
 خفیہ

سیاسی اور قانونی امور کے  ]ہاتھ سے لکھا ہوا[ اسے فوری طور پر متعدد مقامی
 ۔کو بھجوا دیں تاکہ وہ جانچ کا اہتمام کر سکیں سیکرٹریوں  کمشنوں کے 

 16/6ژو ہائلن 

 ۔کے روز مرہ کے اہم پہلو‘‘ فارم مربوط مشترکہ آپریشن پلیٹ’’

 خبر نامہ

 2نمبر 

اگلی صفوں کے خالف کارروائی کرنے اور ان پر حملے کرنے کیلئے خود مختار 
 کمانڈ کی  عالقائی پارٹی کمیٹی

 2017جون،  16

 صورت حال کے  شواہد  کی ترسیل  بلیک فلو کی روک تھام، ’’

[ کی جانچ پڑتال سے معلوم ہوا کہ سنکیانگ سے اس  IJOP‘‘ ]مربوط پلیٹ فارم’’۔  1
افراد ایسے ہیں جنہوں نے غیر ملکی قومیت حاصل کی ہے اور چینی  1,535وقت 

ترکی میں  ہیں۔ منسلک دستاویزات  344ویزوں کیلئے بھی درخواست دی ہے۔ )ان میں 
، چانگ جی میں  41، آلٹے میں  9ہامی میں ، 34، ہوتان میں  979میں دیکھیں(اورمچی 

، 68، کاشغر میں  50، اکسو میں  23، بازہاؤ میں دس، ٹرپان میں  167، ییلی میں  20
اور شی ہیزی میں  47کیژہاؤ میں ، 22، بازہاؤ میں  65کارامے میں ، 26ٹیشینگ میں 

یکم جون   کا افراد  637ایک شخص شامل ہے۔ جن افراد کا تذکرہ کیا گیا ہےان میں 



)منسلک دستاویزات دیکھیں(۔ ان میں کا ریکارڈ موجود ہے داخلےمیں سے ملک  2016
ملک کے اندر رہنے کیلئے پر عزم ہیں )ایک شخص بھگوڑا ہے(۔ بعض افراد  75سے 

افراد  562اور  کے کلیدی افراد کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں )دیکھیں منسلک دستاویزات(
کیلئے متعدد شناختیں اور دوسرے امور کے امکان کی وجہ سے اس امکان کو خارج 

 23ترک ہیں، 26افراد میں سے  75نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ملک میں بدستور فعال ہیں۔ 
آسٹریلوی ہیں، تین امریکی ہیں، پانچ کا تعلق سویڈن سے ہے، دو نیوزی لینڈ سے ہیں ، 

بکستان سے، دو برطانیہ سے ، پانچ کینڈا سے اور تین کا زن اایک ہالینڈ سے ہے، تی
 سے ہے۔ ے ہے۔ ایک فرانسیسی ہے اور ایک قرغزستان تعلق فن لینڈ س

تمام پری فیکچرز کو بنیادی استحکام قائم کرنے والی فورسز اور دس گھرانوں پر مستمل 
یہ  CPPٹ ہے جہاں مشترکہ دفاع قائم کرنا چاہئیے۔ ]نوٹ: یہ ایک طرح کا بنیادی یون
[ اور اسے کرتا ہے  انتظام کرتا ہے کہ دس گھرانوں کو مال کر ایک دفاعی یونٹ قائم 

افراد کا تجزیہ کرنے  1,535چاہئیے جو ان  کرنا  اکٹھا     پلیٹ فارم پر‘‘ مربوط’’ایک 
کا ایک سلسلہ شروع کرے  جن افراد نے غیر ملکی قومیت حاصل کی ہے اور چینی 

  اجن ک افراد کی جانچ  637خاص طور پر ان   ،ئے بھی درخواست دی ہےویزوں کیل
 کی جو افراد 75 ان اور  ذشتہ ایک سال کے دوران داخلے کا  ریکارڈ  موجود ہے  گ

ملک میں فعال ہونے کا عزم رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کیلئے ذاتی شناخت  کی تصدیق کا 
ہی سے اپنی شہریتوں منسوخ کر چکے جو پہلے ،ایک ایک کر کے معائنہ کرنا چاہئیے 

ہیں اور ان کی طرف سے مشتبہ طور پر دہشت گردی کے امکان کو بھی خارج نہیں کیا 
جا سکتا۔  انہیں ملک بدر کر دینا چاہئیے اور جن لوگوں نے ابھی تک اپنی شہریتوں کو 

