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 چائنا کیبلز

ہدایت  عملی کے اور حراست کے لیے چین بندی نظر اجتماعیذریعے  کلیوں کے الگورتھم کے ریاضی کے بے نقاب:
 نامے

بندی کیمپ چالنے کا ہدایت  چینی حکومت کی انتہائی خفیہ دستاویزات کے نئے افشا سے شنجیانگ میں اجتماعی نظر
 نامہ سامنے آیا ہے۔ یہ دستاویزات خطے میں اجتماعی نگرانی کے نظام کو بے نقاب کرتی ہیں۔ 

 ابرہمیانبیتھانی ایلن : رپورٹنگ از

بندی کیمپ چالنے کا ہدایت  یانگ میں اجتماعی نظرشنجچینی حکومت کی انتہائی خفیہ دستاویزات کے نئے افشا سے 
وں کے کارروائی کی  نامہ سامنے آیا ہے۔ اس افشا سے خطے میں بڑے پیمانے پر نگرانی اور ''پیش گوئی پر مبنی پولیس

 کار بے نقاب ہوئے ہیں۔  ہائےنظام کے طریق '' کے لیے خطے میں رائج استبدادینظام

کو حاصل ہونے والی ''چائنا کیبلز'' میں اس خطے میں سالمتی سے  ' بین االقوامی کنسورشیمصحافیوں کے  یتحقیق'
خفیہ فہرست بھی شامل  ایک ایسی متعلق اعلٰی ترین عہدیدار کی جانب سے ذاتی طور پر منظور کردہ رہنما اصولوں کی

ن کیمپوں کو چالنے کا ہدایت نامہ ہے جہاں اس وقت الکھوں مسلمان ویغور اور دیگر اقلیتوں ر طور سے ا  موث جو ہے
انٹیلی جنس بریفنگ کی تفصیالت بھی سامنے آئی  ایسی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو رکھا گیا ہے۔ اس افشا سے 

بڑے پیمانے پر  کوکیسے چینی پولیس تا چلتا ہے کہ ۔ ان سے چینی حکومت کی اپنی زبانی یہ پجو پہلے پوشیدہ تھیں ہیں
جمع کرنے اور تجزیاتی نظام کے حوالے سے رہنمائی دی جاتی ہے۔ اس نظام کے تحت حراست کی غرض  بہت بڑا ڈیٹا

 ۔ ا ہےجات امنتخب کیے لوگوں کے تمام زمروں کو یانگ میں رہنے والشنجسے مصنوعی ذہانت کے ذریعے 

کتابچے کو ''ٹیلی گرام'' کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں نظربندی کیمپوں کے اہلکاروں کے لیے ایسے ہدایات پر مشتمل اس 
کیسے  میں ہدایات شامل ہیں جیسے فرار کو کیسے روکا جائے، کیمپوں کے وجود کو مکمل راز میں بارےکے معامالت 

جائے اور زیرحراست لوگوں کو اپنے رشتہ ں پھوٹنے پر کیسے قابو پایا اکے طریقے، بیماری ذہنی تطہیررکھا جائے، 
یہ دستاویز طرزعمل میں  میں جاری کردہ 2017داروں سے ملنے یا بیت الخال استعمال کرنے کی اجازت کب دی جائے۔ 

 کو سزائیں اور انعام دیے جاتے ہیں۔  سامنے التی ہے جس کے تحت زیرحراست لوگوںکو  ''نکاتی'' نظام  ےتبدیلی ک



 

 ٹیلی گرام 

ہے۔  جاری کیا گیا  سے متعلق کمیونسٹ پارٹی کے انچارج کی جانب سےیانگ میں سالمتی کے نظام جنٹیلی گرام شیہ 
 درجہ بندی کے حساب سے یہچینی زبان میں لکھا یہ ٹیلی گرام اجتماعی نظربندی کیمپ چالنے کا ہدایت نامہ ہے۔ 

کی کمیونسٹ پارٹی کے نائب سیکرٹری اور عالقے میں سالمتی سے  انگجینش"خفیہ" تحریر ہے اور اس کی منظوری 
 متعلق اعلٰی ترین عہدیدار ژو ہی لن نے دی تھی۔ 

ہے جو کہ ایک سال ہے۔ تاہم سابق قیدیوں کے بیانات سے اندازہ  ظاہر کرتاعرصہ  کم سے کمحراست کا ہ ہدایت نامیہ 
  کہ بعض لوگوں کو جلد رہا کر دیا جاتا ہے۔ ہوتا ہے

خفیہ انٹیلی جنس بریفنگ کی تفصیالت سے حکومت کی جانب سے مصنوعی ذہانت کے ذریعے کی جانے والی پولیس 
کارروائی کی وسعت اور ارادے کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کا مقصد محض کمپیوٹر سے حاصل کردہ نتائج کی بنیاد پر جرائم 

ئیوں اور عسکری تناظر میں استعمال ہونے والے اس نظام کی پیش گوئی کرنا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پولیس کارروا
 سے اندازہ ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی وسیع پیمانے پر انسانی حقوق کی پامالیوں میں کس قدر موثر کردار ادا کر سکتی ہے۔ 

پہچاننے والے کیمروں  ےجسمانی تالشی، چہر جواز بالسے ظاہر ہوتا ہے کہ کیسے اس نظام کے ذریعے  کیبلز'' ''چائنا 
اور دیگر ذرائع سے وسیع تر نجی معلومات جمع کی جا سکتی ہیں۔ اس کا مقصد حراست میں لینے کے لیے لوگوں کی 

ہے جن میں الکھوں کو محض بعض مقبول موبائل فون ایپلی کیشن استعمال کرنے پر ہی تفتیش کا سامنا کرنا کرنا  شناخت 
 تا ہے۔ جا پڑ

یانگ سے تعلق رکھنے والے جنشغیرملکی شہریت کے حامل ویغور باشندوں کو گرفتار کرنے اور اس دستاویز میں 
میں ایسے لوگ بھی  وںکا پیچھا کرنے کے لیے واضح ہدایات موجود ہیں۔ ان ویغور وںمقیم ویغورمیں لک مام یبیرون

نے میں چینی سفارت خانے اور قونصل شامل ہیں جنہیں آمرانہ حکومتوں نے واپس چین بھیج دیا ہے۔ ان لوگوں کو پھانس
 خانے بھی ملوث ہیں۔ 

 وسیع نظربندی کیمپوں کے بارے میں نئی وضاحت 

ایک  ''چائنا کیبلز'' دوسری عالمی جنگ کے بعد نسلی مذہبی اقلیت کی اجتماعی نظربندی سے متعلق دنیا کی معلومات میں
باہر آنے ۔ گزشتہ دو سال کے دوران ان کیمپوں کے سابقہ قیدیوں کے بیانات، دیگر ذرائع سے ہیں پیش رفتاہم  انتہائی

نظام ایک یانگ میں حکومت کے زیر انتظام کیمپوں کا جنشاور سیٹالئٹ سے حاصل کردہ تصاویر سے  والے قصے
کو رکھا جا سکتا ہے۔ اس سے  سامنے آیا ہے۔ یہ کیمپ اس قدر بڑے ہیں کہ یہاں دس الکھ یا اس سے بھی زیادہ لوگوں

سامنے بھی ابھر کر  تصویرکے نظام کی ایک  خطے بھر میں بڑے پیمانے پر معلومات جمع کرنے، نگرانی اور پولیس



آئی ہے۔ نیویارک ٹائمز میں شائع ہونے والے ایک حالیہ مضمون میں ان کیمپوں کے تاریخی ارتقا پر روشنی ڈالی گئی 
 ہے۔ 

