
  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 بالنسبة لإلسالم و املسلمني يكيةطاجالكومة احلتسليط الضوء على سياسة 

السنوات األخرية ظهرت  يفكومة اتبعتها احل السياسة اليت يفو . اإلسالم و املسلمني يكيةطاجالكومة احل منذ سنوات عدة حتارب
 ،"حنيفة عام أىبب ٢٠٠٩إعالن سنة "، "يد و املراسملالتقاتنظيم قانون " :درهتاالقوانني اليت أص يفاحملاربة بشكل قبيح، وخباصة  هذه

بدون أى  مالحقة و اعتقال احلركات اإلسالمية هذا باإلضافة إىل ،"عتقاد و املؤسسات الدينيةحرية االقانون مجهورية طاجيكستان "
حزب مالحقة و تعذيب شباب أما ، تمون إىل أى حركة دينيةو التبليغ وبعض املسلمني الذين ال ينة فيالسل حركاتبرهان، و خاصة 

كل ذلك يدل داللة واضحة على  ...أمرا عاديا حلكومة طاجيكستانأصبحت  فقد ،بالسجن لسنوات طويلةو احلكم عليهم  التحرير
    .لإلسالم و املسلمني املعادية سياسة احلكومة

تنظيم  يفية الىت أصدرت قانونا طاجيكالكومة احلو ، عدة سنوات يعاىن من الفقر منذ الطاجيكى الشعبعلى أحد أن  فيال خي
فإذا نظرنا إىل هذه . سياسة مضللةالناس من الفقر، مع أهنا حبجة أنه ينقذ ، و أظهرت هذا القانون التقاليد و املراسم اعترفت بذلك

  :ضهاو هذا بع ا،هي اليت تكمن داخله املشاريع القبيحة ضد املسلمني يتبني أنالسياسة بعمق النظر 

إعادة املصانع ن إإذ . و كون الفقر من نتيجة سياستها عجزها عن أداء املسؤولية  هبذة السياسة فيحلكومة تريد أن ختإن ا :أوال
    :أمحد احلديث الذى أخرجه يفجاء . دولةاألولية لل من الواجبات هيالعمل للناس   فرصفريتوإىل العمل و بناء املصانع اجلديدة و 

 فَأََخذَُهَما بِهَِما، فَأََتاُه بِهَِما، ئِْتنِيا: قَالَ... َبلَى: قَالَ َشْيٌء؟ َبْيِتَك يف أما: فَقَالَ ُه،فََسأَلَ  النَّبِيَّ أََتى الْأَْنَصارِ ِمَن َرُجالً أَنَّ«
 فَأَْعطَاُهَما الدِّْرَهَمْينِ، َوأََخذَ إِيَّاُه فَأَْعطَاُهَما بِِدْرَهَمْينِ، ُهَماآُخذُ أََنا: َرُجلٌ قَالَ...  ذَْينِ؟ه َيْشَترِي َمْن: فقَالَ بَِيِدِه  اِهللا َرُسولُ

: قَالَ مَّثُ بَِيِدِه ُعْوًدا  اِهللا َرُسولُ ِهفي فََشدَّ بِِه، فَأِْتنِي قَُدوًما بِالْآَخرِ َواْشَترِ أَْهِلَك، إِلَى فَاْنبِذُْه بِأََحِدِهَما اْشَترِ: َوقَالَ الْأَْنَصارِيَّ
 فريذا احلديث يدل على أن توو ه »... َدَراِهَم َعْشَرةَ أََصاَب َوقَْد فََجاَء فَفََعلَ َيْوًما، َعَشَر َخْمَسةَ أََرَينََّك فَال َوبِْع، واْحَتِطْب اذَْهْب
  .ومافيهم يوما معيشت أن تضيق فمن الطبيعيالعمل  فما مل يتوفر للناس. الدولةمن واجبات هي ني العمل للمسلم فرص