ا منسوخ نہیں کیا اور ان کیلئے جن سے دہشت گردی کے امکان کو خارج نہیں کیا ج
سکتاانہیں پہلے جامع تعلیم اور تربیت کیلئے داخل کرنا چاہئیے اور ان کا معائنہ کرنا 

 چاہئیے۔

II  اس وقت بیرون ملک  کہ معلوم ہوا کی سکریننگ سے ‘‘ مربوط پلیٹ فارم’’۔ 
جنہوں نے ہمارے سفارتخانوں  اور قونصل  ہیں ایسے  افراد  4,341سنکیانگ  کے  

دیکھیں  )ترکی میں ہیں، 607ٹ حاصل کیےہیں۔ )ان میں سرٹیفکی مستندخانوں سے
، کاشغر  67بازہاؤ سے ، 65افراد، ٹرپان سے  1,409منسلک دستاویزات( اورمچی سے 

، چانگ  34، ہامی میں  62کارامے سے ، 109، آلٹے سے  400، ییلی سے  486سے 
، 1,088، کیژہاؤ میں  23، بازہاؤ میں  337، ہوتان میں  71، اکسو میں  61جی میں 

افراد شامل   7سنکیانگ کی پیداواری اور تعمیراتی کارپوریشنوں میں ، 122ٹیچینگ میں 
افراد نے فی الحال ملک نہیں چھوڑا ہے )ان  1,707ہیں۔  اوپر دیے گئے افراد میں سے 

ایسے افراد ہیں جنہوں نے ترکی میں جائز دستاویزات حاصل کیں، دیکھئیے  187میں 
، کاشغر  31بازہاؤ میں ، 23، ٹرپان میں  354ک دستاویز(۔ ان میں اورمچی میں منسل
چانگ جی ، 17، ہامی میں  17، کارامے میں  14، آلٹے میں  148، ییلی میں  205میں 



، ٹاچینگ میں  662کیژہاؤ میں  ، 9، بازہاؤ میں  178، ہوتان میں 15، اکسو میں  11میں 
 افراد شامل ہیں۔ 2میں اور سنکیانگ کی پیداواری اور تعمیراتی کارپوریشنوں  21

تمام پری فیکچرز کو چاہئیے کہ وہ بنیادی استحکام برقرار رکھنے والی فورسز اور دس 
پلیٹ فارم ‘‘ مربوط ’’استفادہ کریں اور اسے  بھر پور گھرانوں کے مشترکہ دفاع سے

افراد کا تجزیہ کیا جا سکے جنہوں نے   4,341سے ایک سیریز میں مالئیں تاکہ ان 
بیرون ملک موجود ہمارے سفارتخانوں اور قونصل خانوں سے  جائز سرٹیفکیٹ حاصل 

اخت کی افراد جنہوں نے ابھی ملک نہیں چھوڑا ہے۔ ذاتی شن 1,707کیے خاص طور پر 
جانچ کا معائنہ ایک ایک کر کے کیا جانا چاہئیے ۔ ان لوگوں کیلئے جو اب بھی بیرون 
ملک موجود ہیں اور جن کے خالف  دہشت گردی کے شبہات کو رد نہیں کیا جا سکتا، 

تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا  بارڈر کنٹرول ریڈنگ کو دستی طور پر الیا جائے گا
عبور کریں انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔  وہ لوگ جو ملک  سکے کہ  جونہی وہ سرحد

میں داخل ہو چکے ہیں  اور جن پر دہشت گردی کے شبہات رد نہیں کیے جا سکتے ، 
 کیلئےجامع تعلیم اور تربیت میں رکھا جانا چاہئیے۔ معائنے  انہیں سب سے پہلے 

III  ۔ مستقبل میں سرکاری سیکورٹی  اداروں کی جانب سے تصدیق شدہ لوگوں کے
تعلق رکھنے والے ہر اس شخص کیلئے جس نے غیر ملکی  آبائی  عالوہ سنکیانگ سے

قومیت حاصل کی ہے یا غیر ملکی پاسپورٹ لیا ہے یا سنکیانگ کے ایسے افراد کیلئے 
ر قونصل خانوں میں ویزے کیلئے جنہوں نے بیرون ملک ہمارے چینی سفاتخانوں او

درخواست  دے رکھی ہے اور سنکیانگ سے تعلق رکھنے والےان افراد کیلئے جنہوں 
 ے متبادالت دستاویزات کمستند نے بیرون ملک چینی سفارتخانوں اور قونصل خانوں میں

