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 بسم هللا الرحمن الرحيم

  إلى نھضات األمة اإلسالمية لقد انكسر حاجز الخوف، فانضّموا
  مترجم

بعض البالد اإلسالمية مثل تونس ومصر واليمن والبحرين وليبيا وسوريا والجزائر والمغرب  في عدة تتحركمنذ شھور 
َّ م يتحكوھؤالء الحكا. األمة اإلسالمية ضد الحكام الظالمين راتٌ ھا تظاھُ وغيرِ  األمة المظلومة منذ عشرين وثالثين بمون ـ

ينھبون وحتى أربعين سنة بالقوة، ويمتصون دماءھا، ويطبقون القوانين الجائرة المفروضة من قبل أسيادھم الكفرة، و
ِّ قحَ ثرواتھا مع أسيادھم، وينتھكون أعراضھا وحقوقھا العادية اإلنسانية، ويُ  ول، قد بلغ وخالصة الق .رون دينھا ومقدساتھاـ

شوارع بحيث لم الفانكسر كأس الصبر عند األمة، وخرج الناس إلى . طغيان فراعنة ھذا العصر أوجه وجاوز جميع الحدود
إن . عن طريقھا، سواء قوى األمن ودوائر القوة، أو مكر الدول المستعمرة الغربية وحيلھا يصّدھاشىء أن  يستطع أحد وال

إن قيام . الحكام الظالمينترجع من الميدان إلى بيتھا حتى تسقط  ت إلى قرار جازم أنھا الاألمة المظلومة نسيت الخوف وأت
ثُمَّ تَُكوُن ُمْلكاً ... « :صلى هللا عليه وسلموقد بشر رسول هللا . نبئ عن انتھاء عمر الحكام الظالمين وزمن الظلماألمة يُ 

والحكام الظالمون مثل ابن على وحسنى مبارك  .»ثُمَّ يَْرفَُعَھا إَِذا َشاَء أَْن يَْرفََعَھاَجْبِريَّةً، فَتَُكوُن َما َشاَء هللاُ أَْن تَُكوَن، 
ُ ن ُ ولم ي. واحدا تلو آخر إلى مساوئ التاريخذوا ـِ بـ ! مصيرھم األسود فياھتمام وتركوھم  ير لھم أسيادھم الكفرة أـِ ظھـ

ناق األمة سينتظرھم ھذا المصير  نفسه آن لھم أيضا أيامھم بالد اإلسالمية الذين تسلطوا بالقوة على أعال وزمالؤھم في
ثُمَّ تَُكوُن ِخـاَلفَـةً َعلَى ِمْنَھـاِج «): لى هللا عليه وآله وسلمص(وبإذن هللا سبحانه بدأت مرحلة بشرنا بھا رسول هللا . السوداء
ةِ  بُـوَّ   .»النـُّ

 فيو. ء من األمة اإلسالمية الينفصلآسيا الوسطى جزء من البالد اإلسالمية وإن أھلھا جز فيإن طاجيكستان وسائر البالد 
ونة األخيرة إلى درجة لم ترھا عين اآل فيوقد بلغ ھذا الظلم . ھذه البالد أيضا يجور الحكام المتسلطون على الناس منذ عقود

الظلم  فيالحدود  تجاوزقد  رحمان برئاسة رئيسھا الدكتاتور إمام عليوالحكومة المجرمة الطاجيكية  .ولم تسمعھا أذن
كل المجاالت وعم الفقر جميع الساحات، أصبح  فيالناس إلى أسفل مستوى  فيلقد انحط مستوى العيش . والطغيان

ُ تـْ أساسيا للناس، وان اً الحصول على لقمة العيش ھمّ  ھك الدين والمقدسات، حتى أصبح القيام بالعبادات العادية والتقاليد ـ
َ الدينية وت ھا ومرتكبـُْوَصم ي" جريمة"ھذه األمور  تواللحية، أصبح ة مثل اللباس الشرعيظاھر اإلسالميم الدين والمـُّ لعَ ـ

  !"التطرف"و" اإلرھاب"بـ

الشريحة الحاكمة فقط على حساب الناس، وكل ما يھم ھذه الشريحة ھو المحافظة على سيطرتھا القلقة البالد تنعم  ھذه في
ة وسيلة للوصول إلى كفون عن أيَّ نيست وھؤالء المجرمون ال .بنوك أوربا وأميريكا فيواإلكثار من ثرواتھا وأرصدتھا 

. تنفيذ أوامرھم ومخططاتھم ضد األمة اإلسالمية فيحقيقيين ألسيادھم الكفرة، فيتسابقون  فأصبحوا عبيداً . غايتھم الخبيثة
 ً ، وھم يخدعون أيام معدودةغفلة من أنه بقيت لسيطرتھم  فيولكنھم . لبقاء سلطانھم وثرواتھم ألنھم يحسبون أسيادھم ضمانا

من ووصلت طاقة المعارضة . طاجيكستان قد سئموا من جورھم وامتأل كأس صبرھم فيإذ المسلمون . أنفسھم بخياالت
ً . نفجارأھل البالد إلى درجة اال ، الذى العاصفةالذي يسبق فإن ھذا السكون ھو السكون  إن المجتمع الطاجيكي وإن بدا ساكنا
طاجيكستان جزء من األمة اإلسالمية فلن  فيوبما أن المسلمين  .وثلته المجرمة إلى الفناء طاغيسيسحب الدكتاتور ال

صلى هللا وقد بين الرسول . يتخلفوا بإذن هللا عن مجرى نھضة األمة اإلسالمية وعودتھا إلى قيمھا اإلسالمية والتى قد بدأت
إن السرور والحزن . »ِمنِيَن فِي تََوادِِّھْم َوتََراُحِمِھْم َوتََعاطُفِِھْم َمثَُل الَْجَسدِ َمثَُل الْـُمؤْ « :وحدة ھذه األمة بھذه الكلمات عليه وسلم

 .جميع أجزائھا ومجرى النھضة لھذه األمة التى قد بدأت سيعم اليوم أو غداً . ھذه األمة واحد فيواألفكار والمشاعر 
. ذ شھور بغض النظر عن أعمال الطاغين واستشھاد اآلالفيرجعون إلى بيوتھم من ھذه البالد ال فيوإخواننا وأخواتنا 

فال شك أن طوفان ثورات األمة سيصل إلى بالدنا ". النظام إسقاطالشعب يريد : "جميع الميادين شعار واحد فقط فييرتفع و
  !المظلومة أيضا

َ طاجيكستان منذ أول يوم بدأ فيه بفضل هللا وكرمه نشاط في حزب التحريرإن  ظة على حال األمة وھذا الظلم ه لم يصمت لحـ
 في يلةطو وقد قضى ما يزيد عن ثالثمئة من شبابه مدداً . البالد شھداء على ذلك ويعلمونه فيجميع المسلمين  ،ستبدادواال

وراء األسالك الشائكة لھذا الدكتاتور  آخر اآلن ما يقرب من ثالثمئة شاب ويوجد ،قبل أن يخرجوا لميناسجون الظ
وحتى نساء ھذه الثلة المخلصة يواجھن  أعيَد للسجن مرة أخرى بعد أن قضى فيه من قبل مدداً طويلة، وبعضھم. الطاغي
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  .أمثلة واضحة لما نقول اكلھ هوھذ. طويلة اً يسجنَّ مددوالتعذيب الشديد 

ظالمين لتحرير األمة اإلسالمية من ظلم ال حزب التحريرطاجيكستان يدركون اليوم نشاطات  فيأن المسلمين  في نحن نثق
ام الحكام الظالمين، ومنھم الحك فقد ظھر الصبح لذي عينين، وانكشفت سوءات واستعمار الدول الكافرة أكثر من كل وقت، 

وقد حانت الفرصة لمسلمى طاجيكستان لكى يتأثروا بثورات إخوانھم  .كونھم أحراراً  األمة نسائمُ  ت، ووصلفي طاجيكستان
  .إلسقاط األنظمة الفاسدة وإقامة دولة الخالفة الراشدةويشدوا ھممھم  حزب التحريرويعملوا مع 

إن  !ليبيا فياعلموا وانتبھوا أن أيامكم بقيت معدودة، وينتظركم مصير ابن على تونس ومبارك مصر وقذا !أيھا الظالمون
َ عندئذ لن ، ونتقم منكم بإذن هللا نقمة تستحقونھاتاألمة المظلومة س قوى األمن الخاصة،  المناصب وال نصركم الثروة والتـ

وفضال عن ذلك، سينتظركم العذاب األليم عند . انتظاركم فيالتاريخ  مزبلةاعلموا أن  !سيلفظونكم أسيادكم الكفرة حتى بل
  !هللا

  !طاجيكستان فيأيھا المسلمون 

ً بكر  إن أبا ب األعداء تمتلئ قلو توصالح الدين والمعتصم، الذين كان اً العزيز وخالد وعمر بن عبد وعمر وعثمان وعليا
 ً لقد آن األوان أال تخافوا ظلم العبد . اعلموا أنكم أحفاد ھؤالء الرجال العظماء. من سماع أسمائھم ھم من أجدادكم خوفا

أاَلَ إِنَّ أَْفَضَل اْلِجَھاِد َكلَِمةُ َحقٍّ ِعْنَد «): لى هللا عليه وآله وسلمص(قال رسول هللا . الفاسق وانتھجوا طريق أفضل الجھاد
  :يقول تعالى. وال تخشوا إال هللا سبحانه. »ُسْلطَاٍن َجائِرٍ 

 }أتخشونھم فا أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين{

  :وإنا نخاطب العلماء بخطاب خاص، ألن هللا عز وجل يقول 

 }إنما يخشى هللا من عباده العلماء{

قول الحق ومحاسبة  في، أى إن العلماء ورثة األنبياء »اْلُعلََماُء َوَرثَةُ اأْلَْنبِيَاءِ «): لى هللا عليه وآله وسلمص(ويقول النبى  
نعم، إن العلماء . لذا لھم أجر عظيم .أكثر المسلمين مسؤولية وعبئا عند هللاھم  فالعلماء إذن. الخيرحكام وقيادة األمة إلى ال

 ،والخروج على الظلم ،محاسبة الحكام الظالمين فياألمة  وقادواتكون لھم ھذه المنزلة إذا ھم عملوا بأوامر هللا ورسوله 
  ! أعاذنا هللا من ذلك. يالقون الحساب والعذاب الشديدين عند هللابل لعلماء، ليسوا مستحقين منزلة افوإال 

  !أيھا المسلمون، أيھا العلماء، ويا أولى األلباب

سواٌء أكان  ،ة الفاسدةالرأسمالي واألنظمةضد الحكام الظالمين  اإلنكاريدعوكم إلى أن ترفعوا معه صوت  حزب التحريرإن 
ُ و ،المساجد والشوارع بالتكبير والدعاء والمسيرات في وتصدعوا ، فكلھا ظالمة،اسمھا ديكتاتورية أم ديمقراطية  علنواتـ

 كجزء من األمة اإلسالمية ال وأن تـَْسَعْوا س واليمن والبحرين وسوريا وليبيا،مصر وتون فيتكافلكم مع إخوانكم المسلمين 
 ،الخالفة الراشدة -ة اإلسالمية الواحدة لإقامة الدوة ومع مسلمي البالد اإلسالمية األخرى إلسقاط األنظمة الظالم ،ينفصل

كما . هللا سبحانه عليكم، وتستحقون أجرا عظيما بأدائه هھذا أمر فرض. ھمعن ونصب خليفة عادل يحمى المسلمين ويدافع
لتساھلكم وتفريطكم  العذاب األليمفإن لم تفعلوا أصابكم  .يُخلّصكم ھذا األمر من الظلم ويوصلكم إلى سعادة الدنيا واآلخرة

، َوهللاِ، لَتَأُْمُرنَّ بِالـَْمْعُروِف َولَتَْنَھُونَّ َعِن اْلـُمْنَكِر، َولَتَأُْخُذنَّ َعلَى يِِد الظَّالِِم، الّ كَ « :صلى هللا عليه وسلمقال رسول هللا . به
  .»ًراَولَتَأْطُُرنَّهُ َعلَى اْلَحقِّ أَْطًرا أَْو تَْقُصُرنَّهُ َعلَى اْلَحقِّ قَصْ 

  .صلى هللا عليه وسلم وبشرى النبييدعوكم إلى ھذا األمر وھو يثق بقرب وعد هللا  حزب التحريرإن 

   }وعد هللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنھم في األرض{

ةِ « بُـوَّ   .»ثُمَّ تَُكوُن ِخـاَلفَـةً َعلَى ِمْنَھـاِج النـُّ

  .فأجيبوا دعوته، تنالوا سعادة الدنيا واآلخرة
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