سے ان کیمپوں کے اندرونی نظام، خاردار تاروں کے  نی حکومت کی خفیہ دستاویز کا پہال افشا ہیں ج''چائنا کیبلز'' چین
انسانیت کی سطح سے گرے  عام کاموں کے بارے میںپیچھے حاالت کی سنگینی اور قیدیوں کے روزمرہ معموالت کے 

 گرانی اور پیش گوئی پر مبنی پولیس کےبڑے پیمانے پر نسامنے آتے ہیں۔ یہ بریفنگ  سے متعلق ضوابط ہوئے احکامات
 حوالے سے خفیہ حکومتی دستاویز کا پہال افشا ہے۔  طریقہائے کار کے

ئر فیلو اور ان دستاویزات کا جائزہ یواشنگٹن ڈی سی میں قائم اشتراکی متاثرین سے متعلق ادارے میں مطالعہ چین کے سین
واقعتاً یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ابتدا ہی سے چینی حکومت نے یہ منصوبہ بنا ''اس سے  ،لینے والے ایڈریان زینز کا کہنا ہے

' کو کیسے ان کی رہائشی جگہوں تک ارکھا تھا کہ فنی تربیت کے مراکز کو کیسے محفوظ بنانا ہے، وہاں موجود 'طلب
ان دستاویزات کا تعلق  ہے کہ یہ اور کیسے انہیں وہاں کم از کم ایک سال تک رکھنا ہے۔ نہایت اہم بات ہےکرنا محدود 
 مہم کا آغاز ہوا۔''  ساریتعلیم نو کی  یہی وہ وقت تھا جب سے ہے کیونکہ 2017

'دی گارڈین' کی جانب سے ان کیمپوں  اخبار  شراکت دار میڈیا  چینی حکومت نے ذرائع ابالغ میں 'آئی سی آئی جے' کے
ان دستاویزات کو ''خالصتاً من گھڑت اور جعلی خبریں''  اور نگرانی کے نظام سے متعلق سواالت پر ردعمل دیتے ہوئے

کہ ہے قرار دیا۔ اس ہفتے برطانیہ میں چینی سفارت خانے کے دفتر اطالعات نے ایک بیان میں کہا ہے: ''پہلی بات یہ 
ے فنی وجودنہیں ہے۔ وہاں دہشت گردی کی روک تھام کے لیکوئی یانگ میں ایسے نام نہاد ''نظربندی کیمپوں'' کا جنش

 تعلیم و تربیت کے مراکز قائم کیے گئے ہیں۔'' 

صورت حال چین میں ایک خوبصورت، پرامن اور خوشحال خطہ ہے۔ تین سال پہلے  شنجیانگبیان میں کہا گیا ہے کہ ''
میں دہشت گردی کے ہزاروں  شنجیانگکے درمیان  2016اور  1990۔ یہ عالقہ میدان جنگ بن چکا تھا۔ ینہیں تھ یایس
مسئلے  اس  کے لوگوں نے حکومت سے شنجیانگعات پیش آئے اور ہزاروں معصوم لوگ ہالک ہوئے۔ اسی لیے واق

سے نمٹنے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھانے کو کہا۔ چنانچہ یہ اقدامات اٹھائے جانے کے بعد گزشتہ تین سال میں وہاں 
شحال، خوبصورت اور پرامن عالقہ بن گیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر خو شنجیانگپیش نہیں آیا۔ دہشت گردی کا ایک واقعہ 

میں مذہبی آزادی کا مکمل احترام کیا جا  شنجیانگانسدادی اقدامات کا مذہبی گروہوں کے خاتمے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ 
 رہا ہے۔'' 

 کورسد مختلف کہ فنی تعلیم و تربیت کے مراکز میں زیرتربیت افراہے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے: ''دوسری بات یہ 
 ہیں اور وہاں ان کی نجی آزادی کی مکمل ضمات دی جاتی ہے۔''  کرتے

مینڈیرن چین میں وسیع پیمانے پر بولی جانے والی زبان ہے اور اسی لیے ان مراکز میں اسے ایک کورس : "برآںمزید 
صالحیتیں اور قانونی علم بھی سیکھتے ہیں تاکہ  کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ ان مراکز میں زیرتربیت افراد پیشہ وارانہ

کی بدولت زندگی بسر کر سکیں۔ ان مراکز کا یہی سب سے بڑا مقصد ہے۔ زیرتربیت افراد باقاعدگی سے  اپنے پیشے
اگر کوئی جوڑا زیرتربیت ہو تو   اپنے گھر جا سکتے ہیں اور اپنے بچوں کی نگہداشت کے لیے چھٹی مانگ سکتے ہیں۔

س کے چھوٹے بچے ان کے عزیزوں کی نگہداشت میں رہتے ہیں اور مقامی حکومت بچوں کی اچھی دیکھ بھال عموماً ا
اب پہلے سے کہیں زیادہ محفوظ ہو گیا ہے۔  شنجیانگکامیابی سے ہمکنار ہوئے ہیں اور  ات میں مدد دیتی ہے۔ یہ اقدام

فیصد سے زیادہ نمو  6ہوا اور مقامی جی ڈی پی میں فیصد اضافہ  40گزشتہ برس وہاں آنے والے سیاحوں کی تعداد میں 
 دیکھنے کو ملی۔'' 

کیمپوں' کے حوالے سے کسی ایسی دستاویز یا  ''تیسری بات یہ کہ نام نہاد 'نظربندی ,آخر میں اس بیان میں کہا گیا ہے
احکامات کا وجود نہیں ہے۔ فنی تعلیم و تربیت کے مراکز سے متعلق چینی و غیرملکی ذرائع ابالغ کے لیے حوالے کے 

چین میں بہت سی مصدقہ دستاویزات موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ریاستی کونسل کے دفتر اطالعات نے سات طور پر 
  پیپر شائع کیے ہیں۔''  متعلقہ وائٹ

 



لسانیات و تحریر کے ماہرین نے ''چائنا کیبلز'' کی دستاویزات کی تصدیق کی ہے۔ ان میں 'ایس او ایس انٹرنیشنل ایل یل 
سی' میں معلوماتی انضمام کے ڈائریکٹر جیمز ملوینن بھی شامل ہیں۔ وہ امریکی حکومت کے متعدد اداروں کے لیے 

و اطالعاتی ٹیکنالوجی سے متعلق کنٹریکٹر کے طور پر کام کرتے ہیں۔ ملوینن چینی حکومت کی خفیہ  معلوماتی
دستاویزات کی تصدیق میں مہارت رکھتے ہیں۔ انہوں نے ان دستاویزات کو 'نہایت مصدقہ' قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ 

 میں اب تک دیکھ چکا ہوں۔'' ''یہ سو فیصد ان تمام خفیہ دستاویزات سے مطابقت رکھتی ہیں جنہیں 

ان شراکت داروں نے  17ذرائع ابالغ کے  میںممالک  14سے زیادہ صحافیوں اور  75'آئی سی آئی جے' سے 
 کی ہے۔ کے بارے میں بات  دستاویزات اور ان کی اہمیت 

 : مندرجہ ذیل مواد شامل ہے میں افشا ہونے والی دستاویزات

 چینی زبان میں لکھے نو صفحات پر مشتمل اس کتابچے پر  :سے متعلق کتابچہ یا ''ٹیلی گرام'' عملی کارروائیوں
کی تاریخ درج ہے جس میں کیمپوں کے انتظام و انصرام سے متعلق دو درجن تفصیلی رہنما  2017نومبر 

 کے ابتدائی مہینوں سے متعلق ہیں۔  کے قیاماصول شامل ہیں۔ یہ ہدایات کیمپوں 

 ''مربوط مشترکہ '  میں زچینی زبان میں چار مختصر انٹیلی جنس بریفنگکے نام سے جانی جانے والی  'بلیٹن
کارروائی کے پلیٹ فارم' کے روزانہ استعمال سے متعلق رہنمائی دی گئی ہے۔ یہ بڑے پیمانے پر نگرانی اور 

