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Doğu Türkistan’da ailelerinden zorla koparılan ve “Yatılı Anaokulu” adı altında
Çinlileştirme kamplarında tutularak beyinleri yıkanan Uygur çocuklar, rejimin
yalanlarını açık etti.

Çin Propaganda Bakanlığı tarafından 19
Ağustos’ta düzenlenen basın toplantısında Çin Ulusal İşler Komisyonu Başkan
Yardımcısı Zhao Yong’a, uluslararası toplum tarafından eleştiri konusu olan Doğu
Türkistan ve Tibet’teki etnik grupların ana
dillerini kullanmasının yasaklanmasıyla
ilgili, önceden hazırlanmış sorular soruldu. Bir Çinli gazeteci tarafından sorulan
soruyu standart yalanlarla yanıtlayan
Yardımcı Başkan Zhao Yong, Çin’in sözde
Anayasasına atıfta bulunarak Çin yasalarının sözde azınlıklar için ulusal dillerin ve
yazıların kullanımını, geliştirilmesini sağlama ihtiyacını vurguladığını iddia etti.
İşgalci Çin hükümetinin, Doğu Türkistan
genelinde tüm okullardan Uygur Türkçesini yasakladığı biliniyor. Yerleşik halkın
gündelik yaşamlarında da sözde devlet
dili Mandarin Çincesi kullanmaları talep

ediliyor. Nitekim %99 Müslüman olan halkın çocuklarını dinde eğitme, milli kültür
medeniyeti, gelenek göreneklerine göre
yetiştirmesini yasaklarken, Çinlileştirme
kamplarına alınarak aile terbiyesinden
koparılıyor ve inandığı tüm değerlerinden
vazgeçmeye, tıpkı bir Çinliymiş gibi büyümesini sağlıyor.
DELİLLER TAM AKSİNİ SÖYLÜYOR

Daha önce veya yakın tarihlerde, Çin kaynaklı sosyal medya platformunda yayılan
video görüntülerinde konuşan yavrular
ise rejim yönetiminin iddia ettiklerinin
tam aksini söylüyor.

Yakın tarihte kamp tanığı Zumret Davut
hanımın sosyal medyada paylaştığı 23
saniyelik görüntüde, Çin kaynaklı sosyal
medya platformunda canlı yayın açan
bir Uygur kızı ve 4 yaşındaki küçük kız
kardeşinin, yorumlardaki soruları cevaplarken “Anaokulunda Uygurca Öğretiyor
Mu?” şekildeki soruya “Yasak” yanıtını
vermesi, Çinli yetkililerin yalan söylediğini ele veriyor.
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Mayıs 2021’de Çin’in Weibo sitesinde yayılan bir dakika 34 saniyelik
video görüntüsünde, 6-7 yaşlarındaki bir Uygur kızı yatılı anaokulunda
Uygurca öğrenmesinin, konuşmasının yasak olduğunu, Uygurca konuşursa dayak yemekten korktuğunu
belirterek Çin’in yalan propagandasını ayyuka çıkarmıştı.
VERDİĞİ YANIT ŞOK EDİCİ
Videoda Uygur kızının, ağabeyinin
adını soran Çinli eğitmenine verdiği
yanıt ise şok edici.
Çinli Öğretmen: Neden kardeşinin
adını bilmiyorsun?
Uygur Kız: Çünkü kardeşim bana
Çince adını söylemedi.
Uygurca adını biliyorum, Çince adını
bilmiyorum ve Uygurca adı biraz tuhaf.
Öteki Çinli: Tuhaf değil mi?
Çinli Öğretmen: Peki adı ne?
Uygur Kız: Çince olarak nasıl söyleneceğini bilmiyorum.
Öteki Çinli: O zaman Uygurca söyle…
Uygur Kız: Uygurca konuşursam
bana söverseniz ne yapacağım? Ben
deli miyim?...
Öteki Çinli: Nasıl olur? Neden cezalandırılacağını düşünürsün?
Ne de olsa öğretmenin sana soruyor,
konuşmana izin veriyor, bu yüzden
sana ceza vermeyeceğiz. Bak doğru
söylüyorsun. Çünkü okulda çocukların Uygurca konuşması yasak, değil
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mi?
Uygur Kız: Doğru…
Öteki Çinli: Artık öğretmen sana izin
verdiğine göre, sana hiçbir şey yapmayacak hadi söyle…
Uygur Kız: Size anlattıklarımdan ötürü biraz utanıyorum…
Öteki Çinli: Utanıyor musun?
Uygur Kız: Evet…
Öteki Çinli: senin adın Uygurca mı
yoksa Çince mi?
Uygur Kız: Uygurcada ve Çincede de
aynı telaffuz...
Öteki Çinli: Aynı şey değil mı?
Uygur Kız: Başını sallıyor…
Öteki Çinli: Adın Sabire değil mi?
Uygur Kız: Evet. Benim Uygurca adım
Sabire…
Öteki Çinli: Çince adın ne?
Uygur Kız: Sabire…
ÇİNLİLEŞTİRME KAMPLARI GİDEREK ÇOĞALIYOR

