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Çin rejimi son 5 yıldır milyonlarca Doğu 
Türkistanlıyı esir kamplarına ve hapishanelere 
hapsetti. Gençleri Çin vilayetlerine ve diğer 
bölgelerdeki Çinli fabrikalarda zoraki çalıştırmak 
üzere sürgüne göndererek boşalan yerlere ise 
Çinli yerleşimcileri getirmek suratıyla, Uygurların 
sayısını ciddi ölçüde azalttı. Öte yandan Doğum 
kontrol uygulamasıyla bölge biyografisini 
değiştirdi. Halkın ata miras topraklarına el 
koyan işgalci Çin, “Toprak reformu” adı altında 
Çinlilere peşkeş çekti. Bu amaçla hava trafiğini, 
demiryollarını ve karayollarını genişletti. Doğu 
Türkistan’ın kaynaklarını talan etme çabalarını 
her geçen gün artırdı.

ÇİNLİ İŞ ADAMLARINA YATIRIM ÇAĞRISI

Çin propaganda ajansı Xinjiang gazetesine göre, 
29 Aralık’ta Çin rejimi, sözde “Bizim Xinjiang Yahşi 
Yer”  temalı özel konferanslar düzenleyerek, 
iş adamlarını davet edip, Doğu Türkistan’daki 
sözde “kültür ve turizm” projelerine yatırım 

çekmeye çalıştığı bildirildi.

Bilgilere göre, Doğu Türkistan’ı Çinleştirme 
planı kapsamında Çin’in Doğu Türkistan’daki 
Kültür ve Turizm Başkanlığı ile “Xinjiang’a 
Hedefli Yardım” koordinasyonu ortaklaşarak 
düzenlenen konferansta, Çinli girişimciler ile 
Doğu Türkistan’da yatırım tutarı 12.4 milyar 
yuan’a ulaşan üç proje için anlaşma imzalandı.

HER ŞEY ÇİNLİ YERLEŞİMCİLER İÇİN

Gözlemciler, Çin’in geçmişten beri Doğu 
Türkistan’ı daha Çinli muhite dönüştürmek için 
tüm sınırları zorladığını, Yerleşimci Çinlilerin 
sosyal hayatını garanti altına almak ve kendilerini 
bin yıllık Türk yurdunda yabancı hissetmemesi 
için girişimcilere yeşil ışık yaktığını, bundan 
sonraki süreçte Çin yapımı düzinelerce yapıların 
bölge çehreni Çinlileştireceğini, bunun apaçık 
sistematik soykırımın bir parçası, Kültür katliamı 
olduğunu kaydetti.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber
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Geçtiğimiz haftalarda Doğu Türkistan’’ın Gulca şehrine 
yakın bölgede Altın madeninde yaşanan göçük sonrası 
18 işçinin mahsur kaldığı bildirilmişti. “Batı diyar Altın 
Madenciliği şirketi”ne ait Madende  24 Aralık öğle 
saatlerine doğru meydana gelen kazada enkaz altında 
kalan İşçilerin çoğu Uygur Türkü olduğu ortaya çıktı. 

Özgür Asya Radyosunun bildirdiğine göre Gulca’daki 
Altın madeninde yaşanan kazada yer altında mahsur 
kalan 18 işçinin kimlik belirleme işlemleri sürerken, 
çoğunun Uygur Türkü olduğu ve aralarında 3 kişinin 
daha çocuk olduğu öğrenildi.

REŞİT OLMAYAN ÇOCUKLARI ÇALIŞTIRMIŞLAR

Bilgilere göre Altın madeninin bulunduğu Gulca 
şehrine bağlı Karayaağaç Köyü 1. Mahalle yetkilisi, 
olay hakkında bilgi paylaşarak, sorumlu olduğu 4 
kişinin hala enkaz altında olduğunu, bu insanların 
köydeki kimi kimsesi yok fakir aile çocukları olduğunu, 
dört kişiden ikisinin bu yıl 18 ve 19 yaşındaki gençler 
olduğunu, diğerinin ise 50-51 yaşlarında yetişkin 
olduğunu söyledi.

Ayrıca enkaz altındaki iki gencin, reşit olmadığı halde 
2020 yılındaki sözde “istihdam” seferberliği sırasında 
işe alındığını ve henüz 16 ve 17 yaşlarında olduğunu 
aktardı.

