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4 ayı aşkın süredir Doğu Türkistan’da 
kesintisiz ablukanın peşi sıra, sözde toplu tecrit 
merkezlerinin de artmaya başladığı bir dönemde, 
sayısız insan açlıktan ve tedavi bulamadan 
hayatlarını kaybettiği, özelliklede Hotan’da çoğu 
erkeğin veya yetişkin bireylerin yokluğundan 
geçinme sıkıntısı hat safhaya ulaştığı, hane 
halkından bazı kızların Çinlilere peşkeş çekildiği 
gözlemlendi.

ÇİNLİLERLE EVLENMEYE ZORLANIYOR

Özgür asya radyosunun bildirdiğine göre Çin’in 
Doğu Türkistan’da uzun yıllardır sürdürdüğü 
köle işçi çalıştırma uygulaması ve son 4 aydır 
“sıfır covid” bahanesiyle insanları toplu tecrit 
kamplarına kapatması sonucu, Hoten’in 
Çiriye ilçesinde erkek ve yetişkinlerin ortalıkta 
olmadığı, bölgedeki kırsal kesimden halkın 
geçim sıkıntısı yaşadığı, hatta evde yalnız 
veya hamisi kalmayan genç kızların, yerleşimci 
Çinlilerin tuzağına düştüğü ve rejim hükümetinin 
teşvikiyle Çinlilerle evliliği kabul etmek zorunda 
kaldığı öğrenildi. Durum bölgedeki erkeklerin ve 
yetişkinlerin hepsi ya hapiste yada kamplarda 

olduğu gerçeğini doğruluyor. 

SİSTEMATİK SOYKIRIM SÜRÜYOR

Son yıllarda, Çin’in soykırım ve asimilasyon 
politikasının en göze çarpan tezahürlerinden 
biri olan Uygur kızlarını ve kadınlarını Çinlilerle 
evliliğe zorlama uygulaması, uluslararası 
toplumda büyük tartışmalara neden oldu.

Gözlemciler bu gibi durumların yaygınlaştığı 
anlatarak çeşitli imtiyazlarla Doğu Türkistan’a 
getirilen yerleşimci Çinlilerin, “Kardeş aile” 
politikası kapsamında işgalci yönetimi arkasına 
alarak Uygur Türkü kızları istediği şekilde 
aldığını, nitekim bölgedeki erkekleri “aşırıcı” 
yaftasıyla birincil hedef haline koyan komünist 
rejimin direnecek kimseyi bırakmadığı, son 
günlerde evlerinde kapalı, açlıktan ölmek üzere 
olan Uygur hanımların rejiminde zorlamasıyla 
Çinlilerle evliliği kabul etmek zorunda kaldığını 
belirterek, sistematik soykırımın devam ettiğini 
kaydetti.
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Çin propaganda aracı Xinjiang gazetesinin 18 
Aralık tarihli haberine göre, Doğu Türkistan’daki 
kukla Adalet Bakanı, sözde Xinjiang Parti Komitesi 
Sekreter yardımcısı Enver Seyit hakkında, “disiplin 
kuralları ve Hukukun ciddi ihlali” gerekçesiyle 
soruşturma başlattığı öğrenildi.

Çin basınında çıkan haberlere göre, Komünist 
yetkili Seyit’in kendini ihbar ederek teslim olduğu ve 
itiraflarda bulunduğu iddia ediliyor. Gözaltına alınan 
eski bakanın soruşturma dosyası şu anda Xinjiang 
Disiplin Teftiş Kurulu, Denetim komitesi tarafından 
incelenmekte olduğu ifade ediliyor.

ENVER SEYİT’İN BİYOGRAFİSİ

Doğu Türkistan’ın Toksu şehrinde 1964 doğumlu 
Enver Seyit, Eylül 1984’te Çin Komünist Partisi’ne 
üye oldu. Toksu İlçe Parti Komitesi Daimi Üyesi ve 
Sekreter Yardımcısı, daha sonra Aksu İlçe Parti 
Komitesi sekreter yardımcısı ve ilçe mahkemesi 
yargıcı olarak görev yaptı. Aksu İl Parti Komitesi 
sekreter yardımcısı ve belediye başkanı, Aksu 
Kaymakamlığı komiser yardımcısı, Aksu İl Memuri 

işler dairesi başkan yardımcısı, Aksu vilayet halk 
hükümeti üyesi gibi kırıttık makamlara getirildi.