کیلئے درخواست دی ہے، ان کیلئے مقامی پارٹی کی سیاسی اور قانونی کمیٹی کو قائدانہ 
دس گھرانوں  ،کردار ادا کرنا چاہئیے۔ انہیں بنیادی استحکام فراہم کرنےوالی فوج سے

استفادہ کرنا چاہئیے تاکہ ان  ے سلسلے وارپلیٹ فارم س طکے مشترکہ دفاع اورمربو
 میں جن تحقیق اور فیصلہ سازی کو مضبوط کیا جائے اور ان کیلئے،افراد کا تجزیہ ہو

مشتبہ طور پر دہشت گردی کے خطرے کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا ، ان 
کیلئے سرحدی کنٹرول کو الگو کرتے ہوئے گرفتاریاں کی جائیں یا پھر کاغذات کی 

 منظوری سے انکار کیا جائے۔

 

 



 خفیہ

]ہاتھ سے لکھا ہوا[ براہ مہربانی فوری طور پر مقامی سطح پر موجودسیاسی اور قانونی 
کو بھجوا دیں تاکہ وہ اس کا جائزہ   سیکریٹریوں  امور کے کمشنوں میں جماعت کے

 لینے کا اہتمام کر سکیں۔

 21/6ژو ہیلن 

 کے روزانہ کے اہم فرائض‘‘ پریشن پلیٹ فارممربوط جائنٹ  آ ’’

 خبرنامہ

 9نمبر 

کیلئے خودمختار عالقائی پارٹی   اگلی صفوں کے خالف کارروائی اور ان پر حملے 
 کمیٹی کی کمانڈ

 2017جون،  21

 کے اشارے کی صورتحال  " منقطع کرنے    "  

افراد نے  4,122جون تک کم از کم  19سے اس سال  2015۔  یہ معلوم ہوا کہ ستمبر  1
اکاؤنٹ کھولنے کیلئے ایک ہی شناختی کارڈ استعمال کیا اور پھر اس اکاؤنٹ کو کم سے 

کم تین بار بند کیا ۔  اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے:گھرانوں کے اندراج میں کاشغر 
،  192، ٹرپان میں  255یں م  ، ایلی  730، اکسو میں  1,110، ہوتان میں  1,324میں 

 ارپوریشنوںپیداواری اور تعمیراتی ک ی، سنکیانگ ک 135ی میں چاوروم 138کیژاؤ میں 
، کارامے  10، بوژاؤ میں   17، چانگ جی میں  21، ہامی میں  74باژاؤ میں ، 103میں 
   Annex 1افراد کے نام موجود ہیں۔ )تفصیل کیلئے  3اور ٹاچینگ میں  10میں 

 دیکھیں(



نقصان پہنچانے   ،اس سال یکم جنوری سے نیٹ ورک بالکس کو مضبوط بنانے۔  2
نکالنے، شناخت کے ماڈل میں تبدیلی کرنے اور سخت اقدامات باہر  ویئر کو  ٹوالے ساف

ذریعے ہم نے  اندرون ملک  اور غیر ملکی رابطوں  کے  ے کو مذید مضبوط بنانے ک
کر دیا ہے اور اب روزانہ  اندرون ملک اور غیر  محدود تسلسل کو  مؤثر طور پر   

 ملکی  رابطے کم ہو کر صرف دس افراد تک محدود ہو گئے ہیں۔

۔ اس کی تفصیل کچھ اس کیا جا چکا کو بند ‘‘ 9.13’’ لوگوں  کے لیے 1552اب تک
،  290، ہوتان میں  345افراد، کاشغر میں  363طرح ہے: گھرانوں کا اندراج اکسو میں 

،  58باژاؤ میں  ،73کیزاہو  میں  ، 76، ٹرپان میں  104، ییلی میں  143اورمچی میں 
 15، کارامے میں  15، ہامی میں  35سنکیاگ پیداواری اور تعمیراتی کارپوریشنوں میں 

اور شی ہیزی میں  5لٹے میں ، آ  9چنگ جی میں ، 10، ٹیچنگ میں  10، باژہاؤ میں 
 دیکھیں۔( Annex 2۔  )تفصیالت کیلئے فرد شامل ہے ایک

تمام مقامی کمشنوں کو چاہئیے کہ وہ فوری طور پر اوپر دیے گئے افراد کو قبول کریں 
اور ان کی  ایک ایک کر کے پڑتال کریں۔ اگر ان میں سے کسی پر بھی دہشت گردی کا 

