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Megjelenik kéthavonta

His Excellency

Shavkat Mirziyoyev

President of the Republic of Uzbekistan

Government House

Mustaqillik square 5

100078 Tashkent

Your Excellency

The Republic of Uzbekistan’s Constitution grants freedom of religion to all citizens in your country. Nonetheless we 

frequently receive information on violent police raids, in which Christians and Muslims are intimidated and punished 

when they are practicing their own faith. We are very concerned about these raids. To meet in a private prayer 

group and to read the Bible or the Koran are activities which are normally protected by the freedom of religion, as 

enshrined in Article 18 of the United Nations Declaration of Human Rights.

We understand that the state needs to protect its citizen from sectarian violence. However we also ask you to 

respect the principle of proportionality and to instruct law enforcement agencies accordingly. In particular, we ask 

you to investigate the cases of Akmaljon Nigmatjanovich Rasulov and Stanislav Kim in accordance with human 

rights standards.

Az Üzbég Köztársaság alkotmánya minden polgára számára szavatolja a vallásszabadságot. Mégis rendszeresen értesülünk 

erőszakos rendőri razziákról, amelyekben keresztényeket és muszlimokat megfélemlítenek, vagy megbüntetnek vallásuk 

gyakorlása miatt. Ezek nagy aggodalommal töltenek el. Imacsoportok találkozója, biblia- vagy Korán olvasás teljesen elfogadott 

tevékenység, amelyet a vallásszabadság véd, az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 18. cikkelye szerint.  

Megértjük, hogy az államnak meg kell védenie polgárait a szektás erőszaktól. Ugyanakkor kérjük, tartsa tiszteletben az 

arányosság elvét, és ugyanerre utasítsa a bűnüldöző szerveket. Különösen kérjük, vizsgálja meg Raszulov és Kim ügyét az 

emberi jogi normáknak megfelelően.

Christian Solidarity International

Együtt a szabadságért!

Szíria: A keresztény polgármester kitart
Visszatérését Isten tervének tartja. Szulejmán Khalíl a családjával 2009-ben tért haza 

Szíriába az USA-ból. Khalíl a háború kitörése után lett Szadad polgármestere. 

Bár az iszlámisták kétszer is megtámadták a faluját, ő mégis a szülőföldjén maradt.

A Homsz-Damaszkusz tengely közepén található 
Szadad falu lakossága nagyjából 8 ezer főre tehető. 
Ősidők óta élnek itt keresztények, és még ma is ők 
alkotják a település 90%-át.  Szulejmán Khalíl
felmenői szintén több generáció óta élnek ebben a 
csöndes, nyugodt, békés kis faluban. A mérnök 
fiatalember 2000-ben végzett a homszi Műszaki 
Egyetemen, majd feleségével az Amerikai Egyesült 
Államokba költöztek. A tengerentúlon alapított 
családot, és karrierje is szépen ívelt felfelé.

Hazatérés és megmaradás a veszélyek 
ellenére
Kilenc sikeres év után azonban rájuk tört a belső 
üresség érzése. Khalíl a feleségével eldöntötte, 
hogy az egész család visszatér Szíriába. 
Visszatekintve így mesél az akkori időkről John 
Eibnernek, a CSI Közel-Kelet projektvezetőjének: 
„Úgy éreztem, Isten beszél hozzám, és azt akarja,

hogy térjek haza a szülőföldemre. 
Mi pedig követtük a hívását” – mondja a szíriai 
keresztény férfi. Majd a távolba pillantva még 
hozzáteszi: nem tartja magát különösebben 
vallásosnak. Aztán mikor hazaköltöztek, 
környezetvédelmi mérnökként dolgozott. Az egész 
család gyorsan beilleszkedett a társadalomba, és 
polgári jólétben éltek. 
2011 májusában, három hónappal a fölkelés 
kirobbanása után, Khalílnak döntenie kellett. 
„Láttuk, hogy fegyveres iszlámisták özönlenek 
Homszba, és a nem muszlim kisebbségek ellen 
tüzelik a lakosságot.” Röviddel később szemtanúja 
volt, amikor körülbelül 20 álarcos fegyveres 
Homszban megtámadott egy rendőrőrsöt. 
„Félelmetes volt. Nagyon aggódtam a családom 
jövőjéért, és eljátszottam a gondolattal, 
hogy újra kivándorolunk Amerikába” – idézi föl az 
emlékeit Khalíl. Feleségével mégis inkább a 
maradás mellett döntöttek. A férfi szilárdan hitte, 
hogy Istennek terve van vele Szíriában.