، و التجار، و لناسالعمل ل يوجدون فرصعمال الذين رجال األمبسؤوليتها هذه تفرض على  القيامِ لََدإن احلكومة َب: ثانيا
 مال يؤخذ من صاحبه بطريق غري ، فهيللشريعة ةخمالفو هذه الضرائب . خمتلفةثقيلة غريهم ضرائَب السائقني، و الفالحني و 

وأبو حديث أخرجه الدارمى و أمحد  يفو . أخرجه الدارقطين »َنفِْسِه بِِطيبِ إِالَّ ُمْسِلمٍ اْمرِئٍ َمالُ َيِحلُّ الَ« :  يقول الرسول .شرعي
و اخلدمات، و  السلع و نتيجة لزيادة املكوس ترتفع أسعار. »َمكْسٍ َصاِحُب الَْجنَّةَ َيْدُخلُ الَ«: عن عقبة بن عامر قال النىبداود 

 َحقًّا كَانَ َعلَْيهِْم، ِلُيْغِلَيُه الْـُمْسِلِمَني، أَْسَعارِ ِمْن َشْىٍء يف َدَخلَ َمْن«: قال عن معقل بن يسار أن النىب . ى عن ذلكاإلسالم هن
، فقراً زدادونفي، الفقراءوخباصة  و يقع ثقل ارتفاع األسعار على كاهل الناس .»الِْقَياَمِة َيْوَم النَّارِ ِمْن بُِعظْمٍ ُيقِْعَدُه أَنْ اِهللا َعلَى
  .الناس مستوى املعيشة يفشتد الفقر و ينخفض في



 

 فريبل الدولة عدُم تواحلساب من ق يفالناس، و ال يؤخذ  حيتاجهامثل املاء و الكهرباء و الغاز الىت رتفع أسعار  الضروريات ت :ثالثا
و من هلم من جهنم مهاد  ﴿ .ماعتاد أن َيظِلتكبه إال من هذا ظلم للناس، و ال ير. دخلهمل العمل للناس و عدم وجود موارد فرص

، بل ينخفض أكثر مما يرتفع بسياسة كهذهلن ن مستوى املعيشة للناس أ يف و ال شك ﴾  فوقهم غواش  و كذلك جنزى الظلمني
عن  صد إخفاء عجز احلكومةبقدت أُوجِبل إن هذا املشروع سياسة مضللة بذلك،  التقاليد و املراسم ال عالقة له ن تنظيمإذ إكان، 
   .اإلدارة

 حنيفة ال تكرمي اإلمام أيباإلسالم و تعظيُم قصد بهمل ُيآخر،  و  فهو مشروع سياسيحنيفة أيضا  بعام أيب ٢٠٠٩إعالن سنة أما 
حقيق مشاريعها اخلبيثة إال لت ، بل إن احلكومة مل تعلن ذلكو تطبيق قوانني اإلسالم دينأركان العلى  و احملافظةُاملسلمني، و العلماء و
 كانو ه علماء من مجيع أحناء طاجيكستان، فيحنيفة، فاجتمع  مبناسبة عام أيبابتداء العام اجلارى مؤمتر  يفلقد انعقد . ضد املسلمني

 م، فكاندم احترامه للعلماء و عداوته هلع يفصرحيا  ،هبم اًمستهزئ فقد بدأ ،احملاضرينمع  يةه رئيس اجلمهورفي عاملواضحا كيف ت
السياسة و  يف، بل له اجهادات العبادات فحسب يفاإلمام أباحنيفة مل جيتهد إن : و عندما قال أحد احملاضرين. يقطع كالم احملاضرين

تكن ال : ه و قال لهمكال من إمتام رئيس اجلمهورية ميكنِّه مل جتهادات أيضا، قبل هذه اال، و على احلكومة أن تقتصاد و احلكماال
احلديث، فاحتج ن والقرآ  الربامج املدرسية تعليُم يفُيضمَّ احملاضر اآلخر أن  اقترحو ! ؟شيء نتكلم منذ ساعة أي يفأال ترى  ا،فيعاط