بر   قانون کے مطابق شبہ ہو تو اس بارے میں شہادت طے  کرنا ضروری ہو گا اور
اس نوٹس کے اجرا کے تین دن کے اندر حراست میں      کارروائی کی جائے۔ وقت 

 کے  بارے میں فیڈ بیک  کی رپورٹ کو یقینی بنائیں۔ رکھے جانے 

 

 

 

 

 

 



 1487کا )شغر؟(   )خفیہ(  نمبر 

اسے جنوبی سنکیانگ کے چاروں پری فیکچروں کے پارٹی ]ہاتھ سے لکھا ہوا[ 
ریوں اور پولیس کے اور قانونی امور کے کمشنوں کے سیکرٹ ٹریوں، سیاسیکرسی

تاکہ   اس رپورٹ پر فوری عمل درآمد کریںسربراہوں کو پہنچا دیں۔ براہ مہربانی 
 نتائج سے آگاہ کیا جائے۔  میں اضافہ کیا جا سکے اور  سختی امتحانات کی 

 25/6ژو ہائلن 

 خفیہ

 اہم کامروزمرہ کے سے متعلق ‘‘ مربوط پروگرام ےمشترکہ آپریشن ک’’

 خبرنامہ

 14نمبر 

کارروائی اور ان پر حملوں کیلئے خود مختار عالقائی پارٹی  کے خالف  اگلی صفوں
 کمیٹی  کی کمانڈ

 2017جون،  25

 پلیٹ فارم‘‘ مربوط’’چار جنوبی سنکیانگ ریاستوں کا 

 کی نشاندہی اور پڑتال کی صورتحال۔ ڈیٹا



 19پلیٹ فارم  کی تعمیر سے متعلق  (IJOP)کامریڈ ژو لولن کی کیژہاؤ میں  مربوط 
چاہیے کہ وہ پر  جون کو جاری کردہ رپورٹ کے مطابق  خود مختار عالقے کو

ر اس کے  او یفکچروں کو   تمام مواد فعال او ر شماریاتی  طریقے سے فراہم کرے، 
کے  جنوبی سنکیانگ میں آپریشن  اسے موثر ہونے کے تمام  مراحل پر نظر رکھے ۔ 

چار مقامی ریاستی پارٹی کمیٹیوں کو اس پر  میں پروموٹ کیا جا سکتا ہے ،تقاضوں 
 عمل کرنا چاہئیے۔ احتیاط سے اس پر  توجہ دینی چاہئیے اور 

مربوط پلیٹ ’’جنوبی سنکیانگ کی چار ریاستوں کے تاریخ تک   25سے  19جون کی 
مشتبہ افراد کے بارے میں  ملکی اور شہری حکومتوں کو اطالع  24,412نے ‘‘ فارمز

اور اکسو   2,596، کیزہاؤ کے  3,282، ہوتان کے  16,354دی  جن میں کاشغر کے 
افراد  706افراد شامل ہیں۔ جانچ پڑتال اور ان سے نمٹنے کے کام کے بعد  2,380کے 

 میں  اکسو   اور  کیزہاؤ  85 ،ںہوتان می 542کو مجرمانہ حراست میں لے لیا گیا جن میں 
جن میں سے   افراد کو تعلیم اور تربیت کیلئے بھیج دیا گیا 15,683افراد شامل تھے۔   79

میں  اکسو 1,306اور  کیزہاؤ  میں 737، میں ہوتان  2,475، میں کاشغر  11,165
کو احتیاط کے طور پر مستقل  نگرانی میں رکھا گیا ہے جن میں  2,096 ۔  بھیجے گئے  

 5,508۔ تھے افراد شامل 290 میں   اور اکسو  1,033 میں   غر ش، کا 825 میں کیزہاؤ 
 ، 4,156کو عارضی طور پر حراست میں رکھنا ممکن نہیں تھا جن میں کاشغر کے 

افراد شامل ہیں۔ )تفصیالت کیلئے  237اور ہوتان کے  290اکسو کے  ،825کیزہاؤ   کے 
 (۔ Annex 1دیکھئیے منسلک 

سب سے پہلے تو مسئلہ ان  سامنے آئے۔ میں چھ مسائلجانچ پڑتال کی فیڈ بیک کے نتائج 
 ہوں نےہیں، جن عالقوں کے طویل عرصے سے رہائشی  کچھ  لوگوں کا ہے کہ جو

یا پھر ایسے افراد جو عالقہ چھوڑ گئے۔  کی رجسٹریشن تبدیل کرائی  گھرانوں 
دوسرے، ایسے سیل فونز کا مسئلہ ہے جنہیں اصل ناموں کے ساتھ رجسٹر نہیں کرایا 

