
Kawasan Berautonomi Xinjiang Uighur Mahkamah Awam Negara Qakilik  

Hukuman Jenayah  

Xinjiang 

Semakan Jenayah  

Pendakwa Raya: Penganjur Awam Daerah Qakilik  

(nama tambahan: ), lelaki, lahir, bangsa Uighur, KP, lahir di Kawasan Xinjiang, 

peringkat pendidikan sekolah rendah, pendaftaran penduduk di Kampung Qirimqi, 

Kumpulan ketiga, No. 25, Kampung Qirimqi, Daerah Qarakash, Kawasan Xinjiang. 

Tiada rekod jenayah, ahli CCP. Beliau ditahan pada 9 Ogos 2017 kerana disyaki 

mengumpul orang ramai bagi mengganggu masyarakat. Pada 23 Jun 2009, beliau 

ditangkap dengan izin daripada Penganjur Awam daerah Qakilik kerana melakukan 

jenayah pemikiran pelampau. Beliau kini ditahan di penjara Daerah Qakilik. 

Peguam:   , seorang peguam Xinjiang dari Pejabat Peguam Ar Jin. 

Penganjur Awam Pendakwaan Jenayah Daerah Qakilik (2018) 132 tertuduh didakwa 

melakukan jenayah mencetuskan kebencian terhadap kaum dan diskriminasi etnik 

pada 30 Mei 2018 dan memfailkan dakwaan di mahkamah ini. Pada 10 Jun 2018, 

menurut undang-undang, mahkamah ini bersidang dan mengadakan sesi mahkamah 

terbuka untuk membicarakan kes ini. Pendakwa Penganjur Awam Daerah Qakilik 

Patigul Tomur menerima pendakwaan, peguam bela bagi tertuduh, datang untuk 

mengambil bahagian di dalam pendengaran mahkamah. Perbicaraan telah berakhir.  

Penganjur Awam Daerah Qakilik menuduh defendan mencetuskan kebencian 

terhadap kaum dan diskriminasi etnik. Pada Disember 2016, ketika melakukan 

pekerjaan untuk Kor ke-36 Negara Qakilik, No. 315 Lebuhraya Kebangsaan, di 

kuarter pekerja sementara di Kilang Sandstone, beliau mencetuskan pemikiran 



berunsur keagamaan melampau  di kalangan rakan sekerja seperti:  Jangan 

menggunakan kata-kata lucah, jangan menonton pornografi atau awak akan jadi 

kafir, kalau tak solat dan tengok pornografi, roh awak tidak akan berada dalam 

keadaan suci selama 40 hari dan Tuhan tidak akan menerima solat kamu. Kalau 

awak makan tanpa melakukan solat, awak akan jadi kafir. Kalau awak tak solat, awak 

akan masuk neraka dan Tuhan tidak akan ampunkan dosa awak. Semua orang yang 

tidak solat adalah kafir Han. Awak tidak boleh makan makanan dari perempuan yang 

tidak bersolat. Awak tidak boleh makan makanan dari orang yang merokok dan 

minum arak.  

Defendan mengaku jenayahnya. Ketika perbicaraan, beliau berkata beliau melakukan 

jenayah tersebut kerana tidak tahu tentang undang-undang, dan kerana pendidikan 

yang rendah dan beliau mengaku bersalah. Beliau merayu kepada hakim supaya 

mengenakan hukuman ringan terhadapnya dan memberinya peluang untuk menjadi 

orang baik. 

Kaunsel bagi defendan berkata, “Apa yang dia lakukan merupakan satu jenayah dan 

tuduhan Penganjur Awam terhadapnya adalah benar. Saya dan defendan tidak ada 

perbalahan terhadap tuduhan ini. Oleh kerana kurang kesedaran terhadap undang-

undang dan tahap pendidikan yang rendah, beliau mudah terpengaruh dan 

melakukan jenayah. Beliau bersalah. Ini merupakan rekod jenayah yang pertama 

baginya dan saya merayu kepada mahkamah supaya mengenakan hukuman ringan 

terhadapnya.”  

 