İŞÇİLERİN HAYATTA OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Çin medyasında çıkan haberlerde Altın madeninde 
yaşanan göçüğün ardından yer altında çalışan 40 
madenciden 22’sinin kurtarıldığı ve 18 kişinin mahsur 
kaldığı bildirilmişti. Kaza yaşandıktan kısa süre sonra 
yer altında mahsur kalan işçilerle iletişimin kesildiği 

ifade edilmişti.

Çin’in “Baidou” veri tabanında bulunan bilgilere göre 
Göçüğün vuku bulduğu maden 1993 yılında kurulan 
“Batı diyar Altın Madenciliği şirketi”ne ait olup, 
işletmenin 672 saha çalışanı bulunuyor. Bunların 
333’ü yerel halktan oluştuğu belirtiliyor.

Çin medyasında, bahse konu kazazedelerin kimlik 
tespiti veya son durumu hakkında her hangi bir bilgi 
bulunmazken işçilerin hayatta olup olmadığı endişeleri 
arttırıyor.

ÇİN DERHAL AÇIKLAMA YAPMALI

Gözlemciler, genellikle Çin rejiminin kontrolündeki 
işletmelerde altyapıları eski, güvenlik düzenlemelerinin 
yetersiz olduğundan, artı köle işçi çalıştırma 
durumunun yaygın olduğundan maden kazalarına sık 
rastlandığını, fakat Doğu Türkistan’daki Çin’e ait maden 
işletmelerinde neredeyse yüzde 49,56’lik oranda yerli 
halkın köle olarak çalıştırıldığını vurgulayarak, Çin 
rejiminin Gulca’daki göçüğün altında kalan Uygur ve 
Kazak işçilerin akıbetiyle ilgili bilgi paylaşması ve olay 
hakkında derhal izahat vermesi gerektiğini kaydetti.

MADEN KAZALARI SIKÇA YAŞANIR OLDU

Nitekim Eylül 2021’de Doğu Türkistan’ın 
kuzeybatısında ve Tibet’in güneybatısında yer alan 
Çinghay eyaletinde çöken kömür madeninde mahsur 
kalan 19 işçi hayatını kaybetmiş ve Komünist hükümet 
tarafından olay bastırılmıştı. Bu yıl 25 Şubat’ta ise 
Çin’in Guicou eyaletinde çöken maden ocağında 
mahsur kalan işçilerin hepsi yaşamını yitirmişti.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber
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Özgür Asya Radyosunda yer alan habere 
göre Uygur Türklerinin kahramanlık öykülerini 
ve milli değerlerini yazıya döken Uygur Şair 
Abdulla Savut hayatını yitirdi.

Sosyal medya paylaşımlarına ve ilgili devlet 
kuruluşlarından alınan bilgilere göre, ünlü 
Uygur yazar ve şairin hapishaneden tahliye 
edildiğinde sağlığı kötü olduğu için sıkı bir 
Çin virüsü tecridi sırasında yiyecek veya tıbbi 
tedavi göremediği için 18 Aralık’ta hayatını 
kaybettiği öğrenildi.

2017’DE TUTUKLANMIŞTI

Uygur Hjelp’i yöneticisi Abduveli Eyup, ünlü 
yazarın ölüm haberini Twitter’dan paylaştı.

Norveç merkezli Uyghur Hjelp’e göre, etnik 
ayrılıkçılığı savunmak ve ülkeyi bölmeye 
teşebbüs etmekten suçlu bulunan Savut, 
2017 yılında başlayan büyük çaplı keyfi 
tutuklama sırasında gözaltına alınıyor.

Şair hakkında araştırma yapan Eyüp, 
sağlık durumunun kötü olduğunu, yetkililer 
tarafından iki ay önce cezaevinden tahliye 

edildiğini, ancak kısa süre sonra hayatını 
kaybettiğini sosyal medyadan duyurdu. İlgili 
paylaşımında Çin hükümetinin politikasını 
asla doğru bulmadı veya kişisel kazanç için 
ruhunu satmadı” şeklinde yer verdi.

