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، ذكر، مولود، جنسية االيغور، الهوية، (المدعي العام: نيابة الشعب بمقاطعة روتشيانغ )اسم إضافي:         

، المجموعة الثالثة، قريمكيُولد في اقليم شينجيانغ، تلقى التعليم االبتدائي، تسجيل األسرة المعيشية في قرية 

،  اقليم شينجيانغ. بدون سجل جنائي سابق، عضو في الحزب  قراكاش، قرية قريمكي، مقاطعة 25رقم 

لالشتباه في تنظيم حشد لزعزعة  2017أغسطس/آب  7ه لالحتجاز بتاريخ الشيوعي الصيني.  تم استدعائ

، تم اعتقاله بموجب موافقة نيابة الشعب بمقاطعة روتشيانغ 2009 حزيران /يونيو 23النظام العام.  بتاريخ 

   بجريمة التحريض على أفكار متطرفة.  وهو اآلن محتجز في سجن مقاطعة روتشيانغ. 

   في روتشيانغ تب آر جين للمحاماة:..... من مكيالمحام

 30للمتهم بتاريخ  وّجهالجنائي بنيابة الشعب في مقاطعة روتشيانغ  االدعاءبواسطة  132( 2018االتهام )

تهمة التحريض على الكراهية االثنية والتمييز االثني وقدم الئحة اتهام في هذه المحكمة.  2018مايو/أيار 

، بموجب القانون، ُعقدت هذه المحكمة وأجرت جلسة مفتوحة لمحاكمة 2018يونيو/حزيران  10بتاريخ 

أيد االتهام. حضر محامي المتهم إلى  يغول تومورباتالقضية.  المدعي بنيابة الشعب في مقاطعة روتشيانغ، 

 المحكمة للمشاركة في جلسة االستماع. وقد انتهت المحاكمة اآلن بالفعل.

نيابة الشعب بمقاطعة روتشيانغ تتهم المتهم بالتحريض على الكراهية االثنية والتمييز االثني. في شهر 

، في 315طعة روتشيانغ، في الطريق القومي رقم بمقا 36، خالل عمل الفيلق 2016 كانون األول /ديسمبر

سكن العمال المؤقت بمصنع الحجر الرملي، حرض على أفكار دينية متطرفة وسط زمالئه وأشخاص 

وقمتم . إذا لم تصلوا كفرةواال ستصبحون  المقاطع اإلباحيةتتفوهوا بكلمات نابية، ال تشاهدوا  مثل: الآخرين، 

يوما ولن يتقبل هللا صالتكم. إذا أكلتم بدون  40فإن أرواحكم لن تكون طاهرة لمدة  المقاطع اإلباحية بمشاهدة

. إذا لم تصلوا ستذهبون إلى النار ولن يغفر هللا لكم. كل الناس الذين ال كفرةستصبحون ، هللباسم أن تسّموا 

صلي. ال يمكنكم أكل طعام ال ت امرأةيصلون هم صينيون من قومية الهان الكفار. ال يمكنكم تناول طعام أعدته 

 أعده أشخاص يدخنون ويشربون الكحول.



وقد أقر المتهم بجريمته. قال أثناء المحاكمة أنه ارتكب هذه الجرائم بسبب معرفته القانونية الضئيلة ونظرا 

لتدني مستوى تعليمه، وأنه مذنب. وطلب من القاضي أن يتعامل معه برأفة وأن يعطيه فرصة ليصبح رجال 

 .صالحا

 إنقال محامي المتهم أن أفعاله تشكل جريمة وأن التهمة التي وجهتها له نيابة الشعب تعتبر صحيحة. وقال 

كال من المتهم وشخصي ليس لدينا حجة ضد هذا االتهام.  نظرا للمعرفة القانونية الضئيلة لدى المتهم وتدني 

انه مذنب. هذا أول سجل جنائي له  مستوى تعليمه، فإنه يصبح بسهولة عرضة للتضليل وارتكاب جرائم.

  وأطلب من المحكمة أن تتعامل معه برأفة.

 


