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 لحملة واعتصام "كرٌموف حاقد على اإلسالم"البٌان الختامً 

 لندن -أمام سفارة أوزبٌكستان الذي عمده حزب التحرٌر 

 م20/25/0265هـ الموافك لـ 6341رجب  02السبت، 

ضد ٌرتكبه نظام الطاغٌة كرٌموف  الذي الوحشًسجل اإلجرام ب علم الٌمٌنإن الحكومات الغربٌة تعلم 

كستان، ولمد سبك لمنظمات حموق اإلنسان أن وثّمت سٌاسات التعذٌب المتبعة فً سجون ٌوزبأ فًالمسلمٌن 

وصل األمر بمنظمة الصلٌب األحمر أن أعلنت عن ولفها لزٌارات المعتملٌن فً سجون  لمدكرٌموف، بل 

ب األحمر السٌد فأعلن مدٌر اللجنة الدولٌة للصلٌ ،كرٌموف بسبب العرالٌل التً وضعها نظام كرٌموف أمامها

رفضه ألن تكون اللجنة شاهدة زور على ممارسات زبانٌة  66/3/0264فً  Yves Daccordإٌف داكورد 

تحاد األوروبً الوكانت دول ا النظام البشعة معلنا أن النظام ٌعرلل عمل اللجنة التً لم تتمكن من المٌام بالزٌارات.

ر بإجراء زٌارات للتحمك من ظروف المعتملٌن فً للصلٌب األحم تذرعت بأن النظام سمح 0220فً أول 

السجون لتلغً العموبات التً فرضتها على نظام كرٌموف، وكانت تفضل لو أن منظمة الصلٌب األحمر لم تفضح 

تمرٌرها  ( فًلجنة األمم المتحدة لمكافحة التعذٌبلد وثّمت )وزبكستان. وأممارسات التعذٌب فً السجل األسود ل

أعلنت أن هذه الخرولات هً و جراءات المعتملٌن، بلإل ةخرولات نظام كرٌموف المتكرر 63/66/0264 فً

سٌاسة متبعة من لبل النظام )أي لٌست حوادث فردٌة منعزلة(، وشبّهت اللجنة ممارسات التعذٌب فً السجون 

م والحكم علٌهم بأحكا عترافات المعتملٌن واستخدامها إلدانتهمانتزاع الباألسالٌب التً استخدمت فً عهد ستالٌن 

لى تمدٌد عموبات سجن إضافٌة لجوء النظام إو ،جراء التعذٌب وفاة بعض المعتملٌن من جائرة، كما وثّمت حاالت

 ،واهٌة، وفضحت المضاء المزٌف الذي هو أداة طٌعة بٌد النظام لفرض عموبات جائرة ذرائعلمعتملٌن تحت ل

 وه التً تحظر تعذٌب السجناء ال ٌساوي الحبر الذي ولع به، بل ن تولٌع نظام كرٌموف على المعاهداتأوكشفت 

 لتضلٌل الرأي العام وإٌهامه بأن نظام كرٌموف ٌلتزم بالمواثٌك الدولٌة.

كل الحمائك الدامغة  عن سماعصموا آذانهم و "التطنٌش"وروبٌة وأمرٌكا اعتمدوا سٌاسة ألإال أن لادة الدول ا

المبدأ المٌكٌافٌللً الذي تموم علٌه سٌاساتهم ٌموم على أن الغاٌة تبرر الوسٌلة، ولٌس هذا بمستغرب، ف والمثبتة.

 وبما أن الغاٌة عند هؤالء الحكام هً استعباد شعوبهم لصالح عصابة من المتنفذٌن من أصحاب المصالح الخاصة،

(، فكل ا  صورٌّ  النحت استمالالمستعمرات )التً م   نهب ثرواتلى إعن اتباع سٌاسات استعمارٌة تهدف فضال 

فاحت رائحة  كستان كما فً سائر بالد المسلمٌن، ولدٌوزبأشًء مبرر عندهم، من دعم الطواغٌت المجرمٌن فً 

مرٌكٌة وتواطؤ أجهزة المخابرات الغربٌة معها فً المٌام بأسالٌب التحمٌك ألفضائح السجون السرٌة للمخابرات ا

 اكم التفتٌش سٌئة الذكر فً المرون الوسطى.البربرٌة الهمجٌة التً فالت فً وحشٌتها مح

وحٌن ٌرٌد الحكام البطش بخصومهم فما علٌهم إال رفع شماعة "محاربة اإلرهاب" التً تبرر إشاعة أجواء 

وتبرر البطش بكل من ٌفكر  بمحاسبة المسؤولٌن بشكواه أو المطالبة عالرعب فً البالد لمنع أي متظلم من الصد

م الهٌمنة واالستعباد المفروض من لبل حكام روسٌا والدول الغربٌة. فتحت ذرٌعة محاربة أو ٌدعو للتحرر من نظا

فكر المتطرف ولو كان كتبا تتضمن الما ٌسمى بتجرٌم  رهاب ٌمكن سن لوانٌن مضحكة ٌتعمدون تضمٌنهاإلا

كستان ٌوزبألطة )فً هو تمكٌن السمكافحة اإلرهاب لوانٌن ، فالغرض من ذلن و ما شاكلأنبوٌة  أحادٌث أودعٌة أ

و دعوة للتغٌٌر ولتحرٌر البالد من حكم أٌا الوسطى( من البطش بأي معارضة دول آسبالً كما فً روسٌا و