MİLLİYETÇİ KİMLİĞİ HAYATINA MAAL 
OLDU

72 yaşındaki Abdulla Savut, çağdaş Uygur 
edebiyatında önemli bir figürdür. Yazılarında, 
Doğu Türkistan’ın devrim tarihini öne çıkarmış 
ve Uygur tarihi kahramanlarının statüsünü 
yükseltmiştir. Kanlı Sahil , Gök Gürültüsü ve 
Passız Kılıç , Hayat Zinciri gibi ünlü romanları 
dünya toplumuna armağan etmiştir.

1950 yılında Doğu Türkistan’ın Kızılsu 
bölgesi Aktu ilçesine bağlı Ujme kasabasında 
dünyaya gelen Savut, 1974 yılında Kızılsu 
Öğretmen Okulu’ndan mezun oldu. Her türde 
eserler yazdı ve ilçede uzun yıllar kültür-
eğitim merkezlerinde görev aldı. Szöde 
Xinjiang Yazarlar cemiyeti tarafından 1988 
yılında “profesyonel yazar” unvan’ı verildi.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber
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Çin rejimi, merkezi hükümetin “sekiz yönetmeliğini 
ihlal etme” bahanesiyle dördü Uygur olmak üzere 26 
yetkiliyi cezalandırdığını duyurdu.

Çin propaganda ajansı Xinjiang gazetesinde yer 
alan habere göre, Doğu Türkistan’daki sözde 
Xinjiang Disiplin ve Teftiş Kurulu, merkezi hükümetin 
sekiz düzenlemesinin ruhuna aykırı davranma 
gerekçesiyle Komünist parti kuklası dört Uygur başta 
olmak üzere 26 yetkili ismi cezalandırdığını açıkladı.

İddiaya göre yetkililer arasında Urumçi Şehirlik 
ulaştırma ve taşımacılık idaresi eski sekreter 
yardımcısı ve müdürü Esqer Memet’in “rüşvet 
almak, Kamu malını kişisel amaçlar için kullanmak 
gibi klişeleşen suçlardan cezalandırıldığı bildirildi.

Hakkında açılan soruşturma ve kovuşturma dava 
dosyalarının savcılığa sevk edildiği aktarılan kukla 
yöneticinin 2015’ten 2016’ya kadar çalışanlarından 
12 bin yuan değerinde dört kez hediye kartı kabul 
ettiği ve disiplini ciddi şekilde ihlal ettiği gerekçesiyle 
Komünist Parti içi disiplin cezası verildiği ifade 
ediliyor.

UYGUR YETKİLİLERE KEYFİ CEZA KESİYOR

Bir diğeri ise Kaşgar 1. Halk Hastanesi 2. Bölüm 
eski müdür yardımcısı Ayşemgül Siddik’ın Haziran 
2016’dan Mayıs 2020’ye kadar hastalardan hediye 
aldığı, lüks restoranlarda organizasyon yaptırdığı 
suçlamasıyla işten atıldığı aktarıldı.

Kaşgar’a bağlı Kargalık şehrindeki Çin’e ait Jinsui 
Tahıl ve gıda Pazarlama şirketinin başkanı ve genel 
müdürü, Tursuncan Turdi’nin Ocak 2017’den Kasım 

2021’e kadar şirket çalışanlarına sosyal güvence 
bedeli adı altında, defalarca görev ödenekleri dağıttığı 
gerekçesiyle Çin Komünist Partisi tarafından disiplin 
cezasıyla cezalandırıldığı belirlendi.

Dördüncü yetkili isimin Yine Kaşgar vilayeti Maralbeşi 
İlçesinden Su İşleri idaresi Kanal Sulama Alanı 
Yönetim İstasyonu başkanı İmam Siddik, Aralık 
2017’den Şubat 2018’e kadar kamu kaynaklarını 
çıkarları için harcamak ve yakınlarına keyfi 
sübvansiyonlar sağlamak iddiasıyla Komünist Parti 
içinde uyarma ve rütbe indirme cezasına çarptırıldığı 
öğrenildi.

Ayrıca diğer 22 Çinli yetkilinin de aynı düzenlemelere 
aykırı olarak rüşvet alma, ve muhtelif suçlamalardan 
dolayı soruşturmaya alındığı ifade ediliyor.

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.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber
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Beijing günlük gazetesinin 31 Aralık 
tarihli haberine göre, Çin Komünist 
Partisi ÇKP Merkez Komitesi, Eski 
Propaganda Daire başkanı Wang 
Jianxin’i sözde Xinjiang Parti Komitesi 
ve Daimi Komite üyesi olarak atadığını 
bildirdi.