Bilgilere göre Enver Seyit, 2018’den bu yana 
Doğu Türkistan’daki Adalet Bakanı, sözde Xinjiang 
Parti Komitesi Sekreter Yardımcısı, Uyuşturucuyla 
mücadele Bürosu siyasi komiseri olarak görev ifa 
ediyordu.

HERŞEY ÇİNLİ OLMADIĞI İÇİN

Gözlemciler, Çin’in Doğu Türkistan’ı tamamen 
Çinlileştirme hedefine ulaşmak için milyonlarca 
insanı çeşitli bahanelerle toplama kamplarına ve 
hapishanelere hapsederek sistematik bir şekilde 
soykırım yaptığını, bu süreçte Çin rejimine bağlı Uygur 
yetkililerin bile eksik kalmadığını, etnik unsurların 
topyekûn fişlenmesinden ötürü Milli kadrolara 
acımasız davranıldığını, “iki yüzlülük, “rüşvet”, 
“görevini kötüye kullanma” gibi Komünist Partisi 
içinde olağan durumu gerekçe göstermekle aslında 
Uygurları temizleme operasyonu gerçekleştirdiğini 
değerlendirdi.
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İşgalci Çin, bu yıl Ocak-Kasım döneminde Doğu 
Türkistan’dan 48.461.000 ton kömür kaynağı gasp 
ederek Çin illerine kaçırdığı öğrenildi.

Çin propaganda ağı Tanrıdağ sitesinde yer alan 17 
Aralık 2022 tarihli habere göre, Çin Demiryolları 
Urumçi şubesi bu yılın başından itibaren Çin’in enerji 
ihtiyaçlarını karşılamak için bölge kaynaklarının 
transfer işlemlerini hızlandırdığı ve bu minvalde Kömür 
kaynaklarının mevcut karayolundan demiryoluna, 
merkezi taşıma sistemine dahil edilerek Doğu Türkistan 
kaynaklarını Çin illerine transferlerini güçlendirdiği, 
Ocak-Kasım döneminde Çin’e nakledilen kömür 
kaynağının 48.461.000 tona ulaştığı bildirildi.

KAYNAKLAR TEK NOKTADAN ÇİN GENELİNE 
YAYILIYOR

Çin Demiryolları Urumçi şubesine göre Çin rejimi, Doğu 
Türkistan’ın kömür kaynaklarının demiryolu ile Çin’e 
taşınmasında Lanzhou-Doğu Türkistan Demiryolu, 
Linhe-Kumul Demiryolu ve Golmud-Korla Demiryollarını 
kullanıyor. Böylece bütün eyalet ve şehirlere uzanan 
hat boyunca Çin’deki enerji santralleri, Demir çelik 
fabrikaları, Çimento fabrikaları gibi işletmelerin kömür 
tüketim ihtiyaçlarını kısa sürede karşılamayı hedefliyor.

Bilgilere göre daha evvel Doğu Türkistan kaynakları 
Çin’in Hexi Koridoru, Gansu, Qinghai, Sichuan, 
Chongqing, Yunnan, Guizhou ve diğer illerine transfer 
edilirken, yeni merkezi sistemle beraber kademeli 

olarak düzinelerce eyalet ve şehre uzanan istasyonlar 
sayesinde doğrudan komünist partiye bağlı işletmelerin 
enerji ihtiyaçları karşılanabiliyor.

Ayrıca Doğu Türkistan’ın kömür kaynağı demir yolları 
haricinde deniz-nehir gemilerine yüklenerek Çin’in kıyı 
kentlerine taşınıyor.

HER ZAMANKİ GİBİ GERÇEKLERİ GİZLİYOR

Çin rejimi, sözde salgın bahanesiyle uyguladığı tam 
kapanma, Doğu Türkistan’daki soykırım nedeniyle 
getirilen uluslararası ticaret ambargoları, Çin 
eyaletlerinde art arda yaşanan doğal 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.

