
  بسم هللا الرحمن الرحيم

لعوا على إخوتنا الكرام، حفظكم هللا، نحن فقط نخبركم بما يجري عندنا من ظلم وتعذيب كي تطّ 
ن يمدنا أونحن نسأل هللا . هللا مذلّةأوضاع شعبنا وبلدنا، ال نشكو إال إلى هللا، ألن الشكوى لغير 
الد أوزبيكستان مع زبانيته جبّر في ببالصبر الجميل حتى نتغلّب على جبروت كريموف الذي بغى وت

  .الظالمين

شھيدين من شبابنا، أحدھما من مدينة  يجثت» جاسليق«في األسبوع الماضي سلّمتنا إدارة سجن 
  .وزعمت إدارة السجن أنھما توفيا بسبب مرض القلب .نديجان والثاني من مدينة فرغانةأ

  .من قبل اذيب كما قُتِل كثير من إخوانھما قُتاِل تحت التعمدون أية شبھة أنھوالمؤكد لدينا 

ضافت أ، و)شكر هللا(سجناً إلى  سنةً  16دارة السجن مدة إوفي األسبوع الماضي أيضاً أضافت 
إلى  اونقلوھم. قاربت على االنتھاء كانت ا التيمعلى مدتھ ، زيادةً )شوكت(سنوات سجناً إلى  3مدة 

  .سجن أصحاب السوابق

لسجناء من أعضاء ل ون تعطيـجـالس اتارت إدارـرى صـون أخـجـوس» نوائي«ن ـجـوفي س
مكتوب عليھا وھذه األدوية . رھم على أكلھا أمام حراس السجنوتجب أدويةً ) حزب التحرير(حزبنا 

بعض شبابنا تظاھر أمام الحراس  .شبه في شكلھا ولونھا عجين الخبزوھي ت .أنھا من صنع أميركا
 .وكثير من الشباب ابتلعوھا فعالً . بصقھا بعد ذھاب الحراس فمه، ثمأنه ابتلعھا ولكنھا بقيت في 

يوماً بعد وھؤالء الذين ابتلعوا ھذا الدواء ألكثر من مرة صاروا يفقدون قوتھم وشعورھم باإلحساس 
وكثير من . أثناء مكوثھم الطويل في السجن من حفظة القرآن الكريم حفظوه وبين ھؤالء عدد. يوم

وبعد ذلك  .وا، وال حول وال قوة إال بابل فقدوا عقولھم وُجنّ  وإحساسھم ھؤالء لم يفقدوا فقط قوتھم
  .تابع لسجون الدولة إدارة السجن إلى مستشفىً  متنقلھ

طلبنا من أخواتنا وإخواننا الذين  !»دواء«التي يسمونھا  ةلقد حاولنا الحصول على ھذه العجين
ً من العجينة  يذھبون لزيارة التي تبقى في أفواھھم أقاربھم في السجون أن يحضروا لنا شيئا

تفتيشاً دقيقاً حين ولكنھم لم يستطيعوا، ألن حراس السجن يفتشون الذين يقومون بالزيارة  .ويبصقونھا
  .خروجھم من الزيارة

ضد شعب  ما ذكرناه في ھذه الرسالة ھو فقط فصل من فصول جرائم حاكم أوزبيكستان وطغمته
الذي يزج ما يزيد عن ثمانية  بالذات حزب التحريرسالم وضد البالد وبخاصة ضد الدعاة إلى اإل
ة سجنه يمدد لھا مدة ، والذي تنتھي مدتصل إلى عشرين سنةً  دآالف من شبابه في السجون لمد

  .ويعلن والءه الخالص لكريموف ونظامه حزب التحريرإضافية إذا لم يتبرأ من 

  

إنا لننصر : الحق بعون هللا وتوفيقه حتى يأتي نصر هللا القائل علىونثبت ونصابر  رنحن سنصب
وكأيّن : ونرجو أن نكون مثل الذين قال هللا فيھم .رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم األشھاد

وا وهللا يحب من نبيٍّ قاتل معه ربيون كثير فما وھنوا لما أصابھم في سبيل هللا وما ضعفوا وما استكان
  .الصابرين

 
  إخوانكم    

  حزب التحرير                  ھـ1432من ربيع األول  7 في
  أوزبيكستان                                م10/02/2011