Elismerték a választási győzelmét
Inkább az előremenekülést választotta. Csatlakozott 
Bassár el-Aszad elnök Baasz Pártjának 

erőszakmentes politikai ellenzékéhez, 
és elindult szülőfaluja polgármesteri székéért a 
választásokon. És 2011 decemberében győzött! 
Khalíl szerint az ellenzéki győzelem azt bizonyítja, 
hogy Aszad rezsimje a diktatúra ellenére mégis 
legalább részben biztosítja a szabad helyi 
választásokat.

Súlyos kihívások
Szulejmán Khalíl tehát egy keresztény település 
polgármestere lett, akinek a hazájában vallásháború 
dúl. Magától értődik, hogy nagyon súlyos kihívások-
kal kellett szembenéznie. A szunnita dzsihádisták 
egyre többször támadták meg Szadadot. 2013 
őszén a Szabad Szíriai Hadsereg, és a Dzsabhat 
Fatah as-Sám (Front a Levant Meghódításáért, 
[korábban al-Nuszra Front]) ismét betört a faluba. 
Sok keresztényt kivégeztek, a templomot meggya-
lázták, és a boltokat elpusztították. Egy jó héttel 
később a rendszerhű milíciák – akiket Khalíl segít-
ségül hívott – kiűzték a dzsihádistákat Szadadból.
Két év múlva, 2015. október 15-én az Iszlám Állam 
(IS) támadta meg a települést. Ekkor már Khalíl 
rendelte ki a helyi milíciát a védelemre, amely a falu 
bejáratától körülbelül egy kilométerre meg is állította 
a terroristákat. Szadad lakói föllélegezhettek. 
A helyi milicistáknak sikerült a légierő támogatása 

nélkül is megvédeniük a szülőföldjüket. 
A gazdaságilag is eredményes polgármester tovább 
tudta csökkenteni a lakosság szenvedéseit. 
„Megfékeztük az inflációt, annak ellenére, hogy a 
Szíria ellen bevezetett nemzetközi szankciók minket 
is súlyosan érintettek.” Khalíl azért is hálás, mert a 
2013-ban elpusztított infrastruktúrát legalább 
részben – főleg a kórházban – sikerült 
helyreállítaniuk.

Maradásra bírja a többieket?
Szulejmán Khalíl legnagyobb célja, hogy megőrizze 
Szadad keresztény örökségét. „Mindent megteszek, 
hogy a falumbelieket a Szíriában maradásra bírjam.” 
De tudatában van a hatalmas nyomásnak, ami sok 
honfitársát kivándorlásra ösztönzi. És ez a saját 
családjára is érvényes…
Khalíl 23 unokatestvére – egy kivételével – már 
elmenekült az országból. És hogy a saját gyerekei 
hogy döntenek? Ki tudja…
A szorgalmas mérnök-polgármester mindenesetre 
bizakodik. Hálás a CSI segítségéért, és a John 
Eibnerrel folytatott beszélgetésért, akit megkért, 
hogy tolmácsolja köszönetét minden kedves 
támogatónak.

Észak-Szíria: 

A Kabur-folyó 
menti Tal Naszri 
keresztény falu 
Szűzanya 
templomának 
romjai. 
A templomok a 
radikális szunnita 
lázadók elsődleges 
célpontjai. 
CSI

Khalíl 
fáradhatatlanul 
segíti faluját. 
CSI

Szamia, bár az 
iszlámisták 
megölték 
a férjét, szintén 
itt akar élni. 
CSI

A dzsihádisták két támadása után 
Szadadban ismét nyugalom honol. CSI

A dzsihádisták Szadad egy részét elpusztították.
CSI

Köszönjük, hogy gondoskodsz a 
közel-keleti menekültekről.

• 15.000.-Ft  – Egy öttagú család 
     élelmiszercsomagjára.
• 20.000.-Ft  – A belső menekültek ellátására.
• 30.000.-Ft  – Orvosi kezelésre, gyógy- és 
     fertőtlenítőszerekre.