Bilgilere göre 1972’de Çin’in Hunan 
eyaletinde doğan Wang Jianxin’in, 
Çin Milletler Üniversitesi’nden mezun 
olduğu, daha önce Çin Merkez 
Disiplin Teftiş Komisyonu propaganda 
departmanı başkanı ve Devlet 
Denetleme Komisyonu başkanı olarak 
görev yaptığı, hobi olarak ta Çin Halk 
ağı’nda köşe yazarlığı yaparken, Halk 
ağı Chongqing Şubesi’nin müdürlüğünü 
sütlendiği, aynı zamanda Çin Komünist 
Partisi’ndeki etkili komünistlerden biri 
olduğu ifade ediliyor.

BU ATAMA, ASİMİLASYONU 
GÜÇLENDİRECEK

Gözlemciler, Wang Jianxin gibi Katı 
komünistin bu göreve getirilmesini 
endişe verici olarak görüyor. Nitekim 
bu atama, Çin’in Doğu Türkistan’da 
Xi Jinping’in fikirlerini aktif olarak 
yaygınlaştırmak için, hem 35 milyon 
Müslüman halk üzerinde, hem de 
Komünist parti tabanında, beyin yıkama 
ve her türlü maddi manevi zulmü daha 
da derinleştirmek amacı taşıdığını 
gözler önüne seriyor.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber
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Uygur Türkü yazar Abdüveli Ayüp, bir 
öğrencisinin Şanhay’da Temmuz 2021’de 
tutuklanarak hapse atıldığını duyurdu.

Çin rejimi, Doğu Türkistan’da Türklere 
yönelik baskı, asimilasyon ve sistematik 
soykırım politikalarına devam ediyor. 
Çin’in iç bölgelerinde yaşayan, okuyan 
ve öğretmenlik yapan Uygur Türkleri de 
Komünist rejimin etnik guruplara yönelik 
zulmün pençesinden kurtulamıyor.

Kırım haber ajansının bildirdiğine göre 
Uygur Türkü yazar ve Aktivist Abdüveli 
Ayüp sosyal medya hesabından, 
Şanhay’da öğretmenlik yapan öğrencisi 
Kürşat Sirajidin’in Temmuz 2021’de Çinli 
polisler tarafından gözaltına alınarak 
hapse atıldığını duyurdu.

2021’DE HAPSE ATILMIŞTI YENİ HABER 
ALINDI

1997 doğumlu Kürşat Sirajidin, 2016 yılında 
ABD’de lise eğitimini tamamladıktan sonra 
Urumçi’de Karluk Dil ve Bilgisayar okulunda 
öğretmenliğe başlıyor. 2017’den itibaren 
Şanhay’da İngilizce öğretmeni olarak işe 
başlıyor. Doğu Türkistanlı yazar Ayüp’un 
aktardığına göre eski bir öğrencisi olan 
Sirajidin’in temmuz 2021’de Şangay’de 
tutuklandığı ortaya çıktı.

Maalesef Çin yönetimi tarafından 
uygulanan bilgi ablukası ve ortaya konulan 
baskılardan dolayı gözaltına alınan ve 
hapse atılan, Toplama Kamplarında 
tutulan veya Köle işçi olarak çalıştırılan 
Uygur Türklerine dair bilgiler çok geç 
öğrenilebiliyor.  
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Geçtiğimiz haftalarda Çin zulmünden kaçarak yurt dışına 
çıkmayı başaran Doğu Türkistanlı bir Uygur, Amerika’nın 
sezi (VOA) muhabiriyle isminin açıklanmaması koşuluyla bir 
röportaj gerçekleştirdi ve Doğu Türkistan’daki vahim durumu 
anlattı.

Muhabirin sorularını cevaplayan tanık, Doğu Türkistan’daki 
Uygurların son durumu nedir?  sorusuna, 2022 yılında 
kamplardan salıverilen Uygurların bir kısmı Doğu 
Türkistan’daki veya Çin’deki fabrikalara köle işçi olarak sürgüne 
gönderildiğini, Uygurlara yapılan ayrımcılık nedeniyle daha 
önce kamplara alınan insanların  eski işlerine dönmelerine 
izin verilmediği, bazı kişilerin kamptan çıkar çıkmaz hapse 
atıldığını anlatırken 2022 yılı Doğu Türkistan’daki durumun 
eskisinden farklı olmadığını ve hala Uygurların keyfi olarak 
tutuklanmakta olduğunu, hatta daha önce serbest bırakılan 
Uygurların yeniden tutuklamaya başladığını ifşa etti.