اکٹھے کیے جانے والے سے  شنجیانگکا پروگرام ہے جو  کے طریقہائے کارپیش گوئی پر مبنی پولیس 
  اعدادوشمار کا تجزیہ کرتا ہے۔ اسے ہیومن رائٹس واچ گزشتہ برس کے اواخر میں دنیا کے سامنے الئی تھی۔ 

 
ہے جو کہ تین درجوں پر مشتمل چینی خفیہ درجہ بندی کا لکھا ہوا  دونوں طرح کی دستاویزات پر "خفیہ"

کی کمیونسٹ پارٹی  شنجیانگلن نے دی تھی جو اس وقت ہے۔ اس کتابچے کی منظوری ژو ہی  درجہ درمیانی 
کے نائب سیکرٹری اور عالقے میں سالمتی سے متعلق اعلٰی ترین عہدیدار تھے۔ یہ بلیٹن پولیس اور اس عالقے 

کے حکام میں تقسیم کیے گئے تھے۔ ژو نے چین کمیونسٹ پارٹی اور گردونواح میں سالمتی سے متعلق مقامی 
میں ان  شنجیانگسے رابطے کے مرکز کے ذریعے بھیجے گئے سواالت کا جواب نہیں دیا۔ میں عالمی میڈیا 

 کے ہم مرتبہ عہدیدار کو یہ سواالت فیکس کرنے کی کوششیں ناکام رہیں۔ 
  جرائم سے متعلق مقامی عدالت کی جانب سے تادیبی کارروائی سے متعلق ویغور زبان میں لکھی دستاویز۔ اس

یدی کے خالف ''نسلی منافرت'' بھڑکانے اور ''انتہاپسندانہ نظریات'' کے الزامات کی میں ایک ویغور مرد ق
 پر تفصیالت درج ہیں۔ الزامات میں ساتھی کارکنوں کو مذہبی بے حرمتی سے باز رہنے اور فحش مواد دیکھنے 

سیاسی  اس برابرنہ ہونے کے شفافیت تنبیہ جیسے بے ضرر افعال شامل ہیں۔ یہ دستاویز خفیہ نہیں ہے مگر 
 ا مواد ہے جو شاذ و نادر ہی دیکھنے میں آتا ہے۔ سکی عدالت کی دستاویزات ای شنجیانگنظام میں 

 ویغور نشانے پر 

ایک  ویغور ایک مسلم اکثریتی برادری ہے جو اپنی ترکستانی زبان بولتی ہے۔ یہ لوگ بارانی وسطی ایشیائی خطے میں
کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے مسلم تاجروں سے  شنجیانگآج یہ خطہ ۔ ہیں رہے رہتے چلے آ ہزار سال سے

سے اقتصادی  ےرابطے کے بعد اسالم قبول کر لیا تھا۔ ویغور باشندوں کو نسلی اقلیت ہونے کے باعث طویل عرص
چینی نسل سے تعلق  فیصد ہن 92کروڑ آبادی کا قریباً  40پسماندگی اور سیاسی امتیازکا سامنا ہے۔ چین کی ایک ارب 

میں رہتے ہیں۔ یہ  شنجیانگہے۔ بیشتر چینی ویغور   رکھتا ہے جبکہ ویغور باشندوں کی تعداد  قریباً ایک کروڑ دس الکھ
اس برائے نام حد تک خودمختار خطے میں قازق، تاجک، پہاڑوں اور صحرا پر مشتمل ملک کا شمال مغربی عالقہ ہے۔ 

 نگیںویں صدی سے رسمی طور پر چین کے زیر18ں ہن آبادی بھی موجود ہے۔ یہ عالقہ ہوئی مسلمان اور بڑی تعداد می
 ہے۔ 

 

 

 



 چین میں بڑے بڑے نسلی گروہ

 گروپ آبادی گروپ آبادی گروپ آبادی
 1- ژوانگ 16,926,381 6- ماؤ 9,426,007 11- بوئی 2,870,034
 2- اوئی 10,586,087 7- توجیا 8,353,912 12- یاؤ 2,796,003
 3- منچو 10,387,958 8- تبتي 6,282,187 13- بائی 1,933,510
 4- ویغور 10,069,346 9- منگولین 5,981,840 14- کورین 1,830,929
 5- یی 9,714,393 10- ڈانگ 2,879,974 15- ہانی 1,660,932

 

ثقافتی اقدار سے مطابقت کو فروغ دینے  کے نظریے اور ہنکمیونسٹ پارٹی نگ ھجن پ شیحالیہ برسوں میں چینی صدر 
اپنے مخصوص مذہب و نسلی شناخت کی بنا پر  ہن ثقافت کے مقابلے میں اور میں تیزی لے کر آئے ہیںکی ملک گیر مہم 

 ویغور باشندے اس مہم کے نشانے پر آ گئے ہیں۔ 

بعض اوقات پرتشدد صورت اختیار  ایک جانب ویغور اور دوسری جانب حکومت اور عالقے کی ہن چینی آبادی میں تناؤ
 200کے دارالحکومت ارمچی میں ہنگامے کیے جن میں قریباً  شنجیانگ نے  میں ویغور باشندوں 2009کرتا رہا ہے۔ 

میں ویغور باشندوں نے متعدد چینی شہروں میں  2013افراد ہالک ہو گئے۔ ہالک ہونے والے بیشتر لوگ ہن چینی تھے۔ 
سلہ شروع کیا جن میں درجنوں لوگ مارے گئے۔ ایک اسالم پسند ویغور گروہ نے ایسے کم از کم ہالکت خیز حملوں کا سل

ایک حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ ایسی اطالعات بھی سامنے آئیں کہ بیرون ملک درجنوں ویغور باشندے داعش میں 
ی پسندی اور اسالمی انتہاپسندی کو شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ چین نے اس کا سفاکانہ جواب دیا ہے۔ ویغور علیحدگ

نے عالقے میں مذہبی رسومات پر کڑی پابندیاں عائد کیں، داڑھی رکھنا، کئی طرح کی  چینمورد الزام ٹھہراتے ہوئے 
 ۔ گیا یاے دت اور مذہبی لباس بشمول برقعے اور چہرے کے نقاب کو غیرقانونی قرار دامسلم عباد

میں اجتماعی حراستوں  شنجیانگی نے شثقافتی، سیاسی اور مذہبی تنوع کے اظہار میں تخفیف کرتے ہوئے تک  2017
ام کی خاموش مہم شروع کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ عینی شاہدین اور ذرائع ابالغ سے حاصل ہونے والی ماور جبری انض

روع ہو گئے اور خفیہ حراستی مراکز سے متعلق اطالعات کے مطابق عالقے بھر میں بڑی تعداد میں لوگ غائب ہونا ش
میں پولیس کو  وںکے بعض دیہات شنجیانگافواہیں گردش کرنے لگیں۔ بعد میں ملنے والی اطالعات کے مطابق جنوبی 

 فیصد بالغ آبادی اٹھا لینے کا حکم دیا گیا تھا۔  40قریباً 

ضیاودون اب قازقسان میں رہتی  ےویغور خاتون ترسونسالہ  40ماہ نظربندی کیمپ میں گزارنے والی  11میں  شنجیانگ
''اس وقت لوگوں میں دہشت پھیل گئی تھی۔ جب ہم نے کیمپ میں ایک دوسرے کو دیکھا تو خوفزدہ ہو  وہ بتاتی ہیں،ہیں۔ 

ہوا تھا  ہر خاندان سے کوئی نہ کوئی گرفتار ' گئے۔ اس وقت ہم ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ ' اوہ، تم ابھی تک یہیں ہو!
  خاندان حراست میں لے لیا گیا۔'' ے کا پورامیں پورصورتوں اور بعض 