Kedves Támogatónk!
Az Iszlám Állam (IS) „kedvenc zsákmányai” a keresztények. A vérengzéseket túlélő keresztények megkapják annak az esélyét, 
hogy nemcsak hazájukban, de az egész világ előtt tanúságot tegyenek, és másokat is megtérítsenek. 
  Már Mohamed próféta is pontosan tisztában volt a kereszténységgel. A Korán egy helyütt így jellemzi Jézus követőit: a 
(muszlim) hívők iránt a szeretetben legközelebb a keresztények állnak, mert ők együttérzők, könyörületesek és nem 
fennhéjázók.
  Amr Adíb, az egyiptomi televízió muzulmán sztárriportere egyenes adásban kérdezett egy kopt asszonyt, akinek férje az 
alexandriai terrortámadásban vesztette életét. Az özvegy egyszerű szavakkal, könnyek között mondta el, hogy megbocsát férje 
gyilkosainak. Mire a megdöbbent Adíb csak ennyit válaszolt: „A koptok türelme és kitartása viszi előre országunkat.” Naszím 
Fahím férje a Szent Márk kopt ortodox székesegyháznál virágvasárnap elkövetett merénylet során halt meg. Mivel az öngyilkos 
elkövetőt az őrök a katedrális bejáratánál föltartóztatták, az idő előtt élesítette a testére szerelt robbanószert. Így sok ember 
megmenekült, de Fahím férje – az egyik őr – is a detonáció áldozata lett. Adíb otthonában látogatta meg az özvegyet, ahonnan 
élőben közvetítették a beszélgetést. Szavai csodálatot keltettek a nézőkben, és a riporterben is. „Kérem Istent, bocsásson meg 
nektek, és adja meg, hogy elgondolkodjatok. Elgondolkodjatok azon, hogy mi semmi rosszat nem tettünk ellenetek. Isten 
bocsásson meg nektek, ahogyan mi is megbocsátunk. Nem haragszunk rátok. De gondolkozzatok el azon, és ne felejtsétek el, 
hogy mi semmi rosszat nem tettünk veletek. […] A férjemet egy olyan helyre küldtétek, amiről én nem is álmodhatok. Higgyétek el, 
nagyon büszke vagyok rá! És vele szeretnék lenni” – mondta Naszím. A mindig szavakész műsorvezető ekkor váratlanul 
elnémult. Hosszú percek teltek el, mire újra meg tudott szólalni: „Ti, koptok olyan erősek vagytok, mint az acél. Milyen hatalmas 
megbocsátás van a szívetekben! Ha ellenségeitek tudnák, mekkora megbocsátásra vagytok képesek, el sem hinnék. Ha az én 
apámat gyilkolták volna meg, én nem tudnék így beszélni. De ezekben az emberekben nagy megbocsátás él, amit a hitük, és 
vallásos meggyőződésük táplál” – fogalmazott Adíb. Hősnek, mártírnak és példaképnek nevezte a meggyilkolt biztonsági őrt, és 
felhívta a figyelmet arra, hogy az országot az ilyen bátor emberek türelme és kitartása viszi előre.
  II. Tavadrosz kopt pátriárka pedig így nyilatkozott: „Az ellenünk elkövetett merényletek teret adnak a Jézus Krisztusról és a 
kereszténységről szóló tanúságtételnek. Az egyiptomi népet mélyen megdöbbentette és fölkavarta az a mód, ahogyan a koptok 
az erőszakra reagáltak: nem a gyűlölet, hanem a türelem útját választották azokkal szemben is, akik a félelem magvait vetik el, 
gonoszat cselekszenek és halált hoznak.”

Imanaptár
Június

Imádkozzunk
együtt

Feladó:

Június
1 | 5 USA
Az új amerikai kormány komolyan veszi az emberke-
reskedelem elleni küzdelmet.  Donald Trump elnök
2017. február 23-i sajtótájékoztatóján bejelentette: 
„Szeretném ma világossá tenni, hogy kormányom 
véget fog vetni az emberkereskedelem abszolút 
borzalmas gyakorlatának.” Január 27-február 14. 
között hét amerikai szövetségi államban indult 
nagyszabású rendőrségi akció az emberkereskede-
lem, a szexuális kizsákmányolás és a gyermekpornog-
ráfia ellen. Legalább 870 embert vettek őrizetbe. Több 
mint 50, szexuálisan kizsákmányolt gyermek és felnőtt 
kiszabadult.