KEYFİ TUTUKLAMALAR DEVAM EDİYOR

Üniversitede hoca olan bir arkadaşının 2022’den önce iki kez 
tutuklandığını anlatan tanık, 2022’nin başlarında üçüncü kez 
içeri alındığını, diğer bir Okul müdürü olan yakınının kamptan 
çıktıktan sonra eski işine değil, okulun güvenlik görevlisi olarak 
işe başladığını aktarırken, Doğu Türkistanlılar için 2022’yi 
özetlemek gerekirse, tam bir korku ve çaresizlik durumu söz 
konusu olduğunu söyledi.

“ÇİN’DEN KAÇMAYI NASIL BAŞARDINIZ?”

“Çin’in Uygurların pasaport çıkarmasını yasakladığı bir 
vaziyette, yurt dışına nasıl çıkabildiniz?” Sorusunu yanıtlayan 
tanık, Doğu Türkistanlılar için Pasaport başvurularında, 
polislerin ilk önce şahs ve aile üyelerinin sicilini kontrol 
edeceğini, daha sonra Aile üyeleri içerisinde geçmişe dönük 

herhangi bir sözde suç dosyası veya hapsedilme yada gözaltı 
kampına gönderilme durumu söz konusu değilse, güvenlik 
birimince verelicek kararı beklemek zorunda olduğunu, 
ikamet ettiği bölge yerel yetkilileri tarafından verilecek izin 
belgesi çıkartıldıktan sonra gümrük müdürlüğünce teyit 
edilmesi zorunlu olduğu, aksi taktirde şansı olmadığı, ne 
bir ülke vizesi olması, nede vatandaşlara verilen geçerli Çin 
pasaportu olmasının durumu değiştirmeyeceği, Uygurlar için 
prosedürlerin yıpratıcı ve zorlaştırıcı olduğunu ortaya çıkardı.

Ayrıca her şeyin tamamen taleplere uygun olması halinde bile 
gümrük memurlarının Uygurlar için özel belirlenmiş birime 
götürecekleri ve izin belgelerinin yerel yetkililerden tekrar 
doğrulamak suratıyla ancak gümrükten geçiş izni verileceğini 
dile getirdi.

“BM HEYETİ GELDİĞİNDE ORADAYDIM“

Tanığa, “Uluslararası toplumun Uygurlar hakkında bilmesi 
gereken başka durumlar var mı?” Diye soruldu. “Dünya 
toplumunun bilmesi gereken önemli bir husus var.” diyen 
tanık, Mayıs 2022’de Urumçi’de olduğunu, Bu sırada BM İnsan 
Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet’in bölgeyi ziyaret 
ettiğini, Çinli yetkililerin ise salgını bahane ederek Uygurların 
yoğun olarak yaşadığı Tanrıdağ, Saybağ bölgelerini sıkı bir 
şekilde kapattığını kendi gözleriyle gördüğünü, Eski yüksek 
komiser Bachelet’in Urumçi’den ayrılmasının ardından 
yetkililerin bölgeyi tekrar açtığını, hükümette görevli bir 
yakınının tecrit önlemlerinin özenle bu tarihe getirildiğini, 
nedeninin ise Bachelet’in Urumçi ziyareti sırasında Uygurlarla 
karşılaşmaması ve halıkla temasa geçmemesi için olduğunu 
söylediğini aktardı.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber
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Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği 
genişletilmiş Yüksek Şura kurulunun 2023 yılı İlk 
Şura toplantısı 6 Ocak’ta İstanbul Valiliği Meclis 
Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kuran-ı Kerim tilaveti vede Türkiye ve Doğu Türkistan 
milli marşıyla başlayan toplantıda Uluslararası Doğu 
Türkistan STK’lar Birliği Başkanı sayın Hidayetullah 
Oğuzhan açılış konuşması yaparak, birliğin 
kuruluş amacını ve sürecin nasıl devam ettiğini, 
İlkeleri, vizyonu ve geleceği, şimdiye dek elde 
edilen başarılar ve karşılaştığı zorluklar hakkında 
katılımcılara hitabetti.

