
  يا أحرار العالم انظروا إلى ظلم النظام في أوزبيكستان

دعوة  ون ال نوّجه ھذا الخطاب أوالً إلى مسلمي العالم ألّن ھذا الظلم يقع على أناس ألنھم يحمل

ع األحرار في  ى جمي اً إل ه ثالث اإلسالمية، ونوجھه ثانياً إلى جميع منظمات حقوق اإلنسان، ونوجھ

ذا النظام .  ماذج حصلت في الشھر األخيروما نذكره ھنا ھو ن.  العالم وقد سبق ذلك فظاعات من ھ

  .كنا ذكرنا شيئاً منھا في السابق

  

ادرأولما(الشاب   - 1 ل في سجن ) ساو بھ ة مرغيالن معتق ازار(من مدين اراوول ب في ) ق

ه  وقد قام.  والية بخارى أرجال الشرطة المشرفون على السجن بتعذيب ه عدواناً تن دوان علي ى والع

  ...نزف دمه حتى شارف على الموت، ولم ينقلوه إلى المستشفى بل إلى سجن آخر... عنه الوحوش

ذ سنة ) جاسليق(من والية أنديجان معتقل في سجن ) روزيباييف حكيم جان(الشاب   - 2 من

.  ھذه السنة ألنه أنھى مدة حكمه) مارس(من السجن في شھر آذار  المفروض أن يخرج.  م1999

ه في السجنولكن إدا دة، ال لسبب إال إلبقائ ى .  رة السجن مددت حبسه خمس سنين جدي وه إل ونقل

  ).زرفشان(سجن في بلدة 

ز(الشاب   - 3 د العزي قند ) ِمْرزاييف عب ة طش ن والي از  -م ة جين ان (chinaz)ناحي ، ك

اً  جن  20محكوم ي س ان ف نةً، وك قادريا (64/51)س ة قاش ي والي ان ف دة كاس ي بل ي .  ف  7ف
دفنوا ) يونيو(ران حزي ه وأمروھم أن ي ى أھل الجاري أحضرت إدارة ھذا السجن جثة ھذا الشاب إل

اس ام الن ة أم روا الجث ه، رأوا ورأى .  الجثة بسرعة، وأن ال يظھ يله وتكفين ه تغس وحين حاول أھل

ة رأوا رأسه مكسوراً، وعيونه خارجةً من مكانھا، ورقبته مخيط.  الشھود آثار التعذيب على الجسد

ه ى ذقن ذيب .  إلى مؤخرة رأسه، وصدره مخيط من سرته إل ذا التع دير السجن المسؤول عن ھ وم

  ).رحمانوف ايركين مصطفى يوويتش(ھو العقيد 

م داخل السجن   - 4 ذين ھ ى السجناء ال الدولة في أوزبيكستان شددت ضغطھا ليس فقط عل

م تجدھم بل  الھم فل ذھبون العتق ذين ي ارب ال ى أق م خارج السجن، وعل ذين ھ اربھم ال أيضاً على أق

دألنھم فروا من بيوتھم،  ّرداً داخل البل ّر وصار مش رجال .  بعضھم فّر إلى بالد أخرى وبعضھم ف

ة  دھم من جھ م وتھدي الدولة يالحقون أقاربھم ويطلبون حضورھم إلى مراكز الشرطة للتحقيق معھ

  .محاولة إغرائھم بقضاء مصالحھم إذا صاروا جواسيس للدولةو

ة، بعض رجال الدولة ھؤالء ا في الدول  يقرون بأنھم مأمورون بھذا التصرف من القيادة العلي



  ).كريموف(أي من رئيس الدولة بالذات 

  

ن  م تحصل م ن الظل اذج م ذه النم وف(ھ باب ) كريم رضد ش اص،  حزب التحري كل خ بش

 ً ر ويحصل كثير منھا أيضا ان من غي و ك ر ضد كل من يدعو لإلسالم ول ه ذل.  حزب التحري ك ألن

د فتتحرك إلسقاطه من  حزب التحريريخاف أن يحّرك حزب  ذا البل ة ومشاعرھا في ھ أفكار األم

ه ره وطغيان ه وكف ّراء ظلم م ج قاطه.  الحك ي إس يعجل ف ه س ن ظلم ا .  ولك رى م ن اآلن ن ا نح وھ

اةيحصل في البالد العربية حيث انفجرت الشعو م الطغ يا الوسطى .  ب من شدة ظل ا شعوب آس وم

  .ببعيدة عن االنفجار في وجوه حكامھا الطغاة، وبخاصة حاكم أوزبيكستان
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