
 کی عوامی عدالت کاؤنٹی سنکیانگ ویغور خود مختار عالقے قاکیلک 

 فوجداری مقدمے کا فیصلہ

 سنکیانگ

 فوجداری مقدمے پر نظر ثانی

پراسی کیوٹر جنرل کا دفتر )اضافی نام:            عوامی ے ک کاؤنٹی پبلک پراسی کیوٹر: قاکیلک 
سکول کی ابتدائی تعلیم کا اویغور قومیت، شناخت، پیدائش سنکیانگ عالقہ،   ، (، مرد۔۔۔

، قیرمچی گاؤں،  25درجہ، گھرانے کی رجسٹریشن قیرمچی گاؤں، تیسرا گروپ، نمبر 
کا  CCPریکارڈ موجود نہیں،  ہ قاراکاش کاؤنٹی، سنکیانگ ریجن۔ کوئی سابقہ مجرمان

رکن۔ اسے سماجی نظام کو خراب کرنے کی خاطر  ہجوم کو اکٹھا کرنے کے جرم کے 
جون،  23  اسے کو حراست میں رکھنے  کیلئے طلب کیا گیا۔ 2017اگست،  9شبہے میں 

پراسی کیوٹر جنرل کے دفتر  کی منظوری سے قاکیلک کاؤنٹی کےعوامی کو   2009
وہ اب قاکیلک کاؤنٹی کی الت کو بھڑکانے کے جرم میں گرفتار کیا گیا۔ انتہا پسند خیا

 جیل میں قید ہے۔

 اٹارنی: ۔۔۔۔، سنکیانگ ار جن الئرز آفس کے ایک وکیل۔

(  فرد جرم کی  2018)  کے عوامی پراسی کیوٹر جنرل کے دفتر نے کاؤنٹی قاکیلک 
نسلی  تعصب  کو  اور کو نسلی منافرت  2018مئی،  30ر ، ملزم پ  کے تحت   132شق 

کو 2018جون،  10 بھڑکانے کا الزام عائد کیا اور اس عدالت میں  فرد  جرم دائر کی۔
قاکیلک قانون کے تحت اس عدالت نے  اس مقدمے کے سلسلے میں کھلی سماعت کی ۔ 

کاؤنٹی کے پراسی کیوٹر جنرل کے دفتر کے وکیل پاٹی گل ٹومر نے فرد جرم کو 
قرار رکھا۔ ملزم کی طرف سے وکیل صفائی سماعت میں حصہ لینے کیلئے عدالت بر

 پہنچا۔ سماعت پہلے ہی  مکمل ہو چکی ہے۔ 



قاکیلک کاؤنٹی کے عوامی پراسی کیوٹر جنرل کا دفتر  مدعا علیہ  پر الزام عائد کرتا ہے 
میں  2016۔ ملزم نے دسمبر اور نسلی تعصب کو بھڑکایا  کہ  اس نے نسلی منافرت 

نیشنل ہائی وے پر سینڈسٹون فیکٹری کے  315ویں کور نمبر  36قاکیلک  کاؤنٹی کے 
مزدوروں کے عارضی کوارٹرز میں اپنے ساتھیوں اور دیگر افراد  میں انتہا پسند مذہبی 

ورنہ  مت دیکھیں  فحش فلمیں  خیاالت کو بھڑکایا جیسا کہ : غلیظ الفاظ استعمال نہ کریں، 
آپ کی دیکھتے ہیں تو فحش فلمیں  ن جائیں گے، اگر آپ عبادت نہیں کرتے اورپ کافر بآ 

روز تک ناپاک رہے گی اور خدا ٓپ کی نماز قبول نہیں کرے گا۔  اگر آپ نماز  40روح 
پڑھے بغیر کھانا کھاتے ہیں تو آپ کافر ہو جائیں گے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ 

آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ وہ تمام لوگ جو نماز نہیں  دوزخ میں جائیں گے اور خدا
پڑھتے وہ ہان چینی کافر ہیں۔ آپ ان عورتوں کا بنایا ہوا کھانا نہیں کھا سکتے جو نماز 

نہیں پڑھتیں۔ آپ ان لوگوں کا دیا ہوا کھانا بھی نہیں کھا سکتے جو سگریٹ نوشی کرتے 
 ہیں اور شراب پیتے ہیں۔ 

۔ مقدمے کے دوران اس نے کہا کہ اس نے یہ لیہ نے اپنے جرم کا اعتراف کیا مدعا ع
کے بارے میں کم علمی  اور اور کم تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے کیا اور یہ  جرم  قانون

۔ اس نے جج سے درخواست کی کہ اس کے ساتھ تھا اس نے جرم کا ارتکاب کیا  کہ  
 سان بننے کا موقع فراہم کیا جائے۔نرمی برتی جائے اور اسے ایک اچھا ان

اس نے جو کچھ کیا وہ جرم کے زمرے میں آتا ہے ’’لیہ کے وکیل کا کہنا تھا ، ع مدعا
کا اس پر الزام درست ہے۔ مدعا علیہ اور خود اور عوامی پراسی کیوٹر جنرل کے دفتر 

کے بارے  قانون  میرے پاس اس الزام کے خالف کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔  مدعا علیہ
آسانی سے گمراہ  ہو سکتا   کم تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے   میں بہت کم واقفیت اور 

۔ وہ قصور وار ہے۔ یہ اس کا پہال مجرمانہ تھا   اور جرائم  کا  ارتکاب کر سکتا تھا
ریکارڈ ہے اور میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ نرمی برتی 

  ‘‘جائے۔

  

 