تیسرے، ایسے لوگوں کا   رکھتے۔ ں مطابقت نہی جو اپنی شناخت سے گیا اور وہ لوگ 
ان کی  مسئلہ ہے جو دوسرے افراد کی  شناختی دستاویزات استعمال کرتے ہیں اور یوں

چوتھے، ان افراد کا مسئلہ ہے جو زندہ نہیں ہیں اور یوں  ۔ غیر مستقل ہوتی ہے شناخت
لیکن ان کی شناختی دستاویزات اب بھی دوسرے لوگ  ،ان کو تالش نہیں کیا جا سکتا

استعمال کر رہے ہیں۔  پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ سرکاری افسران اور یونیورسٹیوں کے 
ت نمٹانے میں مشکل ہوتی ہے۔  چھٹا مسئلہ ان افراد سے متعلق طلبا وغیرہ کے معامال
ہیں اور انہیں چیک کرنا مشکل ہے۔  اوپر بیان کیے گئے مسائل کے  ہے جو غیر معلوم

پیدا ہوا   خوف سے بھرپور موڈ  باعث جانچ پڑتال کے کام کو  نظر انداز کرنا پڑا اور 
اور ان کی کوئی جانچ پڑتال نہیں ہوئی  بالکل نہیں نمٹا گیا سے کے نتیجے میں اس جس 

سے   ات معنوں میں پوشیدہ خطر ی اور حقیق ہوئی  درمیانے درجے کی ہینڈلنگ ،
 دوچار ہونا پڑا جنہیں اب تک دور نہیں کیا جا سکا۔



جیدگی سے لیا جائے ناس کو انتہائی سپہال یہ کہ  : تقاضے کام کے اگلے مرحلے کیلئے
پلیٹ فارم ‘‘ مربوط’’پیدا کرنے والے افراد اور مسائل  جائے۔ اور مشکالت پر قابو پایا

بڑے پوشیدہ خطرے ہیں جو استحکام  ایسے بڑے کی طرف سے پیش کیے گئے اشارے
، خطرات کے اندر  جنہیں چیک کرنا مشکل ہوشواہد کو متاثر کرتے ہیں۔  ایسے افراد یا 

روں اور چتمام پری فیک۔ ، ات ہیں کے اندر پوشیدہ خطر اتخطر خطرات ، پوشیدہ 
اہمیت دینا ہو گی، انہیں مستعدد رہنا ہو گا  اور  بھر پور  شہروں کو ہر حال میں اسے

ی پارٹی ائود مختار عالقخاگلی صفوں کے خالف کارروائیوں اور ان پر حملوں کیلئے
اس پر عمل درآمد کاکام خوش اسلوبی  مطابق  عین کے کے تقاضوں  کمیٹیوں کی کمانڈ 

 سے کرنا ہوگا، اور انہیں مشکالت سے نمٹنے، ذاتی طور پر ریسرچ اور تعیناتی ، 
کے اقدامات  کے ذاتی طور پر جائزے، اور فیڈ بیک کے معائنے کی ذاتی طور  سلوک 

 مشکل کام  انجام دینےکے لیےبہت کوشش کرنا ہوگی ۔  پر نگرانی کے 

خصوصی گروپوں کو اکٹھا کیا جائے۔ تمام پری  کے ساتھ لی جانچ پڑتالدوسرے، تفصی
انہیں  فیکچروں کو خصوصی گروپوں کو اکٹھا کیے جانے کے کام پر کاربند رہنا ہو گا، 

، بنیادی تنظیموں، دورے پر آئے ہوئے اور ورکنگ گروپوں کے اداروں پبلک سیکورٹی
سیکیورٹی فورسز کے بنیادی  اداروں کے  ےیفنس جیسڈمشترکہ  گھرانوں کے  اور دس

پلیٹ فارم ‘‘ مربوط’’اور انہیں ہر صورت   کردار پر بھر پور توجہ دینا  ہو گی ، 
، گھروں  کے ٹیکنالوجی کی طرف سے جاری کردہ نوٹس کے مطابق کام کرتے ہوئے 

قے دورے کرنا ہوں گے، پوچھ گچھ کرنا ہو گی اور بھرپور طریاندر داخل ہونا ہوگا ،
غیر تسلی بخش اور  یہ ضروری ہے کہ   اس کے ساتھ ساتھ  سے تحقیقات کرنا ہو گی۔ 

