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 كان شاهنواز منذ طفولته وال يزال يلعب 
الكريكيت التي هو من كبار مشجعيها. ولديه 

أيًضا شغف بالكتابة ويستخدم الكتابة للحديث 
عن الصعاب التي يواجهها الناس في منطقته 

بنشخالي – وهي منطقة ساحلية منخفضة تقع 
في جنوب - شرقي بنغالديش، وتتعرض لتأثير 

ر المناخ. تغيُّ

كان ُيفترض بمحطة كهربائية جديدة تعمل بالفحم 
في قرية شاهنواز أن تكون نقطة تحّول في تنمية 

المنطقة. لكن شاهنواز هاله الدمار البيئي الذي 
قد تسببه.

في 26 مايو/أيار 2021، ضربت المنطقة عاصفٌة. 
فتعرضت القرية لهطول مطر غزير وهبوب 

رياح عاتية، وُدمرت المنازل. فلجأ شاهنواز إلى 
فيسبوك ليعّبر عن بواعث قلقه. وأشار إلى أن 

العاصفة جاءت نتيجة التغير المناخي وربطها 
بمحطة الكهرباء في بنشخالي. وفي معرض 

 تشجيعه الشبان على رفع أصواتهم كتب: 

"ينبغي على شباب بنشخالي أن يقاوموا الظلم 
ويدعموا التنمية من خالل الكتابة الجريئة."

وفي اليوم التالي، رفعت شركة محطة الكهرباء 
دعوى قضائية ضد شاهنواز متهمًة إياه بنشر 

معلومات كاذبة. وفي 28 مايو/أيار 2021، ألقت 
الشرطة القبض عليه بسبب منشوره على 

فيسبوك وذلك بموجب قانون األمن الرقمي 
القمعي في بنغالديش. واحُتجز في أوضاع 

الإنسانية لمدة 80 يوًما بدون محاكمة. وُأخلي 
سبيله بكفالة في 16 أغسطس/آب 2021، لكن إذا 

ُأدين، سيواجه عقوبة السجن لسنوات طويلة.

 طالبوا بنغالديش 
بإسقاط التهم اليوم

 اكتبوا إلى 
السلطات في بنغالديش

طالبوها بإسقاط التهم الموّجهة إلى شاهنواز 
شودري فوًرا ومن دون قيد أو شرط.
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 بّينوا لشاهنواز 
أنه ليس وحيًدا

اكتبوا له رسالة صداقة ومساندة. والتقطوا 
صورة لها واعرضوها على حساباتكم على وسائل 

التواصل االجتماعي، ذاكرين اسم شاهنواز. أو 
أرسلوا بطاقات ورسائل بالبريد إلى العنوان أدناه.
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