6 | 7 Németország
A médiában gyakran megszólaló , Wolfgang Bosbach
a Kereszténydemokrata Unió (CDU) jogász 
képviselője 2017 februárjában élesen bírálta a német 
Szövetségi Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal 
(BAMF - Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge) 
fejkendőt viselő muszlim női munkatársát, aki 
elutasította egy iraki keresztény család menedékjog 
iránti kérelmét. A belpolitikai szakértő kijelentette: 
súlyos kétségei vannak afelől, hogy a német bel- és 
külügyi hivatalokban muzulmán közalkalmazottak 
dönthetnek a menedéket kérő keresztények ügyében.

8 | 10 Dél-Szudán
Paul Yugusuk, Lomega egyházmegye anglikán

püspöke nyilvánosan tömeges nemi erőszak 
elkövetésével vádolta a Dél-Szudáni Hadsereget. A 
katonák 2017. februárban elfoglalták a Dzsuba melletti 
Kubi falut, megerőszakolták a nőket és lányokat, és 
megkínoztak 46 férfit.

11 | 13 Irak
Moszul város Drakziliya negyedében 30 önkéntes 
muzulmán fiatal megtisztította a Szűz Mária 
templomot, amit az Iszlám Állam (IS) terroristái 
raktárnak használtak. A szorgos önkéntesek még a 
falakra mázolt harci Korán idézeteket is eltávolították.

14 | 15 Törökország
Erdoğan elnök 2017. márciusban fölszólította az 
Európában élő törököket, növeljék befolyásukat, és 
vállaljanak több gyermeket: „Fölhívom európai 
polgártársaimat és testvéreimet: ne csak három, de öt 
gyermeket neveljetek. Ahol dolgoztok és éltek, ott a 
hazátok. Alapítsatok még több vállalkozást. 
Gyermekeiteket járassátok jobb iskolákba. Költözzetek 
a legdrágább városrészekbe. Vegyetek jobb autókat. 
És lakjatok a legszebb házakban.”

16 | 17 Irak 
Az iraki Kommunista Párt képviselői 2017. januárban 
megköszönték Louis Raphael Sako káld katolikus 
pátriárka hozzájárulását az ország megbékéléséhez, 

és elkötelezettségét a sokszínű iraki társadalom iránt. Az 
iraki Kommunista Párt – amelyet Szaddam Huszein 
rendszere 1978 óta elnyomott – harcolt a 2003-as 
amerikai invázió ellen.

18 | 20 Indonézia
A helyi hatóságok pár éve bezárták Bogor város Jázmin 
templomát, mert a polgármester szerint a „muzulmán 
lakosokat zavarta a jelenléte, és egyébként sem viselhet 
egy templom muszlim nevet”. A gyülekezet azóta szabad 
ég alatt tartja az istentiszteleteteket. A templomot annak 
ellenére sem nyitották ki, hogy az indonéz Legfelsőbb 
Bíróság 2010. decemberben elismerte a keresztények 
vallásszabadsághoz fűződő jogát, és sürgette Bogor 
polgármesterét, hogy nyissa ki a templomot. A 
keresztények továbbra is reménykednek, hogy 
hamarosan újra használhatják a templomukat.

21 | 23 India
Az 50 éves keresztény  (Dzsarkand Bartu Urawn
szövetségi állam) 2017. január 20-án belehalt a 
kínzásokba. Mivel nem adták föl a hitüket, a 
szomszédjuk a feleségével együtt megkötözte a 
kezüket, a nyakuknál egymáshoz kötözte őket, majd a 
házaspárt 17 órán keresztül egy több mint másfél méter 
mély, jéghideg tó vizében tartotta fogva. A keresztény 
családot már 3 éve zaklatták és bántalmazták. Kubuaa 
faluban az úgynevezett „Szent Erdő Vallása” kultusz 
működik, amelynek hívei vért áldoznak isteneiknek.

24 | 26 Egyiptom
A 18 éves  keresztény lány 2017. Hanan Adly Girgis
január 26-án egyedül volt  nevű bátyjával Rezeiky
esnai (Felső-Egyiptom) otthonukban. 
Éjjel 11:30-kor a szomszéd muszlim rokonai azt 
mondták Rezeikynek, hogy tolvajt láttak a földjükön. 
A fiú kiment, és mikor hajnali 3 körül visszatért, 
már üres volt a ház. Hanan családja biztos benne, 
hogy muszlim szomszédjuk csapdát állított, hogy 
elrabolhassák a lányukat. A rendőrség bár segítséget 
ígért, semmit sem tett. A helyi hatóságok 2017. 
március 8-án bejelentették, hogy Hanan új személyi 
igazolványt kapott, mert iszlámra tért. 
Egyiptomban a személyi okmányokban kötelezően 
föltüntetik a felekezeti hovatartozást.

