketlerin yol açtığı 
kömür ve enerji açığını kapatma planları kapsamında, 
Doğu Türkistan’da kömür, demir cevheri ve petrol ile 
doğal gaz kaynaklarının yağmalanmasını yoğunlaştırdı. 
Buna ek olarak Doğu Türkistan kaynaklarını kendi 
çıkarları için kullanmak dışında yurt dışına ihraç ediyor. 
Ancak bu denli zengin toprakların asil sahibi olan yerli 
halka hiçbir kullanım hakkı tanımazken, Uygur Türklerini 
köle işçi olarak çalışmaya zorluyor. 
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Doğu Türkistan’daki Çin Petrol Şirketine ait, yapımı devam eden Kutubi doğal 
gaz rezerv deposu kuruluşunun tamamlandığı ve Doğal gaz kuyusunun Çin’in 

kışlık arzını karşılamada kullanılacağı öğrenildi.
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Çin Deprem gözlem evi internet 
sitesine göre 29 kasım yerel saatle 
12:31 sularında Artuş şehrinde merkez 
üssünün derinliği 10 kilometre ve enlemi 
40.41 derece kuzey, boylamı 77.09 
derece doğu, 4.6 büyüklüğünde deprem 
yaşandı.
Ayrıca Hotan vilayetine bağlı Guma 
İlçesinde 30 kasım günü yerel saat 
02:40 civarında 3.0 büyüklüğünde bir 
deprem meydana geldiği, depremin 
enlemi 37.65 derece kuzey, boylamı 
77.81 derece doğu, merkez üssünün 
10 kilometre derinlikte gerçekleştiği 
öğrenildi. 
 SON BEŞYILDIR 166 DEFA SALLANDI 
Bilgilere göre deprem bölgesinin 50 
kilometre içinde Pişna Kasabası, 
Başlenger Kasabası, Gökterek 
Kasabası, Qongosteng Pazarı ve 
Kiliang Kasabası gibi merkezi bölgeler 
yer alıyor.  Depremin sarsıcı gücü düşük 
olması bakımından, etkilenen bölgelerin 

olup olmadığı, maddi ve manevi hasar 
hakkında, rejim tarafından detaylı bilgi 
verilmedi.  Çin Deprem Ağı’na göre son 
beş yılda merkez üssüne 200 kilometre 
mesafede 3 ve üzeri büyüklüğünde 
166 deprem meydana geldi. En büyük 
deprem bu yıl 23 Ekim 5.2 büyüklüğünde 
yine Guma ilçesinde yaşandığı biliniyor.
  HALK 4 AYDIR EVLERİNE KAPALI 
Açık kaynaklardan elde edilen ve kısa 
süre önce yaşanan deprem anına 
ait, avizelerin şiddetle sallandığı, 
depremin yerleşim bölgesine yakın 
olması nedeniyle yaklaşık 4 aydır 
evlerine kapatılan halkın, kapı 
dışarıdan mühürlü olmasından dolayı 
yaşanabilecek tehlikeden korunma 
imkanı olmadığından paniklediği 
görüntü kayıtları ortaya çıkmıştı. 
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Doğu Türkistan›ın Artuş şehri ve Hotan’ın Guma ilçesinde deprem meydana 
geldi. 
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Çin rejimi, Urumçi’de çıkan yangında Uygurları evlerine kilitledi. 
44’den fazla kişi kasıtlı olarak ölüme terk edildi. Yangın kurbanı 
aile üyelerinden bazıları Türkiye’de yaşıyor ve trajik yangının 
arkasında Çin’in Doğu Türkistan halkını katletmeye yönelik habis 
niyetinin saklı olduğunu ifşa etti.

Elim olayda hayatını kaybedenlerin yakınları olayla ilgili bilgi 
paylaşarak, yangının nasıl ortaya çıktığını anlattı. Urumçi 
Tanrıdağ bölgesindeki “Jixiangyuan” (Hayırlı Bahçe) sitesinde 8. 
Etap 2 bina 15. Katta bulunan 1502 Nolu dairede meydana gelen 
yangın faciasının 6 yaşındaki kız çocuğu ve annesinin bulunduğu 
dairede, priz aletinde kısa devre oluştuğu, o sırada çocuğun çizgi 
filim izlerken uyuya kaldığı, elektrikler kesilince anne sigortayı 
tekrar kaldırarak işine devam ettiği, kısa süre sonra uyanan 
küçük kızın priz aletinden duman yükselmesi üzerine annesini 
çağırdığı, bir kıvılcımla yanmaya başlayan piriz aleti televizyon 
ve 50 santim yakınlıkta olan yatağı yakmaya başladığını, anne 
çocuğu odadan uzaklaştırmak ve yardım çağırmak için odadan 
salona geçtiği, konu komşuya imdat çağrısı yaptığı, bir iki kişinin 
daire kapısını zorlayarak içeri girdiği ve  site yönetimine durumu 
bildirdiği, o sırada su serperek ateşi söndürmeye çalışırken iki 
görevlinin eve gelerek komşuların yangına müdahale etmesini 
engellediği ve bunun itfaiye ekiplerinin işi olduğunu söyleyerek 
sakinlerin uzaklaşmasını istediği, nitekim başlangıçta yangının su 
ile söndürülebilir durumdayken yatak odasının kapısını kapattığı 
ve 3 saat boyunca yangın söndürme ekiplerini beklediğini anlattı.

