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بٌان صحفً

ّللا اغافِلا اعما اٌ ْع امل الظالِمو ا إِي اما ٌؤا ِّخره ْم لِ اٌ ْوم ات ْ
صار﴾
س اب
ش اخص فٌِ ِه األا ْب ا
﴿والا ات ْح ا
ا
(مترجم)
هللا أكبر! هللا أكبر! وال حول وال قوة إال باهلل! إذن فقد جاء الٌوم أخٌرا ،الٌوم الذي نسمع فٌه نبأ هالك
طاغٌة أوزبٌكستان الٌهودي المجرم كرٌموف! بعد ربع قرن من حكمه عانى فٌه أهل أوزبٌكستان عامة،
وشباب حزب التحرٌر خاصة من شتى أنواع الظلم والقهر والتسلط واالستبداد.
وفً محاولة منه الختبار مدى ثبات شباب حزب التحرٌر ،قام هذا الطاغٌة البائس بحبس اآلالف منهم
فً سجون رهٌبة ال ماء صالحا للشرب فٌها ،وال هواء نقٌا ٌستنشقونه ،إذ تقع هذه السجون إما فً السهول
حٌث البرد القارس ،أو فً الصحارى حٌث الحر الشدٌد .لقد تٌتم آالف األطفال ،وترملت آالف الزوجات،
وثكلت آالف األمهات بسبب حقد كرٌموف على اإلسالم ،وإجرامه فً حق المسلمٌن.
نعم ،لقد أصبح هذا الدٌكتاتور تحت األرض اآلن! لكن ما زال من السابق ألوانه أن نفرح الفرحة
الكبرى .ألنه ٌساورنا القلق إزاء مستقبل أوزبٌكستان ،وما ٌنتظر الناس فٌها فً قابل األٌام .وعلى كل
حال ،فإننا نعلم أن كرٌموف لم ٌكن إال ترسا فً عجلة التعذٌب الضخمة هذه .هذا الترس سقط اآلن
وسٌوضع آخر محله لٌقوم بدوره ،قد ٌكون مثله فً السوء أو لربما أسوأ .وهذا نموذج مصر ماثل للعٌان.
نعم ،لقد كان مبارك طاغٌة ،لكن السٌسً هو أشد وحشٌة منه وطغٌانا.
فٌما ٌقبع آالف المسلمٌن من أهل أوزبٌكستان فً السجون ،وفٌما أجبر المالٌٌن منهم على مغادرة
بلدهم بحثا عن عمل ٌسدون به رمقهم ،أو فرارا بأنفسهم من ظلم الطاغٌة ،وال ٌستطٌعون العودة إلى
دٌارهم بعد ذلك ،ال ٌزال النظام القدٌم ذاته هو هو لم ٌتغٌر فٌه شًء.
أٌها المسلمو فً أوزبٌكستا  :إن موت الدٌكتاتور كرٌموف ٌثبت لكم بأن حٌاة أي طاغٌة ال بد وأن
تنتهً ،وأن الطغاة ال ٌعٌشون إلى األبد ،فقوتهم لٌست أبدٌة! وعهدهم لٌس أبدٌا! وإن الٌوم الذي وعدنا به
النبً  سٌأتً قرٌبا إن شاء هللا ...« :نثم تكو مل اكا جبرٌة فتكو ما شاء ّللا أ تكو  ،نثم ٌرفعها ّللا إذا
شاء أ ٌرفعها ،نثم تكو خلفة على ميهاج اليبوة ،نثم سكت»( .أبو داود وأحمد)
أٌها المسلمو فً أوزبٌكستا  :آن أوان العمل الجاد إلقامة الخالفة الراشدة على منهاج النبوة ،فال
تسمحوا ألحد أن ٌخدعكم بوعود وشعارات كاذبة .ال تنخدعوا الٌوم ،كما خدعتم باألمس ،فرسول هللا ،
ٌوصٌكم بالحكمة وٌحثكم على الحذر ،قال « :ال ٌلدغ المؤم م جحر واحد مرتٌ »( .البخاري)
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