Gözlemciler, Çin rejiminin Doğu Türkistan’dan 
yağmaladığı tüm yer altı doğal kaynaklara ilişkin 
açıklamalarının güvenilir olmadığını, sömürgeci 
rejimin gerçekleri gizlediğini, talan edilen kaynakların 
göstergelerden onlarca kat yüksek olduğunu yorumladı.
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Uzmanlara göre 2022 yıl başından bu yana, 
Uluslararası toplum olarak Çin’i Doğu Türkistan’da 
milyonlarca Uygur ve diğer Müslüman etnik gruplara 
karşı işlenen insanlık dışı suçlardan sorumlu 
tutmak için bazı önemli adımlar atılıyor. Fakat Doğu 
Türkistan’daki sistematik soykırımın uluslararası 
düzeyde bağımsız soruşturulmasında ne yazık ki 
hala ciddi zorluklar yaşanıyor

Amerika’nın Sesi VOA’nın Doğu Türkistan meselesine 
ilişkin yıllık özet raporuna göre, BM İnsan Hakları 
Yüksek Komiseri Volker Türk, 9 Aralık’ta Cenevre’de 
düzenlediği basın toplantısında, Doğu Türkistan’daki 
insan hakları meselesini araştırmak için var gücüyle 
çalışmaya devam edeceğini ve sorunu çözmek Çin 
ile ilişkisini sürdüreceğini söyledi.

BM: “İNSANLIK SUÇU İŞLEMİŞ OLABİLİR”

31 Ağustos’ta eski BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri 
Michelle Bachelet ofisi, son görev saatlerinde Doğu 
Türkistan’daki insan hakları ihlallerine ilişkin 2 yıldır 
beklenen raporunu yayınlayarak “Soykırım” terimini 
kullanmadan Çin’in “terörü” bahane ederek masum 
Uygurlara ve diğer Müslümanlara karşı “insanlık 
suçu işlemiş olabileceğini” değerlendirmişti.

Ayrıca Çin’in Doğu Türkistan halkının dini ve etnik 
kimliğine, diline, yazısına, ifade özgürlüğüne, 
mahremiyetine, Doğum ve üreme haklarına, hareket 

özgürlüğüne yönelik katı kısıtlamalar getirdiği 
ve milyonlarca ailenin param parça edilmesiyle 
sonuçlanan zorla çalıştırmaya dayalı sözde 
“istihdam” yalanıyla üretime yıllarca devam ettiği 
vurgulanmıştı.

ÇİN YİNE SUÇUNU İNKAR ETTİ

Dönemin Washington’daki Çin Büyükelçiliği sözcüsü 
Liu Pengyu, Doğu Türkistan’da soykırım, zorla 
çalıştırma ve diğer insan hakları ihlallerine ilişkin tüm 
iddiaları onca delile rağmen reddederek, Birleşmiş 
Milletler’in Doğu Türkistan hakkında yayınladığı 
insan hakları raporunun uydurma olduğunu, ABD 
ve bazı Batılı güçler tarafından Çin’in kalkınmasını 
engellemek için uydurulmuş yalanlar olduğunu 
savunmuştu.

Uzmanlara göre, Çin’in Doğu Türkistan’daki suç 
faaliyetlerine karşı bazı tedbirler alınmasına 
rağmen, Doğu Türkistan’daki sistematik soykırımın 
uluslararası düzeyde bağımsız soruşturulmasında 
ne yazıkki hala ciddi zorluklar yaşandığını, alınan 
hiçbir tedbirlerin caydırıcı etki gösteremediği, bunun, 
Çin’e gerek çok sayıda ülke ve kuruluşun bağımlılığı, 
gerekse Ülkelerin Çin’le yakın ilişkileri olmasının 
neden olduğu görüşünü paylaştı.
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Doğu Türkistan’daki hava ve kara trafiğini geliştirmek 
isteyen rejim yönetimi, Taşkurgan İlçesine bağlı 
Pamir Tepeleri’nde inşa ettikleri havalimanı inşaatını 
tamamlayarak Çinlilerin Doğu Türkistan’a taşınması 
sürecini hızlandırmıştı.

Çin propaganda ajansı Xinhua’ya göre China 
Southern Airlines, 23 Aralık’ta Urumçi-Tashkurgan 
dairesel rotasını resmi olarak trafiğe açtığı bildirildi.

Çin’in Taşkurgan Havalimanı inşaatının temelleri 
26 Nisan 2020’de atılmıştı. Mayıs 2021’de Doğu 
Türkistan’daki ilk yüksek plato havaalanı olan 
Taşkurgan Huncerap Havaalanı’nda bir Airbus 
A319-115 yolcu uçağının piste inişiyle test uçuşu 
başlamıştı.