     !كالمه ميكِّنه من إمتاممناسبة لذلك و مل اآلن وضاع الرئيس بأن ليست األ

 بل املؤمتر، يف عرضه العلماءاقتراح  أي فهو مل يقبلضهم، ال يقيم هلم وزنا، و يبغلعلماء أنه وهكذا فقد أظهرت معاملة الرئيس ل
الغرض من  وتقدير عملهم واقتراحاهتم، بل إن كل ذلك يدل على أن املؤمتر مل يكن لتقدير العلماء !حبثيوضع أى اقتراح موضع مل 

  . أمور أخرى يفأيب حنيفة يكمن م عام ٢٠٠٩إعالنه سنة 

وجود وأن طاجيكستان مذهب واحد فقط،  يفأن يكون ه وسائل اإلعالم  من أن الواجب تردداالعتبار ما  يفا ما أخذنا وإذ
إعالن هذا العام بعام أىب يتبني أن وراء  ،و التفرقة بني املسلمني ة األخرى يثري االختالفاألحزاب اإلسالمي املذاهب و احلركات و

حبجة أهنا ليست على النهج الذي  تسري عليه  اإلسالمية،  احلركاتمجيع العتقال و حبس أعضاء هو إجياد حجة للدولة حنيفة 
   .الدولة

الذي  ."ية اإلعتقاد و املؤسسات الدينيةحر يفقانون مجهورية طاجيكستان " ، فقد أعلنت الدولةولتركيز هذا األمر والتأكيد عليه
 وقّع عليهر، واآذ ٥ يفلس العايل اجمل يفنواب و قد وافق على هذا القانون جملس ال ار بعد انعقاد مؤمتر أىب حنيفةشهر آذ يفصدر 

يأذن القانون ف .للحرب على اإلسالم و املسلمنيدراسة القانون أنه وضع يتبني من  إنه .راآذ ٢٦ يفأمام على رمحن  رئيس اجلمهورية
شؤوهنم  كل  يفيز التدخل جيى حركة،  واملؤسسات و احلركات و األحزاب، حىت املسلمني الذين ال عالقة هلم بأالحقة و مراقبة مب

! سنة ةعشر سبعفوق  عمرهم على مسلمنيو مينع التعليمات الدينية . املساجد احمللية و املساجد اجلامعةوقت، كما يضع حدا ألقامة 
  .املساجد من الذين يوافقون سياسة احلكومة يفاألئمة و اخلطباء و يعني وفق القانون 



 

النقطة  يفجاء . "اإلعتقادالتفاضل و التحديدات بالنسبة للدين و متنع الدعوة إىل : "لرابعةالنقطة السادسة من املادة ا يفجاء 
. "القانون يفاحملدد ترتيب الحبسب  ُسجِّلتمؤسسات دينية من إال العام الديين ال جيوز العمل التبليغى و : "نفسهاالتاسعة من املادة 

مالحقة و حبس و ميكِّن الدوائر األمنية من اجملتمع، و  يفأو حركة من محل الدعوة كل مسلم هذا القانون  و غريه من القوانني مينع 
ذ تشريعات مجهورية طاجيكستان فييقوم باإلشراف العام على تن: "الثالثنيالنقطة األوىل من املادة  يفجاء  .تعذيب من يقومون بذلك

ائر األمنية و النيابة أن الدو نحا متهذه النقطة و غريه ."رية طاجيكستانمجهو يفالعامة  حرية اإلعتقاد و املؤسسات الدينية النيابةُ يف
قد   .لة من قبل احلكومةمسّجو لو كانت  أى وقت تشاء، يف و ُتوقف عملها و تفّتشهاشؤون أى مؤسسة أو حزب ديىن  يف تتدخل
و املؤسسة الدينية إذا ال ُتسجَّل،  ية طاجيكستانتطابق املعايري التشريعية جلمهورالقانون أن املؤسسات إذا مل عدة  مواد  يفذكر 

