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بتار يخ52 :

تحرك عاجل
ب تيبيتي عقب محاكمة غير عادلة
السجن لكات ٍ

حكم بالسجن لمدة ثلاث
صدر بحق الكاتب والمدون التيبيتي الشاب دروكلو (اسمه المستعار"شوكجانج")
ٌ
سنة بعد اعتقاله ،ومن المرجح أن صدور ذلك الحكم بحقه جاء نتيجة
سنوات ،بعد أن أمضى ما يقرب من
ٍ
لمقالة كان كتبها ،واص ًفا فيها تعزيز وجود ضباط الأمن الصينيين ،مع اقتراب ذكرى
سنوية لحدث ذو حساسية سياسية.
اعتقل ضباط شرطة الأمن القومي بمقاطعة "تونغرين" (المعروفة لدى التيبيتيين
بـ"ريبكونغ") التابعة لإقليم "هوانغان التيبيتي المستقل" (مالهو) دروكلو(اسمه
المستعار"شوكجانج") في  01مارس/آذار .5102وأصدرت محكمة الشعب
حكما بالسجن ثلاثة أعوام بحق دروكلو في 01
المتوسطة بـ"تونغيرين" (ريبكونغ)
ً
التهم الموجهة له غير محددة ،إلا أنها تتعلق
فبراير /شباط  .5102وعلى الرغم من أن ُ
بالمطالبة بالانفصال .وجدير بالذكر أنه لم ُيسمح له بالاستعانة بمحامٍ خلال فترة
ُ
حكم بحقه قبلها بيومين.
صدر
سي َ
احتجازه أو حتى أثناء محاكمته ،وأعلمت أسرته بأنه ُ
ٌ
أما دروكلو ،فإنه سيطعن على قرار المحكمة.
ويذكر أن دروكلو كاتب ومدون بارزُ ،عرف بمقالاته الناقدة للوضع الحالي بمناطق التيبيت ،حيث قد كتب
ُ
مقالة على مدونته في  02مارس/آذار  5102عن الذكرى السادسة والخمسين لانتفاضة التيبت ضد ُحكم
ً
الصينيين في عام  ،0121التي باءت بالفشل ،واص ًفا فيه التعزيز الملحوظ لوجود دوريات الشرطة في شوارع
"تونغيرين" (ريبكونغ).
يدرس بـ"جامعة شمال غرب الصين للقوميات بلانشهو"
وسبق أن ُ
احتجز دروكلو في عام  ،5101عندما كان ُ
بمحافظة "كينغي "،لكتابته عن الاحتجاجات التيبيتية في .5112
فورا بالصينية أو بالإنجليزية أو بلغاتكم الأصلية:
ُيرجى الكتابة
ً
فورا وبدون شروط.
 لحث السلطات على الإفراج عن دروكلو
ً
 ولحثها على ضمان السماح له بالاتصال بأسرته ومحاميه بانتظام وبلا قيود ،وحمايته من التعذيب وغيره
من ضروب سوء المعاملة ،إلى حين الإفراج عنه.
ُيرجى إرسال المناشدات قبل  8إبريل/نيسان  6102إلى:
Director
Wang Hucheng
Huangnan Aut. Prefectural Public Security Bureau
Huangnan People’s Government Building
No.10 Xiaqiong Zhonglu
Tongren County،Longwuzhen
Huangnan Tibetan Autonomous Prefecture
Qinghai Province 811300
People's Republic of China

Salutation: Dear Director
Director
Jiang Mingkuan
General Office of the Huangnan People’s Governemnt
Huangnan People’s Government Building
No.10 Xiaqiong Zhonglu
Tongren County،Longwuzhen
Huangnan Tibetan Autonomous Prefecture
Qinghai Province 811300
People's Republic of China
Salutation: Dear Director

نسخ إلى:
ويرجي إرسال
ٍ
ُ
Director
Wang Zhengsheng
Qinghai Provincial State Security
Department
No 50 Bayi Zhonglu
Xining 810007
People’s Republic of China

كما ُيرجى إرسال نسخ إلى الهيئات الدبلوماسية المعتمدة في بلادكم .نرجو إدخال عناوين هذه الهيئات أدناه:
الاسم العنوان  0العنوان  5العنوان  3فاكس رقم الفاكس البريد الالكتروني عنوان البريد الالكتروني
طريقة المخاطبة
ويرجى التأكد من القسم الذي تتبعونه إذا كان إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور أعلاه ممك ًنا .
ُ
كما يرجى التشاور مع مكتب فرعكم ،إذا كنتم تعتزمون إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور أعلاه .وهذا هو
التحديث الأول للتحرك العاجل : UA 85/15
https://www.amnesty.org/en/documents/asa17/1437/2015/en/

تحرك عاجل
ب تيبيتي عقب محاكمة غير عادلة
السجن لكات ٍ
معلومات إضافية

قيود على حقوقهم في حرية الاعتقاد الديني
تتعرض العرقيات التيبيتية في الصين للتمييز ،كما ُتفرض
ٌ
والتعبير وتشكيل الجمعيات والتجمع.
ُولد دروكلو في "كياهي" (لابرانغ) بإقليم "جانسو" التابع لمنطقة "آمدو" التيبيتية .وقد ُعرف بين التيبيتيين
بكتاباته النقدية ،بما في ذلك كتابا "من أجل الحرية ،ال أندم" و"شجاعة رانغدرول "،الذا كتبهما باللغة التيبيتية ،وكذلك
مقالاته التي نشرها على الإنترنت ،مثل "النزاع وحله :الرد على ليو جانينج "،التي ُتعد قراءة لسياسات الصين
الرحل.
العرقية ،و"بين مروج وطني" والذي ينتقد فيها الحكومة الصينية لإعادة توطينها للتيبيتيين ُ
ويذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تستهدف فيها السلطات الصينية دروكلو ،حيث اُحتجز في  2إبريل/
ُ
زميل له يدعى
برفقة
بلانشهو"،
للقوميات
الصين
غرب
شمال
بـ"جامعة
مقيد
يزال
لا
كان
بينما
،
5101
نيسان
ٍ
ٌ
تيورانغ بتهمة المشاركة بتحرير مجلة أدبية "شاردانغري" المحظورة ("جبل ثلجي بالشرق") ،والتي قد ُنشر بها
مقالات تتناول احتجاجات سنة  5112بالمناطق التيبيتية في الصين ،واتهمته السلطات بتواصله مع منظمة
"مجلس الشباب التيبيتي "،التي تباشر عملها من المنفى ،ثم ُأفرج عنه في نهاية المطاف في  2مايو/أيار
.5101
الاسم  :دروكلو (اسمه المستعار "شوكجانج")
الجنس :ذكر
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بتاريخ52 :