27 | 30 Szíria
Az Orosz Ortodox Egyház részt vesz a szíriai 
polgárháborúban megsérült templomok 
helyreállításában. Ezt  volokalamszki Hilarion
metropolita jelentette be a moszkvai egyetemen tartott 
diáktalálkozóján. 
Hilarion, a moszkvai pátriárkátus külügyi osztályának 
vezetője hangsúlyozta, hogy a támogatást csak akkor 
kezdik meg, ha az összes fegyveres konfliktus 
véget ért Szíriában.

Viz Péter
CSI-Magyarország

His Excellency

Shavkat Mirziyoyev

President of the Republic of Uzbekistan

Government House

Mustaqillik square 5

100078 Tashkent

Szolgáltassatok 
igazságot 
mindannyian, 
gyakoroljátok az 
irgalmasságot és 
tanúsítsatok rész-
vétet testvéreitek 
iránt. Ne sanyargas-
sátok az özvegyet 
és az árvát, az 
idegent és a 
szegényt. 
Szívetekben ne 
forraljatok gonosz-
ságot mások ellen. 
Zak 7,9-10

Üzbegisztán: Ahol nem ismerik a vallásszabadságot
A közép-ázsiai köztársaságban már a biblia olvasását vagy a Korán birtoklását is súlyosan büntetik. 
Azokat a vallási csoportokat, amelyek nem felelnek meg az előírásoknak, a hatóságok üldözik. 
Az állam a szélsőségek elleni harc ürügyén szigorúan ellenőrzi a vallási tevékenységet.
A 32 milliós, Magyarországnál ötször nagyobb 
Üzbegisztán lakosságának 89%-a szunnita muszlim, és 
8%-a orosz ortodox keresztény. Az ország, amelynek 
alkotmánya papíron szavatolja a vallásszabadságot, 
1991-ig a Szovjetunióhoz tartozott. A sokszínű muszlim 
közösségek az iszlám mérsékelt ágához tartoznak, 
amelyeket inkább a közös hagyományok gyakorlása, 
semmint a Korán szigorú értelmezése jellemez. 
Az állam ugyanakkor mindkét vallást igyekszik 
kihasználni. A hatóságok pontosan meghatározzák a 
vallásgyakorlás formáit. Azokat a gyülekezeteket, amelyek 
a közigazgatás által támogatott módoktól eltérően 
gyakorolják a hitüket, kegyetlenül büntetik.

A határon vették őrizetbe
Akmaljon Nigmatjanovics Raszulov esete jól példázza 
ezt. A 27 éves kazah fiatalember 2016. március 23-án 
üzleti célból be akart lépni Üzbegisztánba. A határon 
azonban a vámtisztek iszlám prédikációkat és Korán 
verseket találtak az okostelefonján. Július 21-én – azzal a 
váddal, hogy „feltételezés szerint tiltott vallási anyagot 
próbált becsempészni az országba” – öt év börtönre 
ítélték Raszulovot. Büntetését 2016. december 6-án 

másodfokon is megerősítették. Az üzletember rokonai 
aggódnak az egészségi állapota miatt. „Első kihallgatásán 
mély égési sebeket láttunk a lábán. Meg vagyunk győződ-
ve arról, hogy a fegyőrök megkínozták” – mondta egyikük.