ىت و حبجج ششؤون األحزاب و املؤسسات املسجلة  يفللتدخل فاحلكومة إذن أوجدت لنفسها صالحية   .كانت تعمل يوقف عملُها
  .شاء، ما يوجد حاجزا أمام تسجيل احلركات اجلديدةكل وقت ت يفإيقاف عملها 

كل احلركات اإلسالمية شديدة على قوم مبراقبة لكى تهتيء جوا مناسبا للدوائر األمنية و النيابة يتبني من هذه املواد أن احلكومة 
من دوائر األمنية لتمكن او ت .و كذا مبراقبة املسلمني الذين ال عالقة هلم بأى حركة بغض النظر عن كوهنا مسجلة أو غري مسجلة، 

مع العلم أن محل الدعوة و األمر . اجملتمع يفمبربرات تافهة و من منع محل الدعوة و سائر املسلمني  احلركات مراقبة أعضاء هذه
الذين كفروا و  ﴿: قال اهللا تعاىل. ة كربىفرض عني على املسلمني و أن منع هذه األعمال تعد جرميباملعروف و النهى عنن املنكر 

 مؤذن بينهم أن لعنة اهللا على الظلمنيفأذن  ﴿: و قال أيضا ﴾عذاب مبا كانوا يفسدون هنم عذابا فوق الصدوا عن سبيل اهللا زد
  ﴾خرة كفرون الذين يصدون عن سبيل اهللا و يبغوهنا عوجا و هم باآل

 يف ةجد اجلامعاقام املست: "نقطة الثالثة من هذه املادةلا يفجاء . إقامة املساجدب سكاين للسماححد وضع  ةاملادة احلادية عشر يف
أحياء يشكل سكاهنا  يف ةعمجد اجلاااملس ةقامسمح  بإفي، فالعدد أكرب بلدة دوشنبه يفأما  .ألف نسمة ٢٠- ١٠ سكاهنا يشكلأحياء 
. نسمة ١٠٠٠- ٥٠٠أحياء يشكل سكاهنا  يفتقام املساجد اخلمسية : "النقطة الرابعة من املادة نفسها يفجاء  ."ألف نسمة ٥٠-٣٠
من منع إقامة حلكومة ا متكنهذه القيود . "نسمة ٥٠٠٠- ١٠٠٠ أحياء يشكل سكانه يفقام املساجد اخلمسية تبلدة دوشنبه  يفأما 

بلدة دوشنبه ال تسع املصلني، و أكثر  يفخاصة طاجيكستان  يفمع أن أكثر املساجد . مساجد جديدة أو إغالق بعض املساجد
  .ينصلوات اجلمعة و التراويح و العيد يفحلالة خاصة و تشاهد هذه ا. ساحة املساجد أو خارجا يفبصلون املصلني 

. فمن كان يؤمن باهللا و اليوم اآلخر لن يرتكب هذه الكبرية. من الكبائر عّدأو تدمري املساجد يإن تقييد إقامة املساجد بقيود 
ا كان هلم أن يدخلوها إال خراهبا أولئك م يفامسه و سعى  هافيأظلم ممن منع مساجد اهللا أن يذكر  و من ﴿: يقول اهللا تعاىل

    ﴾اآلخرة عذاب عظيم  يفالدنيا خزى و هلم  يف هلم فنيخائ

ناحية  يفأما إذا خصص أحد . تصبح ملكية عامة األرض الىت ختصص لعبادة اهللا سبحانه أن  يفإن علماء األمة هلم رأى واحد 
فعندئذ يصبح ملكية عامة  له إىل مكان صالة الناسإال إذا حّوة، يبقى ملكا له و ال يتحول إىل امللكية العامداره مكانا لصالته فإنه 



 