Çin verileri, rejim hükümetinin 2020
yılında yatılı anaokulları tarzındaki
Çinlileştirme kamplarının inşası için
1,2 milyar dolar harcadığı ve sadece
Nisan 2020’de Kaşgar’ın Kargalık
ilçesindeki 4 Nolu sözde “Yatılı Anaokuluna” 2.000’den fazla masum çocuk Çinlileştirilmek üzere getirildiğini
gösteriyor. Doğu Türkistan’daki toplama kamplarının hızla çoğalmasıyla
birlikte, sözde “Yatılı Anaokulu” adı
verilen Çinlileştirme kamplarının muazzam bir şekilde genişlemesi ise endişeleri artıyor.
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Çin rejimi, Çin Virüsü salgınının artması
bahanesiyle Doğu Türkistan’da “Sıfır Covid” politikası kapsamında sıkı tedbirler
uyguluyor. Gözetim ve kontrolü arttırıyor.
İlgili haberler ise Doğu Türkistan ve Tibet gibi işgal edilen topraklarda virüsten
etkilenen ayrı ayrı 1000’e yakın yerleşim
bölgelerini yüksek, orta ve düşük riskli
alanlar olarak üç kategoriye ayran rejim
hükümeti, özelliklede ev barklarından koparılan Uygurları bilinmeyen başka yerlere sürgün ederken boşalan yerlere “Emlak-Konut Yönetimi” adı altında Çinlileri
yerleştirdiğini doğruluyor.
Amerika’nın Sesi VOA haberine göre, Çinli yetkililer 18 Ağustos’ta Doğu Türkistan
genelinde toplam 329 yerleşik bölgenin
yüksek riskli, 138’i orta riskli ve 24’ü düşük riskli bölge olarak belirledi. Tibet’te
de aynı şekilde 346 yüksek riskli bölge ve
223 orta riskli bölge olduğu öne sürüldü.
Çin devlet medyası Global Times’a göre,
Doğu Türkistan ve Tibet’teki yönetim,
yüksek ve orta riskli bölgelerde istikrarlı
yönetim uyguladıkları, sözde “Salgın Ön-

lemleri” kapsamında bölge karantinaya
alındığı, Çinli yetkililerin tehlikeli alanlarda halkın bütün taleplerini teminat altına
aldığı propagandası yapılıyor.
ÇİN PROPAGANDASININ YALAN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Doğu Türkistan’da Çin’in cezalandırmasından korktuğu için kimliğini gizleyen bir
Uygur Türkü, VOA muhabirine durumu
anlatarak, Çin rejimi tarafından şu anda
bölge genelindeki konut ve apartman dairelerinin büyük ölçüde boşaltıldığı, “Emlak-Konut Yönetimi” adı altında Uygurları, bilinmeyen yerlere taşıdığını, boşalan
yerlerle ilgili hükümetin başka hesapları
olduğunu ifade ederek soykırımı teyit etti.

Uygur, muhabire ayrıca, “Karantina
noktasına gitmemiz söylendi. Yetkililer,
enfekte kişiyle temasta bulunan Çinli bir
adamın bizim apartmana girdiğini söyledi. Ertesi sabah, bizim götürüldüğümüz
yerin toplama kampı olduğunu anladık.”
şeklinde tanıklık verdi.
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İsmini vermek istemeyen bir başka Uygur Türkü ise, hükümet yetkililerinin evlerinin kapılarını dışarıdan kilitlediğini ve dışarı çıkmalarını
engellediğini, sadece günlük sağlık kontrolleri veya günlük ihtiyaçları
karşılamak için açabileceklerini söylediğini dile getirdi.
BASKIYI MEŞRULAŞTIRMAK İÇİN SALGINI KULLANIYOR
Konuyla ilgili Washington merkezli Komünizm Kurbanlarını Anma Vakfı’nın kıdemli üyesi ve Çin araştırmaları merkezi direktörü Dr. Adrian
Zenz, Çinli yetkililerin Uygurlar ve Tibetliler üzerindeki baskıyı artırmak,
soykırımı meşru göstermek için yeni “Salgın Kontrol” önlemlerini kullandığını belirtti.
VOA ile yaptığı röportajda konuşan Dr. Adrian Zenz, Çin’in Uygurları
atıl, geride kalmış, aşırıcı, terörist olarak damgalaması göz önüne alındığında, Uygurların salgın bahanesiyle daha sert muamele ve daha katı
kısıtlamalarla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.
Nitekim Çin kaynaklı sosyal medyada yayılan son görüntüler, Çin’in Uygurlara ciddi baskılar uyguladığını, bir yandan ekonomik olarak onları
yıpratırken, diğer yandan da evlerinden çıkmalarını engelleyerek, ya da
açlığa terk ederek işkence yaptığını açıkça gösteriyor.
“APAÇIK SİSTEMATİK SOYKIRIMIN BİR PARÇASIDIR”
Türkistan Press Editörü Muhammed Ali Atayurt, Çin rejiminin tamda hasat zamanı Uygur çiftçileri eve kilitlendiğini, yayladaki hayvanları, tarladaki ziraatlarının telef olduğunu, evde kendileri de perişan durumda
olduğunu, pazarlardaki tonlarca sebze ve meyveler sokağa çıkma yasağı yüzünden çürüdüğünü, ara sıra yetkililerce teslim edilen sebze ve ek
gıda fiyatlarının inanılmaz pahalı olduğunu, hatta bazı ailelere günlerce erzak verilmediğini, Çin'in asıl amacının virüsün yayılmasını önlemek
değil, garazlı bir şekilde Uygur halkını ezmek, süründürmek olduğunu,
Çinlilerin halkı düşündüğü falan olmadığını ve hiç olmayacağını belirterek, “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 yasaktan etkilenmez. Çin’in buradaki davranışı kesinlikle yıkıcı ve ahlaksızca. Apaçık sistematik soykırımın bir parçasıdır.” Yorumunu yaptı.
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Çin rejimi, Doğu Türkistan’da kurduğu insanlık dışı kamplarda her türlü işkencenin
yanı sıra tutsakları çeşitli kimyasal ve bilinmeyen ilaçları test etmek için bir deney
nesnesi olarak kullanıyordu. Bu durum
“Virüs Önleme” bahanesiyle meşrulaştırıldığı ve Doğu Türkistan’ın Kumul kentinde
ahalilere “Azudin Tableti” adı verilen bir
tür ilacı test etmeye başladığı öğrenildi.
Çin halk ağında 19 Ağustos yer alan habere göre, Doğu Türkistan’ın kumul şehir
yönetimi 900 kutu “Azudin Tableti” adlı
sözde anti virüs ilacı satın aldığı ve 13
Ağustos itibariyle halka dağıtarak resmen
test etmeye başladığı bildirildi.

Çin haber kaynaklarına göre, “Azudin Tableti” Çin’de pazarlanan ilk parti ve Çin Virüsü gibi viral sangınlar üzerinde etkili olduğu iddia edilen bir çeşit yeni ilaç olduğu
ileri sürülüyor.
Ayrıca Çin medyasında, ilk kez Doğu Türkistan’ın Kumul kentinde test edilen “Azudin Tableti” adlı ilacın sözde tam fikri mülkiyet haklarına sahip olduğu hususunda
övgüyle bahsediliyor.

UYGURLARI DENEY
KULLANIYOR

FARESİ

OLARAK

Gözlemciler, Çin’in Doğu Türkistan halkını
deney faresi olarak kullanmasının yeni bir
durum olmadığını, bu ilacın ilk kez Uygurlar üzerinde kullanılmasına dikkat çekerek,
2020’de Çin’in Sinovak Biyoteknoloji Şirketinin geliştirdiği anti virüs aşısının da ilk
olarak Doğu Türkistan halkı üzerinde denendiğini kaydetti.
Öte yandan geçen yıl toplama kampına bir
aydan fazla kapatıldıktan sonra serbest bırakılan bir Uygur kadın, VOA muhabirlerine, ceza kampından bırakılıp eve döndükten
sonra Çinli yetkililerin günde bir kez evine
geldiğini ve hiçbir açıklama yapmadan onu
bilinmeyen ilaç almaya zorladığını ve eğer
ilacı almazsa tekrar hapse kapatacaklarını
söyleyip tehdit ettiğini bildirmişti. Daha
sonra, zorla uygulanan ilacın “LianhuaQingwen” adlı bir Çin tıbbı ilacı olduğu ortaya çıktı. Bununla birlikte, ABD Gıda ve İlaç
İdaresi, ilacın Çin Virüsü üzerinde terapötik
bir etkisinin olmadığını ve Çin’in eylemlerinin şüpheli olduğunu belirlemişti.

5

HAFTALIK HABER BÜLTENİ
22 - 28 Ağustos 2022

4 Ağustos Gulca, ardından 10 Ağustos
Urumçi olmak üzere virüs artışı nedeniyle Doğu Türkistan’da sokağa çıkma yasağı
ilan edilmişti. Çin rejimi, Çin Virüsü salgınının bu dalgası sırasında “Sıfır Covid”
politikası kapsamında sıkı tedbirleri ve
gözetimi, kontrolü arttırmıştı. Yerel sosyal
medya platformlarında yayılan video görüntüleri, 22 gündür süren karantina sürecinde insanların balkon ve çatıya dahi
çıkmasına izin verilmediği, dronelerle gözetildiğini ihlal edenlerin cezalandırıldığını
ortaya çıkardı.
Kamp tanığı Zumret Davut hanımın paylaştığı görüntülerde, Çin’in Doğu Türkistan halkını, salgın bahanesiyle 22 gündür
eve kapattığı, Gulca’da çoğu dairenin dışarıdan kilitlendiği, hatta yasağı delenlerin
kapısı kaynakla mühürlendiği, evde bunalımdan balkın veya çatıya çıkıp komşularla
hasbıhal ederek, stres atmaya çalışırken
bölge yönetiminin geçen on gün boyunca
dronelerle gözetimi arttıracağını duyurmasıyla evden dışarı adım atamadığı anlaşılıyor.
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ÇİFTÇİLERİN BİR YILLIK EMEĞİ BOŞA
GİTTİ

Diğer görüntülerde ise Çin’in virüs salgını bahanesiyle kırsaldaki çiftçi ve çobanların hayvanlarıyla, tarla, bahçeleriyle ilgilenmesini yasakladığı, halkın bulanıma
girdiği, durumun giderek kötüleştiğini
gösteriyor. Görüntülerde çiftçiler, tamda
mahsul alma zamanında evlerine kilitlendiğini, perişan durumda olduğunu, tarlalarındaki karpuz, kavun ve diğer sebzelerin çürüdüğünü, çiftçilerin bir yıllık
emeğinin boşa gittiğine üzülüyor.