پلیٹ فارم برائے ٹکنالوجی کنٹرول ‘‘ مربوط’’ل اعتبار لوگوں سے متعلق معلومات بناقا
کیا جائے اور ان میں تازہ ترین  مکمل  کی جائیں  اور وقفے وقفے سے انہیں  میں درج 

خبردار کیا جا  بر وقت تاکہ پانچ  حسیات پر مبنی نظام کو  جائےمعلومات کو شامل کیا 
 سکے، اور سماجی استحکام کو برقرا رکھنے والی فورسز کو ایک دوسرے سے مربوط 

تاکہ معائنے، بچاؤ اور کنٹرول، ڈیٹا اکٹھا کرنے جیسے معامالت کو مؤثر گا جائےکیا
سے پہلے ہی روکا جا سکے۔ اس  مسائل کو پیدا ہونے اور ،طور پر فعال کیا جا سکے 

کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ ایسی صورت حال کی وضاحت کی جائے جس میں 
۔ سرکاری افسران اور گھرانوں کی رجسٹریشن کو دوسری جگہوں پر منتقل کیا گیا ہو

کالج کے طلبا کی مخصوص صورت حال اور جس جگہ رجسٹریشن منتقل کی گئی ہو 
فیڈ بیک کی تفصیلی جانچ  ٹیکسٹ اور ڈیٹا فارمز کے ذریعے اور وہاں کی تفصیالت

 دیکھیں۔( Annex 2) تفصیالت کیلئے ۔  پڑتال کے نتائج  فراہم کیے جائیں

 ۔درجہ بندی کے مطابق نمٹیں اور ان کے مطابق اقدامات کریں    تیسرے، معامالت  سے
مختلف  بارے میںلوگوں کے     مختلف پروفیکچرز مربوط پلیٹ فارم کی جانب سے   

،  ان کی نقصان دہ  کیفیت کی سے بھیجی گئی  معلومات قسم کے  ٹیگز یا لیبلز کے ساتھ 
 ، مختلف سطح کے طریقوں کے مطابق   نمٹیں حد اور شدت  کو مد نظر رکھتے ہوئے



مجرمانہ حراست، تعلیم اور تربیت، افراد کو حراست میں رکھنا اور ان سے ’’جیسے 
ایک ہی شخص کیلئے بہت سے مختلف ‘‘  ور روک تھام اور کنٹرول۔پوچھ گچھ کرنا ا

خاص طور پر جب لوگ کوئی گینگ بنا لیتے ہیں اور گینگ  انداز کے ٹیگ ہوتے ہیں
جو خطرے کو  ساتھ ایسے لیبل یا ٹیگ  منسلک ہوتے ہیں کے بہت سے لوگوں کے

خطرناک حد تک بڑھا دیتے ہیں اور ان سے نمٹنے کے اقدامات میں اضافہ کرتے ہیں۔ 
عالقے میں موجود پریشانی کا باعث بننے والے لوگوں کے حوالے سے  ضروری ہے 

کہ اس سلسلے میں اٹھائے جانے والے اقدامات کے بارے میں فیڈ بیک دی جائے۔  
ے افراد کے حوالے سے جو اس عالقے میں موجود نہ پریشانی کا باعث بننے والے ایس

اگر وہ بیرون ملک چلے گئے   رہے ہوں ، یہ بتایا جائے کہ وہ کہاں ہیں خاص طور پر 
ہوں، سنکیانگ سے باہر )لیکن چین کے اندر( موجود ہوں  یا پھر سنکیانگ میں ہی 

ل کے اقدامات موجود ہوں۔ اس کے عالوہ ان کے خالف لیے گئے   انتظامی اور کنٹرو
کے بارے میں آگاہ کیا جائے یعنی اگر وہ گھرانے نقل مکانی اختیار کر چکے ہوں، 

 اعالقہ چھوڑ چکے ہوں یا ان کے سیل فون اصل ناموں کے ساتھ رجسٹر نہ ہوئے ہوں ی
ان کے اصل مقام اور نقل مکانی  تو ان کے نام اور شناختی دستاویزات میں مطابقت نہ ہو

سے  اور ان کے معامالت کو تالش کی کارروائی کرنی چاہیے ، م دونوںکے بعد کے مقا
اور ان پر کنٹرول کے اقدامات واضح طور پر طے کیے جائیں۔  اگر کوئی  نمٹنا چاہیے ،

شخص مر چکا ہو ، اگر وہاں ایسا کوئی شخص موجود ہی نہ ہو اور اگر کسی شخص 
غیرہ۔  اگر کوئی شخص کسی اور کے نام اور شناختی دستاویزات میں مطابقت نہ ہو و