و استخدامها ألغراض دنيوية،  هفي، أو منع الصالة و وضع القيود لبناء املساجدأ ،إم تدمري املساجدعالوة على ذلك . كسائر املساجد
  .اإلسالم يفتعد عمال حراما و جرمية عظيمة  أو بيع أراضيها

 ".الشؤون الدينية يفاملنتدبة للحكومة  دائرةالبنتخب خطباء و أئمة املساجد مبوافقة : "من هذا القانون سةالسادالنقطة  يفجاء 
، مستحقا لإلمامةرأت الدائرة األمنية رجال فإذا . ن يوافقون سياسة احلكومةبناء على هذه املادة ال يعّين خطباء و أئمة املساجد إال مم

الشؤون الدينية، أى اللجنة  يفوائر املنتدبة إن الد. شهرته و علمه بالقرآن و السنةبغض النظر عن  يكون ذلك الرجل مرشحا لإلمامة
خيشون  و هؤالء العلماء الذين . خيدمون الدين بإخالص أن يكونوا أئمةء املخلصني الذين اتسمح للعلمالدينية و الدائرة األمنية لن 

  ﴾خيشى اهللا من عباده العلماء  إمنا ﴿:يقول اهللا تعاىل. إلمامة منهمأحق با اهللا لومة الئم يفال خيافون اهللا و 

تية اوفق مناسبتهم الذتربية أوالدهم  يفهلم احلق الوالدان أو من يقوم مقامهما : "ة الرابعةة من املادالنقطة الرابعة عشر يفجاء 
حث الصبيان على العمل مينع  : "ذه املادةمن ه ةسة عشرالنقطة اخلام يفجاء . " عتقادحرية اال يفلصبيان بالدين و مبراعاة حقوق ا

، أو تسليمهم أركان الدين إن تعليم األوالد". والديهم أو من يقوم مقامهما و تعليم املواد الدينية هلم بدون إذن أؤسسات الدنية امل يف
إال أن املادة الرابعة . الشعب املسلم الطاجيكى ندع تاداًعقد أصبح شيئا ماملدارس الدينية  أسلوب احلجرة، أو إدخاهلم يفم يعلّمهملن 

الشريعة اإلسالمية تأمر املسلمني أن يعلموا و. "عتقادحقوق الصبيان و حرية االانتهاك "هذه األعمال حبجة تضع حاجزا أمام عشرة 
يقول . ذ األحكام الشرعيةفيوا بتنعشر سنوات و مل يقومما بلغوا  ضرهبم إذاو تأمر أيضا ب .من أيام الصبا شرعيةعلوم الالأوالدهم 

 يف هذا احلديث الذى رواه اإلمام أمحد. »َعَشًرا َبلَُغوا إِذَا َعلَْيَها َواْضرُِبوُهْم َسْبًعا، َبلَُغوا إِذَا بِالصَّلَاِة َصبَِياَنكُْم ُمُروا«: النىب 
. ها للتأديبفيعمره إىل عشر سنوات، و ال ُيضرب ة األوىل و هى تشمل املرحل: تنقسم إىل مرحلتني الولدربية تيبني أن  مسنده

  .ها الولد للتأديبفياملرحلة الثانية و هى تشمل ما بعد عشر سنوات، و يضرب 

سنة  ١٤-١٣ما بني طاجيكستان  يفمع أنه يبلغ الصبيان سنة،  ةعشر قانون اجلمهورية الطاجيكية بسبع يفسن البلوغ  نقد عيِّ
نضمام إىل حزب يعمل الستئناف احلياة اإلسالمية بإقامة االالقيام باألحكام الشرعية، و منها ببلوغه و جيب على املسلم . من عمرهم
ب سياسى يعمل الستئناف مع حزألن ترك العمل عن هذا العمل،  منعه يفال للوالدين و ال للحكومة و ال حق ألحد . دولة اخلالفة
. املتعلقة بأعمالهم األحكام الشرعية تعلُّمنذ البلوغ كما جيب على املسلم  .اهللا معصية يفسالمية معصية، و ال طاعة ألحد احلياة اإل
و وصينا اإلنسان بوالديه حسنا و إن حاهداك  ﴿: يقول اهللا تعاىل. تعلم األحكام املتعلقة بأعمالهوز ألحد أن مينعه من فال جي