 ندٌجانأكرٌموف من ٌحاسبه ال على مجزرة  العصابات التً تشرعن إرهابها تحت ستار المانون. وهكذا لم ٌجد
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تالها من ممارسات  وأوال على ما سبمها  مسلم، 0222ـ التً راح ضحٌتها ما ٌربو عن ال ،0225ٌار أ 64فً 

بطش بناشطٌها، بل حتى منع الصلٌب نسان، وإلوحشٌة فً السجون، وال من ٌسائله لماذا طرد منظمات حموق ا

كرٌموف فً هذه الجرائم، كما لشركاء  حكام روسٌا والغرب هم األحمر من المٌام بأعماله، وهذا كله ٌعنً أن

صمت الرأي العام الغربً عن هذه الممارسات. ولكن الناس فً الغرب انطلت علٌهم أسباب ٌفرض التساؤل عن 

 رهابً المزعوم.إلحٌل المخابرات الغربٌة التً ال تفتأ من حٌن آلخر تذكرهم بالخطر ا

ولم ٌخش فً ذلن إال هللا  ،جرائمه لمد تصدى حزب التحرٌر إلجرام الطاغٌة كرٌموف وعمل على فضح

فً الصدع بمول الحك ومحاسبة الحاكم الطاغٌة، كما جاء فً  نهج الرسول  . لمد نهج الحزبالموي العزٌز

، ولد لدم «بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله سٌد الشهداء حمزة» :الحدٌث الشرٌف

 تلن لنا لناة فً مواجهة الطغٌان.تضحٌات ما تهتز له الجبال، ومع ذلن فلم شبابه وأهالٌهم وأنصارهم من ال

 نحن الٌوم إذ جئنا هنا لنعلن عن اختتام الحملة العالمٌة التً أطلمها حزب التحرٌر تحت عنوانو

 :فإننا نوجه من هنا رسالة، كرٌموف_حاقد_على_اإلسالم#

 نمولها مدوٌة نحن معكم  وف وأهالٌهم وأحبابهم:إلى أحبتنا من حملة الدعوة فً سجون الطاغٌة كرٌم

خٌر الجزاء وعن اإلسالم والمسلمٌن صباح مساء، جزاكم هللا عنا  ندعو لكم فً صلواتناوأنتم فً للوبنا 

ٌوم ال ٌنفع مال وال  عند بارئكمإن شاء هللا فمد سطرتم بثباتكم وتضحٌاتكم صفحات من نور تشفع لكم 

صبرا آل »آلل ٌاسر:  أبشروا ببشرى رسول هللا ، ونمول لكم اصبروا وةوتشهد لكم بها األم، بنون

علموا أن لكل أجل اوفصبرا ٌا حملة دعوة الحك فإن موعدكم الجنة بإذن هللا،  ،«ٌاسر فإن موعدكم الجنة

 ، وأن هللا منجز وعده لكم وعسى أن ٌكون لرٌبا.ا  كتاب

 :ٌمول الحك سبحانه جب على المسلم نصرة أخٌه المسلم،ٌووتعالى ن هللا سبحانه إ إلى األمة اإلسالمٌة :

ٌُْكُم النَّْصرُ ﴿ ٌِن فَعَلَ وال  ،ال ٌظلمه ،المسلم أخو المسلم»: لال رسول هللا ، و﴾َوإِِن اْستَنَصُروُكْم فًِ الدِّ

ج عن مسلم كربةً، فرج هللا عنه كربةً ٌسلمه ِمن  ، وَمن كان فً حاجة أخٌه، كان هللا فً حاجته، وَمن فرَّ

 خوانكمإاألسٌر. فالشرع ٌوجب علٌكم نصرة ٌعنً  «فكوا العانً»وفً الحدٌث  «كربات ٌوم القٌامة

 كستان كما فً سائر بالد المسلمٌن.ٌوزبأالمظلومٌن فً 

 فأنتم أصحاب الموة والمدرة على النصرة، واعلموا أن هللا ناصر دٌنه ومنجز  ونخص بندائنا قادة الجٌوش

ن بٌن ٌدٌه ٌوم الدٌن فتحاسبون على ما لدمتم ألنفسكم من خٌر أو شر، فال تغرنكم وعده وأنكم ستمفو

الحٌاة الدنٌا وألبلوا على جنة عرضها السموات واألرض، وأنتم تحّسون بأّن األرض تمٌد تحت ألدام 

نصروا دٌن هللا تفوزوا برضوان ربكم، وبعز الدارٌن ودعاء افانحازوا إلى صف األمة و ،لظالمٌنا

 لمالئكة لكم، وإن تولٌتم فلن تعجزوا هللا سبحانه.ا

 شركاء فً الجرائم التً ٌرتكبها  ،بصمتكم ،أال تكونوا باب المنصفٌن فً الغربلورسالة إلى أولً األ

كستان غاّضٌن الطرف عما ٌرتكبه جالوزته من جرائم موثمة بٌن أٌدٌهم ٌوزبألادتكم بدعمهم لدكتاتور 

 وهم أول من ٌعلم بها.

كستان، وانصرهم بمالئكتن ٌوزبأخواننا المظلومٌن فً سجون طاغٌة هم أنزل رحمتن وسكٌنتن على إالل

 وبجندن الذٌن ال ٌعلمهم إال أنت، وخذ بأٌدٌنا لما تحب وترضى، أنت موالنا فنعم المولى ونعم النصٌر.

 عثمان بخاش

 مدٌر المكتب اإلعالمً المركزي
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