کی شناخت استعمال کر رہا ہے اور اگر یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں ہیں  تو ایک جامع 
پالیسی ہر صورت تیار کی جائےاور ان کی تالش اور ان کی نگرانی کیلئے اقدامات 

شروع کیے جائیں۔  اگر کسی کام کا ہدف سرکاری افسر ہو اور اگر تصدیق کرنے میں 
کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو  تو لوگوں کو  ی مسئلہ ہو  اور قوائد  و ضوابط کے مطابق  کوئ

اپنے ورک یونٹس کے ساتھ معامالت طے کر لینے چاہئیں اور تحریری گارنٹی تیار 
طالب علم ہو  تو انہیں تنقید کا ہدف بنایا جانا چاہیےاور کرنی چاہئیے۔ اگر ہدف کوئی 

ان  اور اگر ان کے کوئی مسائل ہوں تو   ہم کی جانی چاہیے۔نہیں تعلیمی راہنمائی  فرا
 چاہئیے۔نمٹنا  قانون کے مطابق سے بھی 

پکڑ  چوتھے، جرائم کے ثبوت کو محفوظ بنانے اور ان کا اطالق کرنے پر توجہ دیں۔
شواہد سے مقامی پبلک سیکورٹی اداروں کو کو آسان بنانےکےلیے  کارروائی دھکڑ کی 

مناسب وقت کے اندر ڈیجیٹائیز  ، اور اسے بر وقت  محفوظ کرنا چاہیےمتعلق مواد کو 
خاص طور پر مشتبہ شخص کے رویے اور اس کے تعلقات  سے متعلق کرنا چاہئیے۔ 

کے ایک سلسلے کی شکل دی جائے اور انہیں استغاثہ اور شواہد ڈیٹا کو مربوط بنا کر
 کیا جائے۔ منتقل عدالتوں کو



برقرار   سی اور تحقیقاتی عمل جاری رکھتے ہوئے بنیادی استحکامجاسو ساتھ  اس کے ساتھ
ماکہ خیز رکھنے کی فورسز کو غیر قانونی پروپیگنڈے کے مواد ، پرتشدد آڈیو اور ویڈیو، دھ

   پر توجہ دینی چاہئے۔ تالش کرنے مواد اور دیگر مجرمانہ  شواہد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1522کا )کاشغر؟(   )خفیہ(  نمبر 

سیاسی اور قانونی  پارٹی کے ]ہاتھ سے لکھا ہوا[ یہ مختلف پریفیکچروں میں موجود
کو پہنچا دیں تاکہ وہ اس کی پڑتال اور تحقیقات کر  کرٹریوںامور کے کمشن کے سی

کمیٹی  پارٹی کی  شہروں میں مختلف صورت حال میں غیر معمولی  اور کسی  سکیں۔ 
 کو پہنچایا جائے۔سیکرٹریوں  کے

 ژو ہیلن

 خفیہ

 روزمرہ کے ضروری اقدامات‘‘ مربوط مشترکہ آپریشن پلیٹ فارم’’

 نامہخبر

 2860نیا آرگن نمبر 

 20نمبر 

حملوں کیلئے خود مختار عالقائی پارٹی کمیٹی  پکڑ دھکڑ  اور اگلی صفوں کے خالف
 کی کمانڈ

 2017جون،  29

کی تعداد ، ان میں کمی کے اعداد وشما ر اور  ان کے تعاقب  اہداف کھوج لگائے گئے ’’
 کی صورتحال۔



 شواہد

سافٹ  کے لیے پر تشدد دہشت گرد خصوصیات کی حامل آڈیو اور ویڈیو پھیالنے 
متشدد  ہشت گرد اور انتہا پسند   استعمال کرنے والے   (کوائی یا)،   "Kuai Ya"وئیر

عناصر کی تالش کے اعداد و شمار ، ان میں کمی کی تعداد اور ان کی تالش کی 
سے متعلق   تفتیشی کارروائی کے تقاضوں کے مطابق ، خود مختار عالقے  صورتحال 

کے مربوط پلیٹ فارم نے کوائی یا سوفٹ وئیر استعمال کرنے والو ں کے بارے میں 
 سے اب تک 2016جوالئی،  7۔ انہیں پتہ چال کہ ایک اسکریننگ اور تجزیہ کیا 

  3101,869، صارفین کی  تعداد  ()ویغور (  سوفٹ ویئر کے‘‘ کوائی یا’ سنکیانگ میں 
غیر  3,925رہی۔  ان میں سے )کاشغر، ہوتان، اکسو اور کیژہاؤ کی چار رہاستوں میں( 