 ASANSÖR DIŞINDA ÇIKIŞ YOLU YOKTU

Yangının çıktığı 15. kattan aşağı inen veya yukarı çıkan yangın 
kapısı dışarıdan telle kapatılmış, asansör dışında hiçbir çıkış 
yolu olmadığı, anne, kız ve beraberindekilerin asansörle binadan 
çıktığı, sonra Binanın elektriğinin kesilmesi üzerine sadece 
yetkililer ve binadan çıkabilenler hayatta kaldığı aktarıldı.

 İLK MÜDAHALEYE İZİN VERİLMEDİ

Bilgilere göre site yönetiminin yangın çıkan dairedekileri 
tahliye ederken karşı komşunun yalvarmasına rağmen kapısını 
açmadığı, Sonuç olarak, ailenin iki komşusunun 15’inci kattaki 
evi yanarak kül olduğu, Yangının 15. katın altındaki iki katı, 
üstteki üç katı yakarak kül ettiği, Binanın en üstteki üç katında 
bulunan daireler dahil toplam sekiz evin ateşin ortasında kaldığı 
öğrenildi.

Adını vermek istemeyen tanık, elim olayın kasıtlı olarak ihmal 
edildiğini ve tamda Çin rejiminin istediği gibi geliştiğini, böylece 
Çin’in Doğu Türkistan halkını katletmeye yönelik art niyetini 
bir kez daha ortaya koyduğunu, site yönetiminin yangına ilk 
müdahale girişimini engelleme çabası olmasaydı, trajik olayın 
vuku bulmayacağını vurguluyor.

 İTFAİYE ŞEFİ HALKI SUÇLADI

Ayrıca Hayırlı Bahçe sitesine sadece 810 metre mesafede 
bulunan “Hepinglu” (Barış caddesi) itfaiyesi yangın çıktıktan üç 
saat sonra olay mahalline anca ulaştığı, Yangın anında evlerinde 
mahsur kalan insanların yetkililerden kendilerini kurtarmalarını 
değil kapılarını açmalarını istediği, ancak yetkililer harekete 
geçmediği, ne yazık ki kasıtlı ihmalkarlık nedeniyle 44 kişinin diri 
diri yanarak hayatına son verildiği belirlendi.

25 Kasım olayla ilgili düzenlediği basın toplantısında açıklama 
Barış caddesi itfaiye şefi ise kendini aklayarak, sakinlerin 
yangından korunma yetisinin az olduğunu bu tür durumlarda 
“ıslak havlularla kapıların açıklarını kapatma önerisi yaparken, 
tüm suçu yanan evin sahibine yükleyerek halkı suçladı ve 
sorumluluktan kaçmaya çalıştı.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber

Adını vermek istemeyen tanık, 44 kişinin hayatına mal olan trajik yangının 
arkasında Çin›in Doğu Türkistan halkını katletmeye yönelik habis niyetinin 

saklı olduğunu ifşa etti.
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Doğu Türkistan’ın İli Kazak bölgesine bağlı Altay 
şehrinde hava sıcaklığı -48.6 °C’ye düştü ve 7 kişi 
donarak öldü.

Çin rejiminin 4 ağustostan beri uyguladığı zorunlu 
tecrit uygulamaları yüzünden evlerine kapatılan ve 
yaşamını çobanlıkla sürdüren Kazak halkı soğuk kış 
şartları altında çok zor durumda kaldı.

Çin haber kaynaklarına göre, Altay şehri yetkilileri 
28 Kasım akşamı bir bildiri yayımlayarak aşırı soğuk 
nedeniyle kentte bir şantiyede çalışan 7 kişinin 
donarak hayatını kaybettiğini açıklandı.

Bilgilere göre 20 Kasım’dan bu yana Altay bölgesinde 
son 10 yılın en şiddetli soğuk hava koşullarının yanı 
sıra kar fırtınası yaşanıyor.

BİRİ HARİÇ HEPSİ DÖNARAK CAN VERDİ

26 Kasım günü yerel saat 23:00 sularında, Altay Şehri 
Polis bürosu, G217 karayolu üzerindeki otobanın 
ilk sözleşme bölümünün K58 istasyonundaki sekiz 
personelin kayıp olduğunu bildirdi. Çok geçmeden 

aşırı soğuk hava şartları altında gerçekleşen 
fırtınada mahsur kalan insanların olduğu yönünde 
ihbar alan Polis güçleri, siviller ve yerel yetkililerinde 
aralarında olduğu bir kurtarma ekibi oluşturarak 
arama kurtarma hareketi başlattı.

27 Kasım yerel saatle 11:10’da 8 kişinin buz tutmuş 
bedenine ulaşıldığı, hastaneye kaldırılan Kazak 
Türklerinden bir kişinin hayati belirtileri stabil olduğu 
için kurtarıldığı, ancak 7 kişinin aşırı soğuk havada 
çoktan donarak hayatını kaybettiği bildirildi.

SALGIN BAHANE, AMAÇ KATLİAMI 
MEŞRULAŞTIRMAK 

Gözlemciler Çin verilerinin güvenilmez olduğunu 
Urumçi’deki yangın faciasında da ölen sayısını 
olabildiğince düşük gösterdiğini, -48.6 °C soğukta 
donarak ölen veya 4 aydır kesintisiz sürdürülen 
sözde tecrit uygulamaları yüzünden ölüm vakalarının 
arttığını, “salgın” bahane olduğu müddetçe daha 
fazla can kaybı yaşanacağını kaydetti.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber

Doğu Türkistan›ın İli Kazak bölgesine bağlı Altay şehrinde hava sıcaklığı -48.6 
°C›ye düştü ve 7 kişi donarak öldü.


