ت
ش
ي
و
هو – شا

تايوان
 16-7ديسمبر/كانون األول 2012

ُاكتب من أجل الحقوق
أحدِث فرق ًا

ن

قصة تشيو هو  -شان
ظل تشيو هو – شان في قائمة المحكومين باإلعدام
في تايوان منذ عام  ،1989ويمكن أن يتم إعدامه في
أي وقت.
وكان قد ُقبض عليه في عام  ،1988مع  11شخصا ً
آخر ،بسبب ارتكاب جريمتي قتل .ويقول األشخاص
االثنا عشر جميعا ً إنهم اح ُتجزوا بمعزل عن العالم
الخارجي في األشهر األربعة األولى من فترة االعتقال،
وأر ُغموا على االعتراف بارتكابهما تحت وطأة
التعذيب .وقال تشيو هو – شان إنه تم عصب عينيه
وتقييده وإرغامه على الجلوس على الجليد وصعقه
بالكهرباء وسكب الماء الممزوج بالفلفل في فمه
وأنفه .وكانت تلك االستجوابات تستغرق عشر ساعات
في كل مرة ،حيث يقوم خمسة أو ستة أشخاص
بضربه .وقد سبَّب له ذلك إعاقة حادة في حاسة
السمع في أذنه اليسرى ،وهو يعاني حاليا ً من آالم
الشقيقة.
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وإثر محاكمة جائرة صدرت أحكام بالسجن لمدد
مختلفة على المتهمين األحد عشر الذين معه ،بينما
كان تشيو هو – شان الوحيد الذي ُحكم عليه باإلعدام.
وفي عام  1994أُدين اثنان من المدعين العامين
وعشرة من أفراد الشرطة الذين تولوا القضية بتهمة
انتزاع االعترافات تحت وطأة التعذيب .ولم يتم إبراز
أية أدلة مادية على ربط تشيو هو – شان وزمالئه
المتهمين بالجرائم التي ا ُتهموا بارتكابها.
وعقب فشل دعوى االستئناف في عام  ،2011طرح
تشيو هو – شان على المحكمة السؤال التالي« :إنني
لم أقتل أحداً .فلماذا ال يتحلى القضاة بالشجاعة
الكافية لتبرئتي؟»

ع ِّبر عن تضامنك مع تشيو هو – شان

يو ُّد تشيو هو – شان أن يتلقى بطاقات بريدية من
أشخاص من شتى أنحاء العالم ،بحيث ُتظهر هذه
البطاقات أين يعيشون .اُكتب إلى:
Chiou Ho-shun
Taipei Detention Center
No. 2 Li-de Road, Tucheng District
New Taipei County
)Taiwan (ROC

ُاكتب رسالة إلى الرئيس ،تتضمن:
الطلب منه عدم إعدام تشيو هو – شان؛ وحثه على
ضمان إعادة محاكمة تشيو هو – شان في سياق
محاكمة عادلة؛ ودعوة الرئيس إلى تعليق جميع
عمليات اإلعدام وأحكام األعدام ،كخطوة باتجاه إلغاء
عقوبة اإلعدام في تايوان.
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