افراد،  5,576،  ان غیر مستند اماموں سے تعلق رکھنے والے تھے  مستند امام
 افراد 72افراد، ہجرت کرنے والوں سے تعلق رکھنے والے  124کرنے والے ‘‘ ہجرت’’

افراد  طویل عرصے  594اور ملک چھوڑکر جانے والوں سے تعلق رکھنے والے  تھے
جرائم کے  26,602بھگوڑے،  298سے واپس نہیں لوٹے ہیں۔  متعلقہ افراد میں سے 

افراد جن کی شناخت نہیں کی جا  38غیر مستند امام،  2,783باعث زیر حراست افراد، 
افراد ، بیرون ملک  214نے والے ، ملک سے غیر قانونی طور پر باہر چلے جاسکی

 1,597ایسے افراد  جو طویل عرصے سے واپس نہیں لوٹے ہیں،   301جانے والے 
 ہو گیا اور جنہوں نے تین  سے زیادہ مرتبہ اسے‘‘ منقطع’’ایسے افراد جن سے رابطہ 

ایسے افراد شامل ہیں جو مشرقی ترکستان کی اسالمی تحریک  32کر دیا اور  منقطع
 ۔ شت گرد تنظیموں سے منسلک ہو گئےجیسی دہ

ہے جنہوں نے اوپر بتائے گئے گروپوں سے  40,557ایسے افراد کی مجموعی تعداد 
سوفٹ ویئر استعمال کیا اور جن پر نقصان دہ ہونے کا ‘‘ کوائی یا’’سلک ہوتے ہوئے نم

ان میں بنیادی طور پر کاشغر  دیکھئیے۔( Annex 1  ٹھپہ لگ چکا ہے۔ )تفصیل کیلئے 
، کیژہاؤ میں  3,526، ییلی میں  5,740، ہوتان میں  8,008، اکسو میں  15,635کے 

،  ٹرپان میں  300، بوزہاؤ میں  1,086،  بازہاؤ میں  1,449، اورومچی میں  1,865
،  95، کارامے میں  149، ٹیچینگ میں  268، ہامی میں  434، چانگ جی میں  1,611

)شی ہیزی  340راتی کارپوریشنوں میں ی، سنکیانگ کی پیداواری اور تعم 51الٹے میں 
، تیسری زرعی  4دوسری زرعی  دویژن میں ، 36پہلی زرعی دویژن میں  11میں 

،  13، پانچویں زرعی ڈویژن میں  38،  چوتھی زرعی ڈویژن میں  150ڈویژن میں 
یژن میں ایک، بارھویں زرعی ڈویژن میں ، ساتویں زرعی ڈو 2چھٹی زرعی ڈویژن میں 

افراد( شامل  52اور چودھویں زرعی ڈویژن میں   18، تیرھویں زرعی ڈویژن میں  15
 تھے۔



تمام عالقے بنیادی استحکام برقرار رکھنے والی افواج سے مکمل استفادہ کریں۔ دس 
پلیٹ فارم  ایک ایک کر کے تحقیقات ‘‘ مربوط’’دفاعی اور گھرانوں پر مشتمل مشترکہ 

 کے بارے میں  ت گردی کا شبہ ہو گا، انکرے گا  اور جن افراد پر دہش تصدیق  اور 
بر وقت   ان کے خالف قانون کے مطابق  ضروری ہوگا کہ ثبوت فراہم کئے جائیں اور 

ن نہ ہو  تو ضروری ہو گا کہ ۔ اگر وقتی طور پر شبہ ختم کرنا ممک کارروائی کی جائے 
تربیت میں رکھا جائے  اور ان کی مذید سکریننگ کی جائے اور ان کا  سخت  انہیں

کی رپورٹ تین دن کے اندر فراہم کی جائے اور  تصدیقی  صورتحال  جائزہ لیا جائے۔  
۔ ہم تمام عالقوں سے یہ بھی جائزہ رپورٹ الگ الگ فراہم کی جائے  ہر کیس کیلئے

اماموں، زیر تربیت اور زیر تعلیم لوگوں  اور مشرقی ‘‘ غیر مستند’’گے کہ وہ کہیں 
اور دیگر دہشت گرد تنظیموں سے وابستہ افراد  ‘ ئی ایسآ ’’ترکستان اسالمی تحریک، 

 بھی تین روز کے اندر  فراہم کریں ۔ یں کی فہرست

 

 

 

 

 