ÇİN’İN EN ÖNEMLİ HAVALİMANI İNŞAAT PROJESİ

Ayda 160.000 yolcu, 400 ton kargo ve posta, 
1.900 uçuşa hizmet verecek şekilde tasarlanan 
Taşkurgan Havalimanı projesi, Çin Sivil Havacılık 
kurumunun Çin komünist Partisi “13. Beş Yıllık 
Plan” dönemindeki en önemli havalimanı inşaat 
projelerinden biri sayılıyor. Bu bağlamda Çin rejimi, 
Doğu Türkistan’daki ulaşım ve taşımacılık sektörüne 
yapılan yatırımlardan sadece biri olarak Taşkorgan’a 
1.63 milyar yuan yatırımla 230.4 hektarlık bir alanı 
kaplayan havalimanı inşa etti.

Uzmanlar, Kaşgar iline bağlı Tashqorgan İlçesinin 
Tacikistan, Afganistan ve Pakistan ile sınır komşusu 

olduğunu ve coğrafi konumunun çok önemli olduğunu 
öte yandan da yerleşimci Çinlileri bu hava yolu ile 
Doğu Türkistan’a nakletmeyi ve oradaki kaynakları 
daha geniş ölçekte Çine taşımayı değerlendirdiğinin 
altını çizdi.

HER ŞEY BÖLGEYİ ÇİNLİLEŞTİRME ODAKLI

Çin işgal rejimi, Doğu Türkistan’ın Çinlileştirilmesi için 
keyfi tutuklamayla bir yandan Doğu Türkistanlıları 
toplama kamplarına ve hapishanelere hapsederek, 
gençleri Çin illerine ve diğer bölgelere zorla 
çalıştırmak üzerek sürgün ederek Uygurların sayısını 
azaltıyor. Öte yandan Çinli yerleşimcilerin bölgeye 
yerleşimini hızlandıran Çin, aynı zamanda sözde 
“Bir Kuşak Bir Yol” planında Orta Doğu ve Avrupaya 
açılan stratejik öneme sahip Doğu Türkistan’da çok 
sayıda hava yolu, demir yolu ve karayolu inşa ederek 
çeşitli kaynakları kaçırmak içinde kullanıyor.

Gözlemciler, Çin rejiminin son zamanlarda 
Doğu Türkistan’ın hava, demiryolu ve karayolu 
taşımacılığını hızla genişleterek ve Doğu Türkistan 
kaynaklarını taşımak için ulaşımını kolaylaştırarak 
Çinli yerleşimcileri Doğu Türkistan’a yerleşmeye 
teşvik etmek için kullandığını, aynı zamanda Kaşgar 
vilayetindeki Taşkurgan sınır bölgesinin Çin’in, “Bir 
Kuşak, Bir Yol” planı için coğrafik öneme sahip 
olduğunu söyledi.
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İşgalci Çin rejimi, Doğu Türkistan’ın en önemli petrol 
yataklarından olan Tarım petrol sahasından bir yılda 
yağmaladığı petrol ve doğal gazın 17 milyon tonu aştığını 
açıkladı.

China Global Temis’in bildirdiğine göre, Doğu 
Türkistan’daki Çin petrol şirketi Xinjing şubesinin 22 
Aralık tarihine kadar geçen sekiz yılda 14,9 milyon ton 
ham petrol ve 3,75 milyar metreküp doğal gaz kaynağı 
sömürdüğü öğrenildi.

Çin basınında çıkan haberlere göre, 21 Aralık’ta Çin petrol 
şirketi Xinjing şubesine bağlı Maho petrol sahası üretim 
alanında yeni inşa edilen Majong 402 No’lu kuyudan 
günde 56.78 metreküp ham petrol çıkarılacağı, bahse 
konu kuyu Doğal kaynakların talan edildiği en büyük 
petrol sahasından sadece biri olduğu ifade ediliyor. 

Bilgilere göre bu yılın başından itibaren Çin petrol şirketi 
Xinjing şubesi, Doğu Türkistan kaynaklarını geniş ölçekte 
talan etmek için üretim ve inşaat modelini geliştiriyor.

