مراثون كتابة الرسائل
رقم الوثيقةASA 17/027/2012 :
غاو زهيشنغ
الصني
قصة غاو زهيشنغ
يُعترب غاو زهيشنغ أحد حماميي حقوق اإلنسان الصينيني الذين حيظوون للقودر اربكورب مون امحووا د وم /يسوورب كانون
اربول ُ 2006حك ووم ابي ووث للس و و ن ثو ووال س وونوا م و و وق و و التن ي ووذ وود و و س و ونوا  ،بتهو ووة حالت و وري اب و و
التخريوو.حد وقوود ُلوول لووث للعووو /و من وُلث ،ولكنووث ُوا و قيوود اإلقامووة اتربيووة م من وُلث م و زو تووث وأ الووثد كوووا عوور
لابتعذي .واإلذمل ،وم ا  2009فر ائابتث من الصني بسب .ا ضايقا ا ستور د
م  4فرباير شووبا  2009اخت و غوواو زهيشوونغ ،نوودما اقتا /ووث الشوور ة موون منووُل ائابتووثد ب دهوور وود/ا بعوود موورور أك وور
من سنة ،م أواخر مارس آذار  ،2010وأ ور مقابابوة ثودل فيهوا ون حمنتوث الو عور فيهوا ُيود مون التعوذي.د وقوال
نث ذا مر عر لابضرب ا ربح لدر ة أن حروحي كانت معابقة بشعر د  48سا ةحد
وم أبريل نيسووان  ،2010أي بعوود أق قابيابووة موون وراخ ا قابابووة ،اخت و موور أخوور د وبعوود موورور ش ورين شووهرا ،أي م
/يسورب كانون اربول  ،2001أ ابنت وسائل اإل وا التابعوة لابدولوة أنوث أُرسول و السو ن بسوب .هال توث لشورو وقو
ن يذ احلكم ،اربمر الذي سب .الصدمة لذويث وأصدقائث الذين مل يكونوا يعابوون ما ذا كان ميتا أ اب قيد احليا د
وحيت ُ غاو زهيشنغ حاليا م س ن مقا عة شاق بشوال غرب الصنيد
ُ
عّب عن تضامنك مع غاو زهيشنغ
رِ
رسل رسالة أو بطاقة و غاو زهيشنغ م زنُانتث للس ن اب العنوان التايل:
Gao Zhisheng
P.O. Box 15, Sub-box 16
Shaya County 842208
Xinjiang Uighur Autonomous Region
China

أُكتب رسالة إىل رئيس وزراء الصني ،تتضمن:
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وواق سوراح غوواو زهيشوونغ فووورا ،و ايتووث موون التعووذي .وغوووب موون اووروب سوواخ ا عامابووة أثنوواخ فووو بقائووث م

احلو ع ابو
الس ند
و ندما كت .رسالتك ،ير كتابة اسم غاو زهيشنغ حبروف صينيةد
Premier of the People's Republic of China
The State Council General Office
2 Fuyoujie
Xichengqu
Beijingshi 100017
China
فاك +86 10 65961109 :

بدأ رسالتك بعبار / :ولة رئي الوزراخ
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