''فروری ، 'لے موند' کو انٹرویو میں انہوں نے بتایا اخبار ومبر میں ذرائع ابالغ میں آئی سی آئی جے کے شراکت دارن 
میں میں انہوں نے میرے بڑے بھائی کو حراست میں لے لیا۔ دس روز بعد میرے چھوٹے بھائی کو گرفتار کر لیا۔  2018

 کو کیمپ میں لے جایا گیا۔  2018مارچ  10۔'' انہیں والی ہے ےنمیری باری آہی نے سوچا بہت جلد 

 شوفو کأونٹی، شنجیانگ کا حراستی کیمپ

 ۔کے ذریعے لی گئی تصاویر کیمپ کی تیزی سے تعمیر اور اس کا پھیالٔو ظاہر کرتی ہیں ء میں سیٹالئٹ2017
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 ماخذ: گوگل ارتھ پرو کے ذریعے سیٹالئٹ سی لی گئی تصاویر

کے اواخر میں صحافی، ماہرین علم  2017رکھنے کی کوشش کی۔ تاہم  خفیہچینی حکومت نے کیمپ کی موجودگی کو 
اور دیگر محققین سیٹالئٹ سے لی گئی تصویروں، سرکاری سطح پر خریداری کی دستاویزات اور عینی شاہدین کے 

 بھر میں یہ مراکز خاردار تاروں اور محافظ بیانات کی روشنی میں حراستی مراکز کے سلسلے کو سامنے الئے۔ عالقے
وں میں گھرے ہوئے تھے۔ اسی طرح وسیع پیمانے پر نگرانی کے ایک نئے اور تشویش ناک نظام کا خاکہ سامنے یب رج
 آیا۔ 

 میں جب سیٹالئٹ سے لی گئی تصاویر اور عینی شاہدین کے بیانات نے اس حقیقت کو ناقابل تردید بنا دیا تو 2018اکتوبر 
کے گورنر شہرت ذاکر نے ایسے نظام کی موجودگی تسلیم کی جسے انہوں نے ''پیشہ وارانہ فنی تربیت کے  شنجیانگ

رکھنے والے  اتانحادارے'' قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے مراکز کا مقصد دہشت گردی و انتہاپسندی کی جانب رج
 نا ہے۔ انتہا پسندی سے پاک کرمشتبہ افراد کو 

کامیابی قرار ایک زوردار  اگست میں جاری کردہ ایک سرکاری دستاویز میں حکومت نے ''فنی تربیت کے مراکز'' کو 
کا نتیجہ حکمت عملی  ی اسمیں دہشت گرد حملے نہ ہونا  شنجیانگگزشتہ تین سال کے دوران دیتے ہوئے دعوٰی کیا کہ 

 ہے۔ 

وں کو ''رہائشی سہولیات سے مزین فنی تربیت'' اور ''مفت کھانا'' فراہم ''چائنا کیبلز'' چینی حکومت کی جانب سے ان کیمپ
کرنے والے مفید سماجی پروگرام قرار دینے کی یکسر تردید کرتی ہیں۔ ان دستاویزات میں خاص طور پر کہا گیا ہے کہ 

جائیں۔  رلیےدور نہ کشبہات  اور یہ اس وقت تک جاری رہنی چاہیے جب تک گرفتاری ہر صورت میں ہونی چاہیے
 اس مہم کا بنیادی مقصد ہے۔  ذہنی تطہیردستاویزات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ عمومی 

 زبان پر مشتمل جامع منصوبہ  ذو معنی خفیہ



' لکھا ہے جو چینی زبان میں 'خفیہ' کا مترادف طویل ''ٹیلی گرام'' پر ژو کا نام درج ہے اور باالئی حصے میں 'جی می
ہے۔ اس ٹیلی گرام میں اجتماعی نظربندی پر عملدرآمد کے لیے جامع منصوبہ پیش کیا گیا ہے جس میں دو درجن سے 

 ۔ اور ہر ایک اصول کو ایک نمبر دیا گیا ہے زیادہ رہنما اصول بھی شامل ہیں

 اسے '' ہے۔ ئیںعلیم و تربیت کے مراکز کو مزید مستحکم بنانے کے کام پر آرااس ٹیلی گرام کا عنوان ''فنی اہلیتوں کی ت
میں کمیونسٹ پارٹی کمیٹی کے سیاسی و قانونی امور سے متعلق کمیشن نے جاری کیا جو کہ  شنجیانگخودمختار خطے 

 ذمہ دار ہے۔  امیں سالمتی سے متعلق اقدامات ک شنجیانگ

 ٹیلی گرام 

 

میں سالمتی کے نظام سے متعلق کمیونسٹ پارٹی کمیشن کے انچارج کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔  شنجیانگیہ ٹیلی گرام 
 لکھا ہوا " خفیہ چینی زبان میں لکھا یہ ٹیلی گرام اجتماعی نظربندی کیمپوں کے انتظام سے متعلق ہدایت نامہ ہے۔ اس پر "

میں کمیونسٹ پارٹی کے نائب سیکرٹری اور عالقے میں سالمتی سے متعلق  شنجیانگہے اور اس کی منظوری اس وقت 
 ژو ہی لن نے دی تھی۔  ،اعلٰی ترین سرکاری عہدیدار

استبدادی خفیہ زبان سے مطابقت رکھتا ہے۔ اس میں خوش   کا طرز تحریر آرولین چینی افسرشاہی ااس ٹیلی گرام ک
انتظامیہ کو انہیں بیت الخال جانے کا وقفہ دینے، عزیزوں سے مالقات کی ' قرار دیتے ہوئے ااخالقی سے قیدیوں کو 'طلب

 ' کی ضروریات بیان کرنے کو کہا گیا ہے۔ اشرائط طے کرنے اور 'گریجوایٹ طلب

ہدایت نامے میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اہلکار ہر صورت ''فرار روکیں'' اور انہیں حفاظتی چوکیوں، گشت، ویڈیو 
حفاظتی انتظامات سے کام لینے کا اختیار دیا گیا ہے۔ ہدایات پر نگرانی، االرم اور جیلوں میں رائج عام کے ذریعے 

مشتمل اس کتابچے میں کہا گیا ہے کہ کالس کے دوران، کھانے اور بیت الخال کے وقفوں، نہانے کے وقت، طبی عالج 
کی سرگرمیوں کو سختی سے کنٹرول  اکے لیے طلب فرار روکنے پر معالجے کے دوران اور اہلخانہ کی آمد کے موقع 

 کرنے کے لیے'' رہائش گاہوں کے دروازوں پر دو تالے ہونے چاہئیں۔ 

ص حاالت'' میں ہی کیمپ چھوڑنے کی اجازت ہے اور صوخمکو صرف ''بیماری اور دیگر  اہدایت نامے کی رو سے طلب
 موجودگی کے دوران اہلکاروں کو ان کے ساتھ جانا، ان کی نگرانی اور انہیں کنٹرول کرنا ہو گا۔''  کیمپ سے غیر

اس دستاویز میں یہ بات بھی شامل ہے کہ قیدیوں کا کم از کم ایک سال تک کیمپوں میں رہنا الزم ہے تاہم یہاں کے چند 
 سابقہ باسیوں کے مطابق یہ شرط ہمیشہ الگو نہیں ہوتی۔ 

کی بنیاد پر کام کرنے   وںپوائنٹطرزعمل پر قابو پانے کے لیے  زیر حراست افراد کے  کیمپوں میں ان  نامے سے ہدایت
قیدیوں کی ''نظریاتی تبدیلی، مطالعے و تربیت اور نظم و  پوائنٹ  والے نظام کا انکشاف ہوتا ہے۔ کتابچے کے مطابق یہ 