Bir yıl içinde toplam 722 adet kuyu açılmış ve yeni ham 
petrol üretim kapasitesinin 2,23 milyon tona ulaştırıldığı 
öne sürülüyor. 

Çin petrol şirketi Xinjing şubesi, Çin’in Doğu Türkistan’ı 
işgalinden sonra kurulan ilk büyük petrol şirketlerinin 
uzantısıdır. Junggar havzasının keşfiyle birlikte petrol 
ve doğal gaz arama, sondaj ve üretim faaliyetlerini 
yürütmektedir. Şirket ayrıca Doğu Türkistan’da petrol 
ve doğal gaz depolama ve taşıma, satış ve yeni enerji 
geliştirme gibi 18 türde sömürgecilik yapıyor.

DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ TABİİ KAYNAKLAR

Doğu Türkistan enerji kaynakları bakımından zengindir 

ve Çin, Doğu Türkistan’ı işgal ettiğinden beri Doğu 
Türkistan’ın farklı kaynaklarını çeşitli isimler altında 
yağmalıyor ve Çin’e kaçırıyor.

Çin’de yakın zamanda ortaya çıkan enerji krizinin 
ardından Doğu Türkistan’dan Çin illerine enerji 
kaynaklarının ulaşımı hız kazandı. Doğu Türkistan’daki 
kömür rezervleri, Çin’in toplam kömür rezervlerinin 
%37’sini oluşturmaktadır. Petrol ve gaz rezervlerinin 
de Çin’in toplam rezervlerinin %25’ini oluşturuyor. 
Bunlardan hariç Doğu Türkistan’da rüzgar ve güneş 
enerjisi teknolojisi kullanım alanında da ön planda.

Gözlemciler, Çinli işgalcilerin Doğu Türkistan halkına 
yönelik sistematik soykırım politikası yürüttüğünü ve aynı 
zamanda da Doğu Türkistan’dan çıkan kaynakları talan 
ettiklerini, asil sahipleri olan Doğu Türkistan halkının 
kullanım haklarını gasp ettiklerini, Doğu Türkistan’ın 
kaynaklarına ilişkin Çinlilerin açıkladığı verilerin 
güvenilmez olduğunu hatırlatmakla birlikte yağmalanan 
kaynakların Çin’in açıkladığı miktarın kat kat üstünde 
olduğunu söylüyor.

İŞGALLE BİRLİKTE 73 YILDIR TALAN EDİYOR 

Dünyanın en büyük enerji tüketicisi olan Çin, 1949 yılından 
beri işgal ettiği Doğu Türkistan’dan petrol ve Gazın yanı 
sıra altın, platin, gümüş, uranyum ve kömür gibi 136 
çeşit doğal kaynakları yağmalıyor, artı Çin’in %40 enerji 
talebini karşılayan bölgede, üstün kalite Pamuklarıyla 
dünyanın 5/1, Çin’in %80 ihtiyacını gideriyor. Bölge 
halkını yoksul ve geride bırakarak, köleliğe zorlayan Çinli 
otoriter rejim, gelinen noktadaysa Küresel çapta boykot 
ve çeşitli yaptırımlarla ile karşı karşıya.
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Doğu Türkistan’ın bağımsızlık mücadelesinde hayatlarını 
feda eden kahraman şehitleri anmak amacıyla 23 
Aralık’ta İstanbul’un Zeytinburnu İlçesinde “Şehitler 
Gecesi” etkinliği düzenlendi.

Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği tarafından 
düzenlenen etkinliğe İstanbul’da yaşayan çok sayıda 
Doğu Türkistanlı vatandaşlar ve STK temsilcileri katıldı.

Istiqlal Medya Gurubu temsilcisi Abdullah YalKun’un 
sunuculuğunu yaptığı ve Zeytinburnu Belediyesi 
Kazlıçeşme Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlik, 
Kuran’i Kerim Tilavetinin ardından Doğu Türkistan ve 
Türkiye İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Etkinlikte Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar birliği 
Başkanı Hidaytullah Oğuzhan açılış konuşması yaparak, 
“Şehitler Gecesi” programının amacını anlatırken, milleti 
için her şeyini feda eden aziz şehitlerin vatan sevgisi 
ve mücadeleci ruhundan her bir Doğu Türkistanlının 
kendine ders çıkarması gerektiğini hatırlattı.