Gözlemciler, Çin’de alınan karantina
tedbirleriyle Doğu Türkistan’daki sözde
önlemlerin farklı olduğunu, Çin’de kırsaldaki Çinli çiftçilere mahsul almasına,
sebze ve meyve hasadı yapmasına izin
verilirken, Uygurların balkona dahi çıkmasının yasaklandığını, Çin’in bölgeyle
ilgili yalan propagandalarının, spekülasyon ve dezenformasyondan başka
bir şey olmadığını, bu Çinliler ile Uygurlar arasındaki ayrımcılığın bariz bir
göstergesi olduğunu değerlendirdi.
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Çin’in orta ve doğu bölgelerindeki
artan sıcaklık, enerji ve güç kaynağı sıkıntısı yaratıyor. İşgalci Çin
rejimi bu dönemde problemi çözmek için Doğu Türkistan kaynaklarının Çin’e transferlerini arttırdı.
Çin propaganda ağı Tanrıdağ sitesinde yer alan 24 Ağustos 2022
tarihli habere göre, Çin’in “Xinjiang Elektir Enerjisi Şirketi” Basın Sözcüsü Liu Wenlong, şirketin
çeşitli enerji kaynakları aracılığıyla güç dağıtımını artıracağını
ve şebekeler arası güç iletimini
birleştireceğini söyleyerek, Doğu
Türkistan’ın kömür, rüzgâr ve güneş enerjisi gibi bol temiz enerjisi kaynaklarını Çin’e taşıyarak
elektrik sıkıntısını çözmeyi planladığını açık etti.

ENERJİ TRANSFERLERİ ARTTIRILDI
Doğu Türkistan kaynaklarını çalma planlarını anlatan Liu Wenlong, 16 Ağustos’ta Sanji-Guchuan +1100 kV özel yüksek voltajlı
statik elektrik iletim projesi kapsamında günlük güç iletim hacminin 11 milyon kV’a yükseltilerek,
yıllık bazda 241,9 milyon kV saate çıkarıldığını, Sanji-Guquan
statik elektrik iletim kapasitesine
göre bu yıl başından bu yana iki
kez düzeltme yapıldığı ve yıl başında 9 milyon kV olan güç iletimi
11 milyon kV’ye yükseltildiği, halı
hazırda bölge, dünyanın en büyük
statik elektrik üretim üssü haline
geldiğini vurguluyor.
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Bilgilere göre, 2022’de Sanji-Guquan statik elektrik iletim kapasitesi enerji iletim
projesine göre, tek başına Çin’e aktarılan elektrik miktarı 56 milyar kilovat saate
ulaşması hedefleniyor.
Pekin yönetimi, son yedi ayda sözde “Xinjiang Elektriğinin İhracatı” adı altında
Çin’e aktarılan elektrik miktarının, geçen yılın aynı dönemine göre %2,3 artışla
72.871 milyar kV saate ulaştığını açıkladı. Bunların arasında Sanji-Guquan statik elektrik iletim projesi çerçevesinde Çin’e aktarılan elektrik miktarı geçen yılın
aynı dönemine göre %10,55 artışla 36,66 milyar kV saat olduğu aktarıldı.
YENİ SANTRALLERE DEVASA YATIRIM

Çinli yetkililerin yakın zamanda Doğu Türkistan’ın elektriğini daha çok sömürmeyi amaçlayan 3. statik iletim hattı Kumul-Chongqing +800 kV özel yüksek voltajlı
statik iletim hattında yer incelemeleri ve alan seçimi, hedef belirleme yaptıkları
ortaya çıktı. Bu alanda çalışmalar tamamlanmış olup, bu yıl içinde inşaata başlanacağı öğrenildi.
Gözlemciler, Çin’in Doğu Türkistan’da çevreyi kirleten çok sayıda sanayi merkezleri kurduğunu, Doğu Türkistan halkının zorla çalıştırılmasıyla üretilen köle işçilik
ürünlerinin Çin illerinde ve küresel pazarda tüketicilere sunulduğunu, Çin’in Doğu
Türkistan’la ilgili yaptığı propagandalarının hepsi yalan olduğu, aslında uluslararası toplumun gözünü boyamak, Doğu Türkistan’ın kaynaklarını yağmalamak,
aynı zamanda çevreyi ciddi şekilde kirletmekten başka bir şey yapmadığını kaydetti.
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