اتے ہیں۔ دیگر باتوں کے عالوہ سزا و جزا کے نظام سے بھی یہ تعین یے جدضبط کی مکمل پاسداری'' کا اندازہ لگا کر 
 کیا جاتا ہے کہ آیا قیدیوں کو اپنے اہلخانہ سے رابطے کی اجازت ہونی چاہیے اور انہیں کب رہا کیا جانا ہے۔ 

جو قیدیوں کو درکار جانچ پڑتال کے اعتبار سے کتابچے میں تین درجوں پر مشتمل ایک نظام کا خاکہ بھی موجود ہے 
 مختلف درجوں میں تقسیم کرتا ہے۔ اس میں ''انتہائی کڑا جائزہ''، ''کڑا جائزہ'' یا ''عمومی بندوبست'' شامل ہیں۔ 

ہدایت نامے میں قیدیوں کی بنیادی صحت اور جسمانی بہتری کا تذکرہ بھی شامل ہے۔ اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے 
کہ وہ لیے ضروری قرار دیا گیا ہے  ےکہ کیمپ حکام ''خالف معمول اموات کبھی نہ ہونے دیں۔'' اس میں اہلکاروں ک

یں اور یہ امر یقینی بنائیں کہ کیمپ کی تنصیبات کی روک تھام کر پھوٹنے کے ںوصحت و صفائی برقرار رکھیں، بیماری
اور زلزلے میں محفوظ رہ سکیں۔ ہدایت نامے میں کہا گیا ہے کہ ''جن تربیتی مراکز میں ایک ہزار سے زیادہ  آتشزدگی

افراد رکھے گئے ہوں وہاں خوراک سے متعلق حفاظتی جانچ، نکاسی آب اور وبائی بیماریوں کی روک تھام کے لیے 
  ایک مخصوص اہلکار کی تعیناتی الزمی ہے۔'' 

ی گئی ہے کہ ''وہ یہ امر یقینی بنائیں کہ طلبہ ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ اپنے رشتہ کروں کو ہدایت کتابچے میں اہلکا
کہ تا مالقات کریں گے کے ذریعےبات کریں گے اور مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ ان سے ویڈیو  فون پر داروں سے

 ں۔'' کری محسوسان کے اہلخانہ پرسکون رہیں اور طلبہ خود کو محفوظ 

رہا  پیمانے پر نظرانداز کیا جا کو وسیعاصول اس ہے کہ ں کی شہادتوں سے یہ بات سامنے آئی کیمپ کے سابقہ قیدیو
گزشتہ فروری میں چین سے باہر مقیم ویغور باشندوں اور ان کے حامیوں نے ٹویٹر پر ایک مہم شروع کی تھی جس ہے۔ 

 متعلق معلومات فراہم کرنے کی استدعا کرنا تھا۔  اپنے الپتہ اہلخانہ سےکا مقصد چینی حکومت سے 

کے باوجود قیدیوں کی  ہدایاتعینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ہدایت نامے میں قیدیوں کی صحت و سالمتی یقینی بنانے کی 
سے  شنجیانگنامعلوم تعداد برے حاالت اور عالج معالجہ نہ ہونے کے سبب کیمپوں میں موت کا شکار ہو چکی ہے۔ 

میں ایک امریکی  2018گل ترسن اب امریکہ میں مقیم ہیں۔ انہوں نے نومبر  یتعلق رکھنے والی ویغور خاتون مہر
 ۔ یتے دیکھوت ہوایسے حاالت میں م کیکمیشن کو دوران سماعت بتایا کہ دوران قید انہوں نے نو خواتین 

وں بشمول پانی سے تشدد، مارپیٹ اور جنسی زیادتی کا بہت سے سابقہ قیدیوں کو ان کیمپوں میں تشدد اور دیگر بدسلوکی
 ۔ کی اطالعات دی ہیں ےندیکھ اتجربہ ہوا یا انہوں نے ایسا ہوت

سویڈن میں پناہ حاصل کرنے والی سابق قیدی سائرہ گل صوتبے نے اکتوبر میں اسرائیلی اخبار 'ہارٹز' کو بتایا کہ ''بعض 
کرسی پر بٹھایا  کیلوں والیبعض قیدیوں کو  ٹ والے ڈنڈوں سے پیٹا جاتا تھا۔کرن قیدیوں کو دیوار پر لٹکا کر بجلی کے

جاتا تھا۔ میں نے خون میں لت پت لوگوں کو کمرے سے باہر آتے دیکھا ہے۔ ان میں بعض لوگوں کی انگلیوں سے ناخن 
 نکال لیے جاتے تھے۔ 

''آداب کی تعلیم'' پر ایک انوکھا حصہ بھی شامل ہے جس میں کیمپ کے عہدیداروں کو ہدایت دی گئی ''ٹیلی گرام'' میں 
ہے کہ وہ دیگر باتوں کے عالوہ ''آداب''، ''اطاعت''، ''دوستی پر مبنی طرزعمل'' اور ''باقاعدگی سے لباس تبدیل کرنے'' 

تاد اور ویغور ثقافت کے ماہر ڈیرن بیلر کا کہنا ہے کہ کی ہدایات دیں۔ یونیورسٹی آف واشنگٹن میں علم بشریات کے اس
ہے پائی جانے والی اس سوچ کا نتیجہ کے طریقوں کی تربیت دینا ہن چینیوں میں  عام بالغوں کو نہانے اور دوستی کرنے

 کہ ویغور ''پس ماندہ اور جاہل'' ہوتے ہیں۔ 

 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں  دینے جیسا ہے جن بیلر کا کہنا ہے کہ یہ ''دوسروں کو گنوار یا غیرمہذب قرار
 میں اس کو عملی صورت دے دی گئی ہے۔''  شنجیانگمہذب بنانے کی ضرورت ہے۔ مگر 

 کیمپ سے کارخانے تک 

کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نئی فنی  ی باتمیں ''غربت کے خاتمے'' کی حکمت عملی کے فروغ ک شنجیانگچینی حکام 
زندگی میں بہتری معیاِر  ااہلیتوں کی بدولت ویغور کھیتوں کھلیانوں سے ہٹ کر روزگار حاصل کر سکتے ہیں اور اپن

 التے ہیں۔ 



صارفین  تاہم محققین اور صحافیوں نے خطے بھر میں جبری مشقت کے وسیع نظام کو بے نقاب کیا ہے جو کپڑے اور
 ز ہے۔ کومر پرگر اشیا کی تیاری کی صنعتوں دی کی 

ہے جن سے ان اطالعات کی  بھی کیا گیا ہدایت نامے میں کیمپ کے سابقہ قیدیوں کے لیے اضافی سہولیات کا تذکرہ
پر مشتمل  ماہ  6تا  3سچائی کا اندازہ ہوتا ہے۔ کتابچے میں لکھا ہے کہ ''ابتدائی تربیت مکمل کرنے والے تمام طلبہ کو

کی کالس میں بھیجا جائے گا۔ ہر عالقے  النے  کے لیے فنی صالحیت میں بہتریاہلیتوں کے حصول کی کڑی تربیت 
تربیت افراد کے لیے کڑی تربیت کے حصول کا  میں ایسی مخصوص جگہیں اور سہولیات قائم ہونی چاہئیں تاکہ زیرِ 

 یا جا سکے۔'' پیدا کماحول 

 طلبہ کا ایک گروہ رہنما اصول میں کیمپ حکام کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ '' ''مالزمتی خدمات'' کے نام سے ایک
درآمد کریں۔ اس حوالے سے یہ تجویز  '' کی حکمت عملی پر عملکو ملے ، ایک گروہ مالزمتگریجوایشن مکمل کرے

 جائے۔ کسی کام والی جگہ پر بھیج دیا  دی گئی ہے کہ جو افراد فنی تربیت مکمل کر لیں انہیں

خر میں اس ہدایت نامے میں پولیس کے مقامی مراکز اور عدالتی دفاتر سے کہا گیا ہے کہ وہ کام کے لیے تعینات کیے آ
نظر رہائی کے بعد ''طلبہ ایک سال تک  نامے کے مطابق فراہم کریں۔ ہدایت گئے سابقہ قیدیوں کو ''مابعد مدد اور تعلیم'' 

 ہوں۔''  نہادھر ا دھر سے 

ان اطالعات کو تقویت ملتی ہے کہ قیدیوں کو پولیس کی مستقل نگرانی میں کام کی جگہوں پر بھیجا  ایسی ہدایات سے
 جاتا ہے۔ 

نسلی اقلیتی آبادی بند، زیرنگرانی اور ریاست ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ '' جاری کردہ  میں 2019زینز نے جوالئی 
 تربیت اور کام کے ماحول میں بھیجی گئی ہے جہاں نظریاتی تلقین کا عمل جاری رہتا ہے۔''  کے زیرتسلط

 چار بلیٹن 

شمار جمع کرنے کے ایک  و اعداد''مربوط مشترکہ کارروائی کے  پلیٹ فارم'' نامی چینی زبان میں لکھے یہ چار 'بلیٹن' 
 وں کی شکل میںبلیٹن ہے کہ اِن پہلی مرتبہیہ ہیں۔  زیفنگمرکوز نظام  کی جانب سے دی گئی خفیہ سرکاری معلوماتی بر

  سامنے آیا ہے۔  کے کیمپوں میں ربط کا خاکہ  شنجیانگوسیع پیمانے پر نگرانی اور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  20لیٹن ب   14لیٹن ب    9لیٹن ب   2بلیٹن 

 

 الگورتھم کے ذریعے حراست 

کارروائیوں کے پلیٹ فارم )آئی جے او پی( کی خوفناک تصویر پیش کرتے ہیں۔ ''بلیٹن'' مربوط مشترکہ  مختصر سےیہ 
اس نظام کے تحت متعدد ذرائع سے بہت بڑی مقدار میں شہریوں کی نجی معلومات جمع کی جاتی ہیں۔ بعد ازاں اس مواد 

  ی ہیں۔ کی بنیاد پر مصنوعی ذہانت کے ذریعے نام نہاد مشتبہ افراد کی طویل فہرستیں ترتیب دی جات

میں  شنجیانگکے مطابق  'ہیومن رائٹس واچ ' لیے سرگرم گروہ  نیویارک سے تعلق رکھنے والے انسانی حقوق کے
کلوز سرکٹ کیمروں، پولیس کی جانب وں کی شناخت کرنے والے چہرچوکیوں،  یبے شمار پڑتالشہریوں کی معلومات 

جاسوسی کے آالت، سمارٹ فون اور کمپیوٹر سے شناختی  میں نصب کرائے گئے وںسے ویغور باشندوں کے فون
معلومات لینے والے وائی فائی کے نگراں آالت حتٰی کہ ڈاک کے ذریعے بھیجے گئے سامان سمیت بہت سے ذرائع سے 
حاصل کی جاتی ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ پولیس اور دیگر حکام پس منظر کی نگرانی اور موقع پر 'آئی جے 

 استعمال کرتے ہیں۔ کا و پی' سے رابطے کے لیے ایک موبائل ایپلی کیشن ا

''چینی ہیں،  ےتمیں دستاویزات کی جانچ کے ماہر اور معلوماتی ربط کے ڈائریکٹر ملوینن کا کہ ''ایس او ایس انٹرنیشنل
ق کار کی بدولت بڑے حکام پولیس کارروائی کے ایسے نمونے پر یقین رکھتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت اور مشینی طری

کہ ممکنہ واقعات کہاں ی جا سکتی ہے شمار جمع کر کے درحقیقت وقت سے پہلے یہ پیش گوئی ک و پیمانے پر اعداد
ہے کہ آبادی کے کون سے حصے میں ریاست اور حکومت  ممکن رونما ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ نشاندہی بھی 

اس طرح وہ ان معلومات کو استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں کے خالف جاتا ہے۔  ان پایاحرج زیادہ  مخالف کارروائی کا
  پیشگی کارروائی کر سکتے ہیں۔'' 

م کی قبل از وقت نشاندہی کرنے والے پلیٹ فارم سے زیادہ ''مشینی اور ائملوینن کا کہنا ہے کہ 'آئی جے او پی' جر
پلیٹ فارم ہے جو مصنوعی ذہانت کو انسانی اندازے کا  ساایک ای مصنوعی ذہانت کے ذریعے کمانڈ اور کنٹرول'' کا

تر حکمت عملی میں  دماغ'' قرار دیا ہے جسے چین میں پولیس اور فوج کی جدید سائبرمتبادل بناتا ہے۔ انہوں نے اسے ''
 مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ 



جس سے آپ ہوتا ہے خوف  پیدا ہونے والے خوف کا ایک حصہ وہ  کام کرتی ہے۔ اس سےاسی طرح ''ریاستی دہشت 
  نتھا ہوفمینیسم ''کو یہ علم نہیں ہوتا آپ کب ٹھیک ہیں اور کب نہیں۔

ملوینن کے مطابق جو لوگ ایسے نظام پر عملدرآمد کے ذمہ دار ہوتے ہیں وہ اس کے سبب بچگانہ اقدامات کرنے لگتے 
 ً  سکتی ہیں۔  پیدا کرایسی پالیسیاں سامنے آتی ہیں جو بے قابو ہو کر تباہ کن نتائج  ہیں نتیجتا

پروا نہ کرتے ہوئے ان کے بارے میں معلومات جمع کرتا اور اس  رازداری کی  یہ پروگرام لوگوں کی نجی زندگی کی
ہے جن میں لیے دھر لیتا ے کاموں پر تفتیش ک سے کی تشریح کرتا ہے۔ اس کے تحت عام لوگوں کو بظاہر بے ضرر

 اپنے گھر کا عقبی دروازہ تسلسل سے استعمال کرنے جیسی چیزیں شامل ہیں۔ روزانہ عبادت، بیرون ملک سفر یا 

غالباً معلومات اکٹھا کرنے سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ایسے نظام کے تحت زندگی گزارنے والوں کو نفسیاتی اذیت 
چوکیاں اور مخبروں  ی، بے شمار پڑتالکے گچھےپر چہرہ پہچاننے والے کیمروں  ڑ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گلیوں کی نک

ریاست کا احساس پیدا کرتا ہے جو روزمرہ زندگی ایسی ور ہر جا موجود دم آگاہ ا کے جال سے 'آئی جے او پی' ایک ہر
میں  شنجیانگدیکھ سکتی ہے۔ نامعلوم الگورتھم کی بنیاد پر لوگوں کے غائب ہونے سے  نجی پہلؤوں کو انتہائی ے ک

 ہیں۔  لوگ ایک مستقل خوف کے تحت گزار رہے

نتھا ہوفمین کی تحقیق چین کی جانب سے سماجی کنٹرول کے یسم 'آسٹریلین سٹریٹجک پالیسی انسٹیٹیوٹ' کی تجزیہ کار
تفتیشی بے 'آئی جے او پی' کے نتیجے میں  کہ ز ہے۔ ان کا کہنا ہےکوپر مرکے اقدامات  لیے معلومات جمع کرنے 

 خصوصیت ہے۔ اس کی  ترتیبی اس نظام کی خامی نہیں بلکہ

ہے۔ اس سے پیدا ہونے والے خوف کا ایک حصہ وہ  خوف ہوتا ریاستی دہشت اسی طرح کام کرتی '' ہوفمین کہتی ہیں،
  ''ہے جس سے آپ کو یہ علم نہیں ہوتا آپ کب ٹھیک ہیں اور کب نہیں۔

