
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 كستانيجرائم جديدة لنظام كرميوف يف أوزب
 (مًتجم)

كستان يف شهر آذار من العام اجلاري أمرًا مفاجئاً، وقد يمل يكن انتخاب إسالم كرميوف رئيسًا ألوزب 
خابو لفًتة حتدث كثري من اخلرباء ووسائل إعالم دولية وحملية خمتلفة عن تفاصيل ىذه االنتخاابت وبينوا أن انت

قراطية نظام  ذلك سكت العامل كلو بل وابرك دميرائسية أخرى يعد خمالفة واضحة للدستور الذي يتبناه... ومع 
 رائم نظام كرميوف الكثرية ومنها:كرميوف! واتبع جتاىلو جل

 إطالق النار على سكان أندجيان ادلدنيني، التصفية اجلسدية للمعارضني وادلخالفني فكرايً، منع لبس
اخلمار وإطالق اللحى ولبس الطاقية، منع موظفي الدولة من الصالة، منع صغار السن من دخول ادلساجد، 

كي يف السجون وادلعتقالت... يمنع اإلفطارات اجلماعية يف رمضان، وكذلك اجلرائم اليت ميارسها النظام األوزب
اليت تتعلق ابكومني  951سب ادلادة وآخر احلقائق عن وحشية ىذا النظام رسالة وصلتنا من اكومني حب

ألسباب دينية، وقد رأينا أن نوصل صوت ىؤالء القابعني يف السجون إىل العامل لعلو يالمس بقية من إحساس 
 ابلظلم واستفظاعو، وىذا نص رسالة ادلعتقلني:

لذي يف مدينة كاسان يف حمافظة كاشكادرينسك ا 46/59"حنن أعضاء حزب التحرير يف سجن أو اي 
ادلوجود يف مدينة زارافشان يف  46/64كستان على حتويلو ليصبح على شاكلة سجن أو اي ييعمل حكام أوزب

حمافظة انفويسك، حيث متارس أشد أنواع التعذيب حبق ادلعتقلني، وخصوصاً أعضاء حزب التحرير... فقد قام 
ويقومون ابألعمال القذرة نيابة عنها، قام النظام بنقل معتقلني حمسوبني على الدولة وينفذون للحكومة أوامرىا 

يف مدينة كاسان... فأخذ ىؤالء  46/59يف مدينة زارافشان إىل سجن أو اي  46/64بنقلهم من سجن أو اي 
م وحتت تغطية إدارة السجن ابستفزاز ادلعارضني للدولة 5195سبتمرب أيلول/ 91السجناء ادلنقولون يف 

نفذوا يف حقهم أعمااًل تفضي عادة إىل ادلوت... مث أعلن ىؤالء ادلنقولون وعذبوىم وأىانوىم وسخروا منهم، و 
"منطقة سوداء"، وىو مصطلح يطلق على ادلناطق  46/59م أن سجن أو اي 5195سبتمرب أيلول/ 55يف 

ما  اليت تسود فيها أفكار اجملرمني، وذلك ليلفتوا األنظار عن احلكومة اليت تريد إخفاء جرائمها عن طريق اعتبار
السجناء ادلنقولني جيري ىو نتيجة مؤدلة لصراع ادلعتقلني ذوي التوجهات ادلختلفة. ىذا مع العلم أن ىؤالء 

من قبل الدولة وأن ما يقومون بو ىو أسوأ بكثري دما تقوم بو أية  فهم عصاابت إجرامية مدعومة ،اتبعون للدولة
 عصابة إجرامية.
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ء ادلعتقلون التابعون للدولة مبحاولة كسر إرادة أعضاء حزب التحرير ومنذ انتقاذلم إىل ىذا السجن بدأ ىؤال
الثابتني وخصوصًا العضو كازاكوفا أمحد جان من مدينة أندجيان حيث كسروا أرجلو... مث دلا جاء أقاربو 

رفض ذلك رفضًا قاطعاً، وبعد أن واجههم هبذا لزايرتو، طلب ادلعتقلون التابعون للدولة منو أن يُطّلق زوجتو، ف
بر ببقر بطن أمحد جان أكتو تشرين األول/ 5يف  46/59الرد احلازم قاموا مبساعدة إدارة سجن أو اي 

 ابلسكني...

وحىت النظام الداخلي ذلذا السجن يسيطر عليو ادلعتقلون التابعون للدولة، ويقومون أبعمال وحشية حبق 
، وخصوصًا حبق ادلعتقلني من أعضاء حزب التحرير، حيث 951نية حبسب ادلادة رقم ادلعتقلني ألسباب دي

يضعوهنم يف غرفة منعزلة يتعرضون فيها إىل أشد أنواع التعذيب واإلذالل... وُتكسر أيديهم وأرجلهم بوحشية 
قارهبم عندما فائقة. وال يكتفي ىؤالء بذلك بل يدخلون بكل وقاحة إىل الغرف اليت يلتقي فيها السجناء أب

ُيسمح ذلم بزايرهتم فيشوشون عليهم ويؤذوهنم... وىذا كلو جيري بعلم من إدارة السجن اليت تتسًت عليهم." 
 انتهى نص الرسالة.

ستة آالف عضو من حزب التحرير وكثري منهم كستان أكثر من يإننا نذكِّر أبنو يوجد يف سجون أوزب
عاماً، ومع أن مدد حمكوميتهم قد انقضت فإن الدولة يف  94م أي ما يزيد على 9111يقبع فيها منذ عام 

متدد اعتقاذلم بشكل غري قانوين مرة اثنية واثلثة ورابعة... وىذا ليس حمصورًا يف الرجال، فالنساء كستان يأوزب
 ادلسلمات يالقني يف سجون كرميوف ادلصري نفسو.

ون عقاب يف الدنيا إن شاء هللا، ولعذاب اآلخرة اجلرائم لن متر د هوحنن بدوران نعلن للعامل أبسره أبن ىذ
أشد وأبقى... كما أن ىذه اجلرائم لن توقف حزب التحرير عن ادلضي يف دعوتو إىل إعادة اإلسالم إىل معًتك 

 احلياة صابراً اثبتاً رافعاً رأسو، موقناً بقرب نصر هللا وإعزاز دينو، قال هللا تعاىل يف كتابو العظيم:

ُ ِإَّله َأْن يُِتمه نُورَُه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرونَ يُرِيُدوَن أَ ﴿ َواِهِهْم َوَيَََْب اَّلله  ﴾ْن ُيْطِفُئوا نُوَر اَّللِه ِِبَف ْ
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