BÜYÜK FEDAKARLIKLAR VE HİZMETLER YAPTI

Oğuzhan konuşmasının sonlarına doğru Merhum 
Abdulhakimhan Mahsum Hacim ve diğer şehitlerimizin 
isimlerini anarak, mazlum vatan Doğu Türkistan’ın 73 
yıllık esareti boyunca çok büyük kayıplar verdiğini, bütün 
şehitlerin vatanı için az olmayan izler bıraktığını, bu 
süreçte çoğu şehidin ömrünün büyük bir kısmını Çin 
hapishanelerinde işkencelerle geçirmelerinin yanı sıra, 
milletinin gelişmesi, Mezalime karşı bilinçlenmesi ve ilim-
irfan sahibi dava adamları yetiştirmeye adadığını, vatanı 
için vatanından ayrılmak zorunda kaldıktan sonra bile, 
yurt dışında kutlu Doğu Türkistan Davası için büyük 
fedakarlıklar ve hizmetler yaptığını ifade ederek tüm 
şehitleri minnet ve rahmetle yad ettiğini sözlerine ekledi.

Etkinlikte ayrıca Ahmed Yesevi Vakfı Başkanı Sayın 
İlyas Saka, Büyük Türkistanlılar Derneği Başkanı sayın 
Burhan Kavuncu, Uygur Akademisi›nden sayın Dr. 
Şevket Nasir, Dünya Uygur Kurultayı Vakıf Başkanı Sayın 
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Abdürreşit Abdülhamid ve Doğu Türkistan 
Ulemalar Birliği başkanı sayın Dr. Atavullah 
Şahyar, Kanaat Önderi sayın Abdulkadir 
Yapçan ayrı ayrı selamlama konuşması yaptı. 
DAVA ADAMLARI YETİŞTİRDİLER

Akabinde merhum Abdulhakimhan Mahsum 
Hacim’in oğlu, Doğu Türkistan Yeni Nesil 
Hareketi Başkanı Abdüsselam Teklimakan, 
Merhumun dava adamı yetiştirmeyi bir an 
olsun bırakmadığını, özellikle her zaman 
sabah namazından saatler öncesi ilim talep 
eden gençleri toplayarak eğitimler verdiğini, 
bunu hiçbir zaman aksatmadığını, başkalarına 
yardım etmeyi bir zevk olarak gördüğünü, 
böyle bir babanın evladı olmaktan gurur 
duyduğunu ifade ederek duygularını paylaştı.

Araştırmacı yazar sayın Abdurehim Devlet, Doğu 
Türkistan Maarif ve dayanışma derneği genel sekreteri 
sayın Abdulahed Abdurrahman, Dünya Müslüman Alimler 
birliği üyesi sayın Abdurrahman Camal, merhum şehit 
Üstatların mücadele hayatını ve milleti için bıraktığı 
eserlerini detaylıca anlattı.
DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Etkinlik sırasında İstiqlal Medya Gurubu tarafınca “Şehitler 
gecesi” ne özel hazırlanmış Kısa film gösterilmenin 
yanı sıra, Abduşükür Hacim ve minik çocuklar, gençler 
tarafından şehitlere adanmış  “İz”, «Çünkü o şehit», 
“Şehit olmak için Şehit gibi yaşa” temalı şiirler ve kasideler 
katılımcıların huzuruna sunuldu ve duygu dolu anlar 
yaşandı.
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Akabinde Doğu Türkistan Alimler Birliği 
Başkan vekili Mahmudcan Damollam, 
Doğu Türkistan’ın bağımsızlık 
mücadelesinde aziz şehitlerin yılmaz 
ruhundan ve hayatından örnek 
alınması, tıpkı şehitlerimiz gibi ömrü 
boyunca zalime karşı bilinçli ve kararlı, 
sabit adımlarla mücadeleye devam 
edilmesi konularına değinerek, şehitler 
diyarı Doğu Türkistan’ın istiklaline 
kavuşmadığı müddetçe zulmün sona 

ermeyeceğini, ne bu kutlu mücadele, 
nede aziz şehitlerin bitmeyeceğini 
vurguladı. Son olarak Doğu Türkistan 
Ulemalar Birliği üyesi Ömer Qarım 
tarafından yapılan duanın ardında 
program sona erdi.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber


