
بعد؟األوانلكميأنأمل! املسلمونأيها
. األخـرية اآلونـة يفذروتـه بلـغ قدواملسلمنياإلسالمعلىارمةوفئتهالطاغيالدكتاتورطغيانأنألحدخيفىيعدومل
يتكفـ بـل . متفكـرا أوسياسيااملرءيكونأناحلقيقةهذهملعرفةيشترطوال. احلقيقيوجههوأبرزوجههعنالنقابفخلع
:مؤخراوقعتعدةحوادثاملثالطريقعننورديليوفيما. اإلعالموسائطإىلخالصةنظرةلذلك
.بالعنفحلاهموحلقحلاهمألجلاملسلمنيمناملئاتاعتقال•
لإلسـالم خمالفـة املوضـوعات هـذه وأكثر،"الدينجلنة"قبلمنطباءاخلمةلألاجلمعةصالةمواعظموضوعاتحتديد•

.الوضعيةالطاغيهذاحكومةدحملموجهةو
.شىتذرائعوبحقوقيأساسأيبدوندوشنبهبلدةأحياءيفاملساجدمنعشراتإغالق•
تريـد كمـا متاماالسلطاتميدحونوالخملصنياإلسالمأحكاميبينونكانواوالذينخطباءأئمة25عنيزيدماعزل• 

.مريزاواحلاجنورالدينجاناإليشانمثلهلماملسلمنيأكثرةحمبإىلذلكبسببوحيظونهلمالسلطات
وملم2010-2009عـامي يفالربنـامج يفأوردتكانـت والـيت املدرسيالربنامجعن" اإلسالممعرفة"درسإبعاد•
.مكاا" يالطاجيكالشعبتأريخ"درسوإدخالبعدكتابهيطبع
خباصـة وبالسـجن، سـنة 18إىل5بنيماعليهمواحلكمالسياسيةوغريالسياسيةاإلسالميةاحلركاتأعضاءاعتقال•

.حزب التحريرأعضاء
إبعادمنهويرادواملسلمني،اإلسالمعلىموجهوالذي،"الولدوتربيةتعليمعنالوالدينمسؤولية"عنالقانونمشروع•
.مظاهرهاكلوعناإلسالمعنمسلمنيوإياكمحننأبنائنا
.سنة18إىلالنكاحعقدسنتصعيد•

اإلسـالم علـى الدكتاتوريـة احلكومـة حماربـة لطمـات مـن ولطمةاألخريينالشهرينيفحدثتحوادثأوردناهماكل
يفنـدخل أننـر ملللجميـع ةظاهرواملسلمنياإلسالمعلىالطاغيهذاجرائمأنومبا. الكفرةأسيادهمنبأوامرواملسلمني

.صيلهاتف
علـى األعلـى يفاملـذكورة فـاجلرائم . سكاا% 97عنيزيدماطاجيكستانيفاملسلمونيشكلحصائياتاإلعلىبناء
احلكومـة مـوظفي منالبالدهذهشعبأوليس: سؤالهنافريد. املسلمنيمنسكااجلبالديفحتدثواملسلمنياإلسالم

عـن عاالـدف يعتـد الـيت احلركـات وأتبـاع والعلمـاء والسياسـيني واملتفكـرين والصحفينيالقوىذاتالدوائرووالوزارات
ن،القـرآ يفاهللامدحهااليت"للناسأخرجتأمةخري"ذرياتومنالصاحلالسلفذرياتمنكلهمهؤالءأليس...اإلسالم

مـرة ولـو رونيتدبأفالوأعراضهم؟رمدينانتهاكعلىمعهايسكتوندرجةإىلدينهموقيمدينهمعنابتعدواقدأمأم
بعيـدا اهللارضـا حيسـبون أمعتـداء؟ واالالظلـم ظهـور عنددينهميأمرهممبنسواهلالظلم؟هذاأمامسكومأنه ال يصح 
زئيةاجلاألعمالببعضهمقيامأنأولئكأيظنا؟إميامفقدواوأالناروواجلنةاآلخراليومأذهامعنبعدهلومستحيال؟

!الناس؟هؤالءظنفمااملؤمل؟اجلبارالقهاراهللاعذابمنسينجيهماملهمةالقضياتبسائرهتمامهماوعدماإلسالممن
!املظلومةاألمةأيتها

!rحممدأمةيا
القوىذاتالدوائرموظفي إىلوالعلماءوالتجارواملعلمنياملزارعنيمن-أنكمنعلمطاجيكستانيفحزب التحريرإننا
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خرياتينهبونكيفترومألنكم،الظاملنيارمنيالرؤساءظلممنضجرمتقدكلكم–الوزاراتفيوموظالوزراءحىت
اجلـوع والفقـر مـن وروحيـة مانيةسـ جمعانـاة يعانونالناسفأصبحودينكم،أعراضكمانتهكواوالكفرةأسيادهممعاألمة

ترفعـون والتسكتونولكنكمذلك،منضجرمتإنكمأجل،. منهقلوبناوتتفطربذلكوحنسندركحنن. مكحقوقوانتهاك
يوشـك األمـم أَنْ   «:قـال عندماذلكعنrالنيبأخربكماقلوبكممنمتكنقدالوهنأنوالشك. عتراضباالأصواتكم

بـلْ أَنـتم يومئـذ كَـثري ولَكـنكُم غُثَـاٌء       : ن يومئذ؟ قَالَومن قلَّة نح: تداعى علَيكُم كَمـا تداعى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصعتها فَقَالَ قَائلٌ
ي قُلُوبِكُماُهللا ف فَنقْذلَيو كُمنةَ مابهـْم يـا رسـولَ اِهللا ومـا    : الْوهن فَقَالَ قَائـلٌ كَغثَاِء السيل ولَينزعن اُهللا من صدورِ عدوكُم ال

اهللاشـرع إىلوتقبلـوا قلوبكممنالوهنتبعدواأنلكميأنأمل. داودأبورواه. »حب الدنيا وكَراهيةُ الْـموت: وهن؟ قَالَالْ
:تعاىلقالمبقتضاه؟وتعملواتنجوالكي

]هت لَّكُملَعو كُملَيي عتمنِع مأُتلنِي ووشاخو مهوشخونَفَلَا تدت[.
!طاجيكستانيفاملسلمونأيها
حـاملي حرمانوأمامحقوقكمانتهاكأمامعتراضاالأصواتوترفعواأفواهكممنالسكوتمتختنبذواأنلكميأنأمل

والتضـحية احلقيقـي بالعمـل تبـدأوا أنلكميأنأمل!النشاط؟وسليمالالعيشيفحقوقهممناملخلصنياألمةأبناء–الدعوة
أخـذا الظـامل يـد علـى تأخـذوا أنلكـم يـأن أمل!واجلزئيـة؟ الفرعيـة باألعمالأنفسكمختدعواوالربكمدينإعزازألجل

صـفوف إىلتنضـموا أنلكـم يأنأمل!الراشدة؟اخلالفةوالعادلاخلليفة–إسالمياحقيقياوحكماإماماواوتقيموتسقطوه
مناخلوفتبدلواأنلكميأنأمل!الغاية؟إىلالوصولسبيليفاجلدساقعنا مرووتشحزب التحريرشبابحقيقينيدعاة

!وجل؟عزلهواحلباهللامناخلوفإىلالدنياوحباملوت
!طاجيكستانيفاملسلمونأيها
قضـية القضـية هـذه أنوتنبـهوا اعلمـوا ! يفـوت قـد بـل بلغ،قداألوانلكمنقولطاجيكستانيفحزب التحريرإننا

الربملـان يفبالعضـوية حتللناملصرييةالقضيةإن.اخليالهذاأذهانكميفتبقوافالوجزئية،فرعيةبأعمالحتلولنريية،مص
املسـاجد، بنـاء أوالكتب،بنشرأوالعمل،عنجمردانظرياتعلمااإلسالمأحكاممتعلُّأوفيه،الكراسيأكثرعلىاحلصولو

بل،ملحدينخونةحكامخريا من الرجاءأووالعقائد،العباداتيفواختالفاتمبناظراتتغالشاالأواألخالق،إىلالدعوة
الرفيـق إىلورحلتـه الدولـة وإقامتههجرتهزمانإىلبعثتهيوممنالعمليفrالرسولانهبياليتالطريقةهيحلهاطريقإن

وكـل مفاهيمـه مجيعيفيتبع،مبدئيسياسيحزبمعسياسيوكفاحفكرىصراعخاللمنحتلالقضيةإنأياألعلى،
يفومنـها العـامل كليفاملسلمنيغالبيةأذهانيفاليوماستقروقد.لهأسوةrاهللارسولأعمالمنيتخذواهللاشرعأعماله

بالصرباعام15-10منذاالهذايفيعملوناملخلصنياحلزبشبابإن. التكتلهذاهوحزب التحريرأنطاجيكستان
خوفاً معهالعملجيتنبونالبالديفاملسلمنيأناملؤسفمنأنهإال. طويلوسجنشيوحظلممنيالقونهممابالرغموالثبات

تعملـوا أنأيها املسـلمون  عليكمفيجب. للعملالطاقةولديهمصدق احلزب وإخالصه،يعرفونأممع،من بطش السلطة
وال ،سعادة الدنيا واآلخـرة إىل أكنافكم وتدافعوا عنه مجاعيا وتسريوا معه حنو تضموهوحلزباهذاصفوفيفإخوانكممع

...ختشوا يف اهللا لومة الئم
!طاجيكستانأيها املسلمون يف

غري املنفصل هلذه األمةء اجلزأيها 
لقـد  . تيجام وعروشـهم هم سوى يقلقألمة اإلسالمية، واللأعداءهملقد تبني اليوم للجميع أن حكام البالد اإلسالمية
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أقـواهلم وأعمـاهلم، ومل   يفقد بدت عداوم . من األمة وليست األمة منهماحلكامفتني، فليستلخمفئتني أصبح احلكام واألمة 
. ذرة رجاء منهمللراجييبق 

ويعتمـدون علـى   ،م ومـن اعتراضـاتكم  كمـن احلكـام اخلونـة خيـافون    أن يا ورثة خري أمة أخرجت للناساعلموا وتنبهوا 
أن حيمـى هـؤالء احلكـام اجلبنـاء وتيجـام      يسـتطيع أحـد   ولكن عليكم أن تعلموا جيدا أنه الزجركم، يفأسيادهم الكفرة 
. غـري مـردود ملـا نقـول    بالد العرب دليل يفوقعت مؤخرا اليتوإن احلوادث .موقفكم القوى واعتراضاتكموعروشهم أمام 

وإىل الدعاة املخلصـني أبنـاء هـذه    إىل دينكم ودنياكملعدوانارؤ احلاكم اخلائن  أن ميد يدجيمتسكتم بدينكم فلن وإنكم إن 
فـإن اهللا تعـاىل   فعلـوا  وإن مل ت. فـأنتم قـوة عظيمـة   أنكم إن أقبلتم إىل ربكم وعملتم مبا يأمركم دينكماعلموا وتنبهوا . األمة
وقَـد أَعمـىٰ حشـرتنِي لـم ربقَالَ@أَعمٰىالْقيامةيومونحشرهضنكًاةًمعيشلَهفَإِنَّذكْرِيعنأَعرضومن[:يقول
اكُنتريصقَالَ@بككَذَٰلكتاأَتناتاآيهِسيتفَن◌ۖككَذَٰلوموٰىالْينست[.

تدعوا احلكام اخلونة وأسيادهم الكفرة ينتهكون ض، والعتراا من مهمكم، وارفعوا أصواتكم باالإذن أيها املسلمون، شدو
بقوا معـه إىل إقامـة   وسـا حزب التحريـر كونوا مع ! أبناء األمة املخلصنييالحقون ويعتقلون أهل الدعوة تدعوهم ال! دينكم

!دولة اخلالفة الراشدة وتطبيق شرع اهللا
يفتساهلتم فـاعلموا أنكـم سـتالقون الـذل     وإن . لعملطاجيكستان ندعوكم أن تسارعوا إىل هذا ايفحزب التحريرإننا 

يتحقق بتحققه مجيع الفروض ، بل إنه من تاج الفروضاآلخرة، ألن هذا فرض أوجبه الشرع عليكميفالدنيا والعذاب األليم 
.إننا نذكركم فقط، ألن الذكرى نافعة للمسلم. ويعز اإلسالم واملسلمون

طاجيكستان–حزب التحرير!اللهم اشهد بأنا قد بلغنا
هـ1432من ربيع أول 17
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