صفحات پر مشتمل ہیں جن میں 'آئی جے او پی'' پر  11'آئی سی آئی جے' کے حاصل کردہ ''چائنا کیبلز'' کے چار بلیٹن 
کی تاریخ درج  2017ہے۔ ان پر جون  پر توجہ مرکوز کی گئیر ان کے ممکنہ حل درآمد، مسائل پر تبادلہ خیال او عمل

اور  14، 9، 2ہے اور ان کا عنوان ''مربوط مشترکہ کارروائیوں کا پلیٹ فارم، روزانہ کا الزمی بلیٹن'' درج ہے اور یہ 
 جاری کیے گئے ہیں۔ے تحت نمبر ک 20

یت شامل ہے کہ 'آئی جے او پی' کی جانب سے مشتبہ افراد کی طویل '' میں یہ ہدا14مثال کے طور پر ''بلیٹن نمبر 
فہرست جاری کیے جانے کے بعد بڑے پیمانے پر تفتیش اور گرفتاریاں کیسے کرنا ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جون 

 15,683کے  شنجیانگمیں سات روز کے عرصہ میں سکیورٹی حکام نے 'آئی جے او پی' کی نشاندہی پر  2017
 ( تھے۔ عالوہ کے افراد اس  706رہائشیوں کو پکڑ کر نظربندی کیمپوں میں ڈاال )رسمی طور پر گرفتار کیے گئے 

''مشتبہ افراد'' کی نشاندہی کی تھی اور  24,412 ' نے اس ہفتے دراصلپی  جے او ی بلیٹن میں مزید بتایا گیا ہے کہ 'آئ
کی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ: کچھ لوگوں کی نشاندہی  بحثوہات پر زیرحراست لوگوں کی تعداد میں فرق کی وجاس میں 

نہ ہو سکی، کچھ زندہ نہیں تھے مگر ان کے شناختی کارڈ تیسرے فریق کے استعمال میں تھے، وغیرہ وغیرہ۔ بلیٹن میں 
  '' ۔بتایا گیا ہے کہ بعض طلبہ اور سرکاری حکام سے ''نمٹنا مشکل تھا

واچ نے 'آئی جے او پی' کی موبائل فون ایپلی کیشن کی نقل حاصل کی اور یہ جاننے کے لیے  گزشتہ برس ہیومن رائٹس
اسے دوبارہ تیار کیا کہ پولیس اسے کیسے استعمال کرتی ہے اور اس کے ذریعے کون سی معلومات جمع کی جاتی ہیں۔ 

کیشن کی بدولت پولیس حکام کو فوری انسانی حقوق کے لیے کام کرنے واال یہ گروپ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس ایپلی 
طور پر ہر اس شخص سے متعلق تفصیلی معلومات مل جاتی ہیں جس سے انہوں نے تفتیش کرنا ہوتی ہے۔ اس میں اس 
شخص کے قد، خون، الئسنس پلیٹ، تعلیمی سطح، پیشہ، حالیہ سفری تفصیالت، گھریلو بجلی میٹر کی ریڈنگ اور مزید 

اں 'آئی جے او پی' ایک الگورتھم کے ذریعے ان لوگوں کی فہرستیں تیار کرتا ہے جو مشتبہ از بہت کچھ شامل ہے۔ بعد
 قرار پاتے ہیں۔ تاحال اس الگورتھم کے بارے میں معلومات سامنے نہیں آ سکیں۔ 

ست میں ہیومن رائٹس واچ میں کام کرنے والی سینئر چینی محقق مایا وانگ نے بتایا ہے کہ 'آئی جے او پی' کا مقصد حرا
عمل اور اعتقادات کی چھان  پوری آبادی کے طرزیک اس کا مقصد الیے جانے والوں کی نشاندہی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ 



کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اس میں مسلم عقیدے یا ویغور شناخت سے گہری وابستگی  کبین کرنا ہے جسے حکومت ش
طریق کار ہے جس میں ہر ایک ایسا کی چھان بین کرنے کا  ''یہ پس منظرکی عالمات بھی شامل ہیں۔ وانگ کے مطابق 

 جگہ لوگوں کی نگرانی بھی ہو سکتی ہے۔'' 

 پھیال جال تک ملک  یبیرون

باشندوں کا سفر بند کرنے اور انہیں بیرون ملک نشانہ بنانے  رساں ادارے چین کی جانب سے ویغور دو سال سے خبر
رساں  میں خبر 2016ہیں۔ نومبر رہے  کی کوششوں سے متعلق تشویش ناک صورت اختیار کرتی اطالعات سامنے ال

میں چین  2017کے مسلمان رہائشیوں کے پاسپورٹ ضبط کر رہے ہیں۔ جوالئی  شنجیانگاداروں نے اطالع دی کہ حکام 
ویغور طلبہ کو وطن واپس بھیج دیا اور مزید  12تعلیم کم از کم  درخواست پر مصر نے االزہر یونیورسٹی میں زیر کی

میں  لک مام یکے اوائل میں بیرون 2018درجنوں کو حراست میں لے لیا۔ االزہر مذہبی تعلیمات کا معروف ادارہ ہے۔ 
ان کے ا ن کے رشتہ داروں سے  متی کے امور سے متعلق دفاترمیں سال شنجیانگویغور باشندوں نے اطالع دی کہ   مقیم

 بارے میں تفصیلی نجی معلومات باقاعدگی سے جمع کر رہے تھے۔ 

جون  16تا ہے کہ ایسے اقدامات حکمت عملی سے متعلق ایک وسیع تر اقدام کا حصہ تھے۔ یہ ظاہر کر'' 2''بلیٹن نمبر 
کو جاری کردہ ڈھائی صفحات پر مشتمل یہ بلیٹن غیرملکی شہریت اور ایسے ویغور باشندوں سے متعلق ہے جو   2017

میں ان کے  شنجیانگ بندیی درجہ ۔ اس میں بیرون ملک مقیم چینی ویغور باشندوں کںہو چکے بیرون ملک وقت گزار
ی گئی ہے کہ وہ ان کے بارے میں نجی معلومات جمع کریں۔ کحکام کو ہدایت ۔ ہےئی آبائی عالقوں کے اعتبار سے کی گ

دہشت  مشتبہ جن کے حوالے سےہے  کرنا  ایسے لوگوں کی نشاندہیبیرون ملک ''بلیٹن کے مطابق اس کوشش کا مقصد 
سکتا۔'' اس میں قرار دیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو چین واپسی کے بعد فوری طور پر نظرانداز نہیں کیا جا کو گردی 

 تعلیم و تربیت دی جانی چاہیے۔''  کڑی ''

ام کریں جو چینی شہریت نتظبلیٹن میں حکام کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ہر ایسے شخص کو ملک سے باہر بھیجنے کا ا
 کی جن لوگ وہہو۔ بلیٹن میں مزید کہا گیا ہے کہ ''گئی  ید " کرمنسوخ"شہریت  کی سے دستبردار ہو چکا ہو یا اس

شہریت تاحال منسوخ نہیں ہوئی اور جن کے بارے میں دہشت گردی کا شبہ نظرانداز نہیں کیا جا سکتا انہیں پہلے مرتکز 
  کے لیے بھیجا جانا چاہیے۔''  جانچ پڑتالتعلیم و تربیت اور 

متی کے امور سے متعلق مقامی حکام کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ موبائل فون ایپلی کیشن '' میں سال20''بلیٹن نمبر 
سے تعلق رکھنے والے تمام صارفین کی جانچ پڑتال کریں کہ کہیں ان کی وابستگی داعش یا دیگر  شنجیانگکے " زیپیا"

