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حقوق کے لیے قلم اٹھائیں
تبدیلی کا سبب بنیں

قصہ گاؤ ژیشنگ
گاؤ ژیشنگ چین کے قابل قدر حقوق انسانی
کے وکالء میں سے ایک ہیں۔ دسمبر دو ہزار
چھ میں انہیں “بغاوت پر اکسانے” کے لیے
تین سال قید اور پانچ سال کے لیے معطل کر
دیا گیا۔ اس کے بعد انہیں اپنے گھر واپس آنے
دیا گیا لیکن اپنے بیوی بچوں سمیت غیرقانونی
نظربندی میں رکھا گیا۔ ان پر تشدد کیا گیا اور
ان کی بےعزتی کی گئی۔ ان کے خاندان نے
مسلسل ہراساں کیے جانے کی وجہ سے دو
ہزار نو میں چین چھوڑ دیا۔
گاؤ ژیشنگ چار فروری دو ہزار نو کو پولیس
کی جانب سے ان کے خاندانی مکان سے پکڑ
کر لیجانے کے بعد سے الپتہ ہوگئے۔ ایک سال
سے زائد عرصے کے بعد مارچ دو ہزار دس
میں وہ منظر عام پر آئے اور ایک انٹرویو میں
انہوں نے ان پر بیتنے والے واقعات بتائے جس
میں مزید تشدد بھی شامل تھا۔ ایک موقع پر ان

ستمبر 2012
انڈکس نمبرASA 17/027/2012 Urdu :

Amnesty International
International Secretariat
Peter Benenson House
1 Easton Street
London WC1X ODW
United Kingdom

amnesty.org /individuals-at-risk

کا کہنا تھا کہ انہیں اتنا بری طرح مارا پیٹا
گیا کہ ’اڑتالیس گھنٹوں کے لیے وہ زندگی
اور موت کی کشمش میں مبتال رہے۔’
اپریل دو ہزار دس میں اس انٹرویو کے چند
روز بعد وہ دوبارہ غائب ہوگئے۔ بیس ماہ
بعد دسمبر دو ہزار گیارہ میں سرکاری میڈیا
نے اعالن کیا کہ انہیں اپنی معطل سزا کی
شرائط کی خالف ورزی کی پاداش میں جیل
بھیج دیا گیا ہے۔ یہ اعالن ان کے خاندان
اور دوست احباب کے لیے حیران کن تھا،
جنہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ زندہ ہیں
یا مر چکے ہیں۔

چین کے وزیر اعظم کو لکھیں

 nان پر زور دیں کہ وہ گاؤ ژیشنگ کو فوری
طور پر رہا کر دیں۔ جب تک وہ قید میں ہیں انہیں
تشدد اور برے سلوک سے دور رکھا جائے۔
جب آپ لکھیں تو چینی حروف میں گاؤ ژیشنگ
کا نام لکھیں:
高智晟
Premier of the Peoples Republic of China
The State Council General Office
Fuyoujie 2
Xichengqu
Beijingshi 100017
China

گاؤ ژیشنگ کو اس وقت چین کے شمال
مغرب میں شایا کاونٹی جیل میں رکھا گیا ہے۔

فیکس+86 10 65961109 :

گاؤ ژیشنگ کے ساتھ اظہار یکجہتی

آغاز مکتوب :اعلی مرتبت
ِ

آپ گاؤ ژیشنگ کو ان کی جیل میں خط
یا کارڈ ارسال کرسکتے ہیں۔ لکھیں:
Gao Zhisheng
PO Box 15, Sub-box 16
Shaya County 842208
Xinjiang Uighur Autonomous Region
China