Akabinde Teşkilatlar Birliğinin kısa tanıtım videosu 
katılımcıların seyrine sunulurken, Doğu Türkistan 
Alimler Birliği Başkanı sayın Dr. Ataullah Şahyar, 
Doğu Türkistan davasında birlik, beraberliğin ve 
organize bir şekilde hareket etmenin önemini 
vurguladı.

Şura toplantısına çevrimiçi olarak katılan Teşkilatlar 
Birlik başkan yardımcısı sayın Nurmuhamed 
Türkistani, dış ilişkiler konusuyla ilgili çalışmaları 
rapor ederken, bu yıl atılacak diplomatik adımlara 
vurgu yaptı.

Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği genel 
sekreteri sayın Abdurreşit Aminhaci, Birlik tüzüğünü 
katılımcılara taktim ederek, Teşkilatlar birliği olarak 
geçen yıl yapılan çalışmalarla ilgili ayrıntılı rapor 
verdi ve Birliğin teşkili yapısını katılımcılara sundu.

Ardından Teşkilatlar Birliği mali işler sorumlusu sayın 
Nizamettin Temkini, geçen yılın bütçe harcamaları 
hakkında rapor verdi.

Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği 
genişletilmiş Yüksek Şura toplantısına Türkiye 
ve Dünyanın çeşitli ülkelerinden Doğu Türkistan 
toplumunun her kesiminden ve çeşitli sahasından 
STK Başkanları, Dini Alimler, Akademisyenler, 
Aksakalılar, Akil ve Kanaat önderleri iştirak etti ve 
ayrı ayrı söz alarak, Teşkilatlar Birliği bünyesinde 
yürütülen geçmiş çalışmalardaki eksiklikler ve 
gelecek planları ile ilgili önerilerde bulundu.

Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği 
genişletilmiş Yüksek Şura Toplantısına üyesi olduğu 
20’yi aşkın teşkilat mensubu ve kamuoyuna mal 
olmuş kişiler olmak üzere doğrudan veya çevrimiçi 
olarak 100’e yakın katılımcı iştirak etti.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber
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Türkiye merkezli Doğu Türkistan Alimler 
Birliği 9’uncu genel kurul toplantısı 7 ile 8 
Ocak 2023 tarihinde İstanbul’da gerçekleşti.

Doğu Türkistan Alimler Birliği 9’uncu genel 
kurul toplantısı 7 ile 8 Ocak 2023 tarihinde 
İstanbul’da gerçekleşti. Toplantıya Doğu 
Türkistan Alimler Birliği üyesi 80’e yakın 
dini alim, Hoca, kanaat önderleri iştirak etti.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan 
toplantının açılış konuşmasını Alimler Birliği 
Başkanı Dr. Ataullah Şahyar yaptı. Ardından 
Alimler Birliği Genel Sekreteri Abdulahad 
Ocat, son üç yılda yapılan hizmetlerle 
ilgili değerlendirmelerde bulundu. Daha 
sonra çeşitli hizmet kollarından mesuller 
çalışmalarıyla ilgili yıllık raporları sundu.

YENİ YÖNETİM İLE DAHA FAZLA HİZMET 
BEKLENİYOR

7-8 Ocak tarihleri arasında İki gün süren 
toplantıda Dr. Alimcan Buğda oy birliğiyle 
Başkan seçilirken, Cemaatin önde gelen 
isimleri çeşitli görevlere layık görüldü. 
Dünyanın çeşitli ülkelerinden toplantıya 
bizzat veya çevrim içi olarak katılan Doğu 
Türkistanlı alimler ayrı ayrı söz alarak, 
Birlik bünyesinde yürütülen geçmiş 
çalışmalardaki eksiklikler ve gelecek 
planları ile ilgili önerilerde bulundu.

Doğu Türkistan Alimler Birliği 9’uncu genel 
kurul toplantısında tüzük değişikliği, 2023 
yılı çalışma planının belirlenmesi, Doğu 
Türkistan’daki mazlum halkın üzerindeki 
sistematik soykırım konuları başta olmak 
üzere bilimsel araştırmalar ve insan 
yetiştirme, vaz nasihat konuları da detaylıca 
tartışıldı. 
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