 ہے۔ کے قریب الکھ  20دہشت گرد تنظیموں سے تو نہیں۔ ایسے صارفین کی تعداد قریباً 

بنایا گیا ہے مگر افشا ہونے  وجہکو حراستوں کی  خطرےپوری ''چائنا کیبلز'' میں ''دہشت گردی'' اور ''انتہاپسندی'' کے 
''دہشت گردی'' یا ''انتہاپسندی'' کی وضاحت نہیں کی گئی۔ اطالعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ  بھی والی دستاویزات میں کہیں

اعالن مذہبی لوگوں کو خاص طور پر حراست  علی کے حامل ویغوروں اور روابط، بیرون ملک ورںدانش بعض اوقات 
میں لیا  جاتا ہے۔ ان کے عالوہ دیگر لوگوں کو بھی اٹھایا جا چکا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس مہم میں مخصوص 

 نے پر ہے۔ نسلی و مذہبی گروہ نشا ا ایکنہیں بنایا جا رہا بلکہ پور نشانہکو ہی رکھنے والوں طرزعمل 

میں 'آئی جے او پی' کے لیے معلومات جمع کرنے کی غرض سے چینی سفارت خانوں اور قونصل خانوں  2بلیٹن نمبر 
کی غرض کے کردار کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ بعدازاں ان معلومات کو تفتیش و حراست کے لیے نام جاری کرنے 

افراد کی فہرست کا حوالہ دیا گیا  4341ی جانب سے جاری کردہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں 'آئی جے او پی' کسے 
ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے چینی قونصل خانوں میں ویزوں یا دیگر دستاویزات کے لیے درخواست دی تھی یا جنہوں 

رجوع  نے ''بیرون ملک ہمارے چینی سفارت خانوں یا قونصل خانوں میں جائز شناختی دستاویزات میں تبدیلی کے لیے
چین واپسی پر ''سرحد پار کرتے ہی'' تفتیش  کی ۔'' بلیٹن میں ایسے لوگوں کے لیے ہدایات بھی شامل ہیں جنہوتا ہے کیا

 ہے۔ انہیں گرفتار کرنا ہوتا ہے اور  ہوتی  کی جانی



بھی  ی شہریخبررساں ادارے پہلے ہی اطالع دے چکے ہیں کہ حراستی کیمپوں میں موجود لوگوں میں بعض غیرملک
حکمت  انہیں سے ظاہر ہوتا ہے کہ کیمپوں میں ان کی موجودگی محض اتفاقی نہیں تھی بلکہ  2بلیٹن نمبر شامل ہیں۔ 

  ۔ حراست میں رکھا گیا ہےمقصد کے تحت  واضحعملی کے ایک 

کردہ فہرست کا  افراد کی جارہ 1535سے تعلق رکھنے والے  شنجیانگمیں 'آئی جے او پی' کی جانب سے  2بلیٹن نمبر 
''جنہوں نے غیرملکی شہریت حاصل کی اور چینی ویزوں کے لیے بھی درخواست دی۔'' آئی  ۔ یہ وہ لوگ ہیںتذکرہ ہے

افراد چین میں تھے جن  75جے او پی نے اس حوالے سے غیرمعمولی تفصیالت مہیا کی ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے ایسے 
، سویڈن 3، امریکہ کے 23، آسٹریلیا کے 26ان کی گئی ہے۔ ان میں ترکی کے کی تعداد ان کی شہریت کے اعتبار سے بی

جبکہ فرانس  3، فن لینڈ کے 5، کینیڈا کے 2، برطانیہ کے 3، نیدرلینڈز کا ایک، ازبکستان کے 2، نیوزی لینڈ کے 5کے 
نے لوگوں کو ممکن ہو ۔ بلیٹن میں حکام کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ جتہےاور کرغیزستان کا ایک ایک شہری شامل 

غیرملکی شہریوں کو ماورائے  حکام کو ہدایت دی گئی ہے کہ  تالش کریں اور ان سے تفتیش کریں۔ اس سلسلے میں
صورتحال کی  ی سفارتی عدالت نظربندی کیمپوں میں رکھنے کے نتیجے میں ممکنہ طور پر جنم لینے والی کسی منف

 مت کریں۔  ہپروا

 ': عبادت اور فحش مواد کی مخالفت ''انتہاپسندانہ خیاالت'

حلقوں سے باہر کم ہی دیکھی گئی  یآخری دستاویز خفیہ نہیں ہے تاہم اس میں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو چینی حکومت
کے ایک عدالتی مقدمے سے متعلق ہے۔ ویغور زبان  2018میں کواکی لک کاؤنٹی میں  شنجیانگجنوبی ہیں۔ یہ دستاویز 
کے خالف الزامات کی  مردمیں حراست میں لیے گئے ایک ویغور  2017اس دستاویز میں اگست  میں تحریر کردہ

'' کے الزام میں رسمی طور پر گرفتار کیا گیا کو ابھارنے تفصیالت بیان کی گئی ہیں۔ اسے اگلے ماہ ''انتہاپسندانہ خیاالت
 تھا۔ آٹھ ماہ بعد اس کے خالف ''نسلی منافرت اور نسلی امتیاز کو ہوا دینے'' کے اضافی الزمات عائد کیے گئے تھے۔ 

 عدالتی دستاویز

 

سے متعلق یہ دستاویز جرائم کی مقامی عدالت کی جانب سے جاری کی گئی ہے اور اس میں ایک  تادیبی کارروائی
کیونکہ اس نے اپنے ساتھی کارکنوں کو کہا کہ وہ سال قید کی سزا سنائی گئی  10ویغور مرد کو نظریاتی ''جرائم'' پر 

۔ یہ دستاویز ویغور زبان میں لکھی گئی ہے ئیں گے''برے الفاظ نہ کہیں'' یا فحش مواد نہ دیکھیں ورنہ وہ "بے دین" ہو جا
 اور یہ خفیہ نہیں ہے، تاہم ایسی دستاویز کم ہی دکھائی دیتی ہے۔ 

 دے  ہے جس میں اسالمی اعتقاد کے روزمرہ اظہار کو جرم قرار دکھاتاجھلک ایک چین کے عدالتی نظام کی  یہ مقدمہ
 دیا گیا ہے۔

افعال میں اس مرد کا ساتھی کارکنوں کو فحش مواد دیکھنے سے پرہیز کے لیے کہنا، نماز  ے گئےئغیرقانونی قرار دی
منکر یا  کافرپڑھنا اور نماز نہ پڑھنے والوں بشمول ''ہن چینی کافروں'' )کافر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مفہوم بے 

ویغور نام والے اس کے ساتھی کارکن تھے  ہے( کے ساتھ میل جول سے اجتناب شامل ہیں۔ ان مبینہ جرائم کے گواہ دین
 جن سے اس نے بات کی تھی۔ 



 

ہے کہ ملزم کے وکیل نے عدالت سے اس بنیاد پر سزا میں نرمی کے لیے کہا کہ سے پتہ چلتا عدالتی دستاویز سے اندازہ 
یا جانا اور جرائم کا اور تعلیم کی کمی کے باعث اس کا ورغال کی کم آگاہیاور ''قانون  ہےیہ اس شخص کا پہال جرم 

 ارتکاب کرنا آسان تھا۔'' 

 سال قید کی سزا سنائی گئی۔  10اسے 

اس مضمون کی تیاری میں مدد دینے والے: ڈین سٹارک مین، فرگس شیل، سیال الیشی، ساشا شاوکن، ایمیلیا ڈیاز سٹرک، 
 بولینڈ رڈر اور انتونیو کوچو۔ جو ہل ہاؤس، ایمی ویلسن چیپ مین، ہیمش ائٹس، رچرڈ ایچ پی سیا، ٹام سٹ
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