  ﴾كنتتم تعملون مرجعكم فأنبئكم مبا لتشرك ىب ما ليس لك به علم فال تطعهما إىلّ 

، وكذلك اعتقلت  حزب التحريراشتد اعتقال شباب  فقد حىت اآلن املاضي يونيوبعد صدور هذا القانون، أى من شهر و
 ة و التبليغ،فيصفوف احلركات اإلسالمية، خاصة أعضاء مجاعىت السل يفاألمنية كثريا من املسلمني الذين كانوا يعملون  األجهزة

    .عذيبات ال حيتملها العقل اإلنسايناملعتقلون يواجهون تو ، إسالميةحركة  أليون متالذين ال ينباإلضافة إىل بعض املسلمني 

حرص قلوب إن . ، و ال نفع منها للمسلمنيأن مجيع األمور السياسية للحكومة موجهة ضد اإلسالم و املسلمني الصةواخل



 

و حرص جبات هلم و ازدياد صفوف املسلمات احملاملساجد  و عدم اتساع ساحاتدينهم و ازدياد صفوف املصلني على   املسلمني
أصدرت قانون حرية لذا . يزعج احلكومةو لبس الطالبات ألبسة شرعية، كل ذلك  ،على تعلم أركان دينهم الشباب املسلمني

 يفاء حمبة الدين ك إطفلو املراد من ذ. و تطبق سياستها املضللة ستطيع أن توقف هذه األعماللكى ت  عتقاد و املؤسسات الدينيةاال
يريدون لليطفئوا نور اهللا بأفواههم و اهللا متم نوره و لو كره الكافرون   ﴿ .دولة اخلالفة القادمة بإذن اهللا منع قيامو ،قلوب املسلمني

  ﴾هو الذى أرسل رسوله باهلدى و دين احلق ليظهره على الدين كله و لو كره املشركون 

و قالوا جبزء من اإلسالم خال من السياسة، يكتفون  ، وأهنمخلون السياسةادعوا أهنم ال يتدبليغ ة و التفيالسل يفإن إخواننا 
ألمر املالحقات و جهوا آخر او مع ذلك وا، ، واعتقاالهتانقمة احلكومة ويأملون بذلك أن يتفادوا بذلك .نقياد للحكومةبوجوب اال

إن الكفار و عمالءهم من حكام املسلمني لن يرضوا عنكم : إلخواننا هؤالءنقول إننا  !عتقاالت من قبل احلكومةالتعذيبات و اال
فما دامت احلكومة  !نه إال أن تسبحوا حبمدهم ليل هنار، حىت اجلزء للذي تدعون إليه يتركوكم متارسوتتركوا اإلسالم بالكليةحىت 

و لن ترضى عنك  ﴿: قال اهللا تعاىل االنقياد هلا،، فهي لن ترضى عن أي مسلم يتمسك بدينه، ولذلك فال حيل حتكم بقوانني الكفر
حىت تتبع ملتهم  قل إن هدى اهللا هو اهلدى و لئن اتبعت أهوائهم بعد الذى جاءك من العلم ما لك من اهللا اليهود و ال النصرى 
، عن بينها رسول اهللا  ليتا طريقةاللن يتحقق إال بأحكامه، و إقامة  ،إن الدعوة إىل اإلسالم: نقول أيضاو. ﴾ من وىل و ال نصري

، الراشدة بإقامة دولة اخلالفةالستئناف احلياة اإلسالمية جبد واجتهاد، وصدق وإخالص، يعمل مبدؤه اإلسالم،  حزب سياسيطريق 
  .قفي، واهللا ويل التو حزب التحريروهذا ما يسري عليه 
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