Két év kényszermunka
Azokat az üzbég keresztényeket, akiknél úgynevezett „tiltott 
vallási irodalmat” találnak, gyorsított eljárásban vonják 
felelősségre. A rendőrség és a hírhedt Nemzeti 
Titkosszolgálat (NSS) emberei 2016. május 17-én 
házkutatást tartottak a baptista , és Sztanyiszlav Kimnél
lefoglalták a nála talált bibliákat és vallási irodalmat. Kimet 
ezért 2016. augusztus 26-án két év javító-nevelő munkára 
ítélték. Ezalatt az idő alatt nem hagyhatja el lakókörzetét, és 
havi keresetének 20%-át az állam kapja meg. „Két év 
nagyon hosszú büntetés azért, mert néhány keresztény 
könyvet tartottam otthon” – panaszolta Kim. Üzbegisztánban 
főleg a protestánsokat és baptistákat zaklatja az állam. 
A hatóságok a különösen veszélyesnek tartott vallási 
irodalomra vadásznak. Biblia vagy Korán tartása azonban 
nem tilos, de csak „szent helyeken” – ortodox templomokban 
vagy mecsetekben – szabad olvasni. Vallásos irodalmat 
tehát gyakorlatilag sem otthon, sem nyilvános helyeken nem 
birtokolhatnak. Az állam által gerjesztett félelem olyan 
mértékű, hogy néhányan inkább elégetik vagy valamelyik 
hivatalosan bejegyzett mecsetnek, illetve templomnak adják 
vallásos könyveiket. Ha valaki mégis otthon tanulmányozza 
ezeket, súlyos büntetést kockáztat.

Megfigyelések
A vallási csoportok összejöveteleit is korlátozzák. Ha a 
különböző felekezetek tagjai magánházakban vagy 
államilag nem regisztrált imaházakban találkoznak, a 
rendőrségi razzia biztos nem marad el. A hívőket gyakran 
fenyegetik, letartóztatják, sőt megkínozzák. A nyomozóknak 
egyik esetben sem kell megtorlástól tartaniuk. A vallásos 
eseményeket közvetve is megfigyelik. Egy névtelenséget 
kérő keresztény hívő így beszélt erről: „A titkosrendőrök az 
istentisztelet befejezése előtt tíz perccel elkezdtek 
mindenkit lefilmezni, aki kilépett a templomból.” Még a 
gyerekeket sem kímélik: a rendőrök a keresztény 
gyerektáborokat is rendszeresen átkutatják.

Megnehezített regisztráció
A nyomozók sokszor annak ürügyén szállják meg a 
vallásos rendezvényeket, hogy „nincsenek regisztrálva”. Az 
állam által ellenőrzött szunnita iszlám és az Orosz Ortodox 
Egyház mellett természetesen több, nem bejegyzett 
gyülekezet is működik. Az állami engedély követelményei
azonban olyan magasak, hogy a vállalkozás szinte 
reménytelen. Például: legalább 100 felnőttet kell találni, 
akik névvel nyilvánosan kijelentik, hogy a szóban forgó

gyülekezet alapítói. Ők aztán alapítóként kötelesek egy 
aránytalanul magas illetéket is kifizetni, ami több mint 4 év 
minimálbérnek felel meg. Ezért sok vallási közösség inkább 
föladja a reménytelen küzdelmet, és regisztráció nélkül 
működik, amit egyébként a nemzetközi jog biztosít.

Terrorfenyegetéssel mindent meg lehet indokolni
A szigorú ellenőrzések és razziák okaként az üzbég 
hatóságok előszeretettel hivatkoznak a terrorfenyegetés 
veszélyére. Néhány iszlámista csoport felbukkanásakor 
máris az iszlám általi fenyegetettségre figyelmeztetnek. 
Az üzbég muszlimok többsége azonban vallása részének 
tartja az etnikai identitást, és elutasítja a 
fundamentalizmust.  A nem ortodox keresztények 
hasonló helyzetben vannak. „Érthetetlen módon minket is 
potenciális vallási szélsőségnek tekintenek” – 
panaszkodott egy üzbég lelkész. A vallásgyakorlás 
szigorú korlátozása rövidtávon biztosan kifizetődik a 
kormánynak. Ugyanakkor a társadalmi erők az iszlám olyan 
változatos formáit ölthetik magukra, amelyek táplálják a 
fanatizmust. Ez alaposan visszaüthet. Üzbegisztán a 
vallásszabadság drasztikus elnyomásával pontosan azt a 
szellemet ereszti ki a palackból, amelyet pedig csírájában 
szeretne elfojtani.

Iszlám Karimov, 
nemrég elhunyt 
vaskezű elnök: 
„Az iszlám rossz 
változatát 
sakkban tartjuk, 
ha kell, 
könyörtelen 
eszközökkel.” 
wp

A szamarkandi 
mecset. 
Üzbegisztán az 
iszlámot és a 
kereszténységet 
is elnyomja. 
wp

Követeld a vallásszabadságot 
Üzbegisztánban!


