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بٌان صحفً

الحرب على حزب التحرير تعني الحرب على اإلسالم والمسلمين
أفادت األنباء باعتقال  22امرأة فً  10أٌلول/سبتمبر لالشتباه بصلتهن بحزب التحرٌر ،وفً 11
أٌلول/سبتمبر تم اعتقال  10أشخاص ،وفً  11أٌلول/سبتمبر اعتقل  12شخصاً .وقد تم نشر هذه األنباء على
المواقع الرسمٌة لوزارة الداخلٌة وإدارة الشؤون الداخلٌةٌ .حدث هذا قبل شهر من االنتخابات الرئاسٌة وفً
الوقت الذي وصلت فٌه طالبان إلى السلطة فً أفغانستان .وبنا ًء على ذلك فإن هذه األحداث على أي حال
مرتبطة بروسٌا أو بقوى موالٌة لروسٌا فً أوزبٌكستان .وارتباطها بروسٌا هو أن نظام مٌرزٌاٌٌف ال ٌنبغً
أن ٌضعف الحرب على اإلسالم والمسلمٌن إرضا ًء لموسكو .لذلك من الممكن أن الحكومة األوزبٌكٌة تنشر
مثل هذه األنباء المخٌفة إلرضاء روسٌا وتخفٌف ضغوطها االنتخابٌة .أو ٌمكن أن تكون ضغوطا ً من القوى
الموالٌة لروسٌا فً النخبة السٌاسٌة وفً صفوف قوات األمن فً أوزبٌكستان من أجل إجبار مٌرزٌاٌٌف على
الخضوع الكامل لروسٌا؛ ألن نظام مٌرزٌاٌٌف لٌس قوٌا ً مثل نظام كرٌموف الٌهودي ،حٌث إن مٌرزٌاٌٌف لم
ٌتمكن بعد من تعزٌز سلطته بشكل كاف ،وٌرجع ذلك إلى حقٌقة أن دائرته السٌاسٌة أضعف ،فتحاول كل من
أمرٌكا وروسٌا استخدام هذا لمصلحتهما الخاصة ،أي لوضع أوزبٌكستان تحت سٌطرتهما الكاملة.
على أٌة حال المسلمون ٌعانون وتتم التضحٌة بهم لصالح الحكومة األوزبٌكٌة والنخبة السٌاسٌة العمٌلة
التً تسعى إلرضاء الكفار المستعمرٌن .وتحت غطاء الحرب على التطرف واإلرهاب ٌتم جعل اإلسالم
والمسلمٌن عرضة لالضطهاد ومحاولة منعهم من النهضة على أساس اإلسالم ،حٌث إن رغبة مسلمً
أوزبٌكستان فً عٌش حٌاة إسالمٌة آخذة فً االزدٌاد .كان الدافع اإلضافً لذلك هو هزٌمة أمرٌكا فً
أفغانستان ما عزز ثقة المسلمٌن بقوتهم .لهذا السبب أصبح حزب التحرٌر الذي ظل ٌعمل فً أوزبٌكستان منذ
ما ٌقرب  21عاما ً بهدف إنهاض المسلمٌن على أساس اإلسالم ،ظل الهدف الرئٌسً للحكومة األوزبٌكٌة .إن
حزب التحرٌر ٌدعو باستمرار حكومة أوزبٌكستان إلى التخلً عن الدٌمقراطٌة الباطلة وقطع العالقات مع أي
دولة كافرة واالعتصام بحبل هللا وإلى تقوى هللا والتوكل علٌه وحده والمساعدة فً إعادة أحكام اإلسالم إلى
الحٌاة ،وأن تحب األمة وصدق القول لها وأن ال تكذبها .لم ٌحاول الحزب قط االستٌالء على السلطة بالقوة فً
أي مكان فً البالد ولم ٌدع الشعب للقٌام بذلك؛ ألن هذا ٌتعارض مع طرٌقة نبٌنا ﷺ .فكٌف ٌمكن للحزب أن
ٌكون منظمة متطرفة؟!
كل هذا ٌدل على أن حكومة أوزبٌكستان عاجزة أمام أفكار ومفاهٌم حزب التحرٌر .وإن الحزب
سٌواصل عمله إلقامة دولة الخالفة التً تضمن بإذن هللا استئناف الحٌاة اإلسالمٌة ،وال ٌمكن أن ٌوقفه ترهٌب
الظالمٌن وال لوم الالئمٌن وال خسارة الممتلكات واألرواح ،وحسبه قول هللا سبحانهَ ﴿ :فان َت َق ْم َنا مِنَ الَّذِينَ
ص ُر ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ ﴾.
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