بسم ﷲ الرحمن الرحيم

لقد انكسر حاجز الخوف ،فانض ّموا إلى نھضات األمة اإلسالمية
مترجم
منذ شھور عدة تتحرك في بعض البالد اإلسالمية مثل تونس ومصر واليمن والبحرين وليبيا وسوريا والجزائر والمغرب
وغيرھا تظاھُ ٌ
رات األمة اإلسالمية ضد الحكام الظالمين .وھؤالء الحكام يتحكـ ﱠمون باألمة المظلومة منذ عشرين وثالثين
ِ
وحتى أربعين سنة بالقوة ،ويمتصون دماءھا ،ويطبقون القوانين الجائرة المفروضة من قبل أسيادھم الكفرة ،وينھبون
ثرواتھا مع أسيادھم ،وينتھكون أعراضھا وحقوقھا العادية اإلنسانية ،ويُ َحقـ ﱢرون دينھا ومقدساتھا .وخالصة القول ،قد بلغ
طغيان فراعنة ھذا العصر أوجه وجاوز جميع الحدود .فانكسر كأس الصبر عند األمة ،وخرج الناس إلى الشوارع بحيث لم
يستطع أحد وال شىء أن يص ّدھا عن طريقھا ،سواء قوى األمن ودوائر القوة ،أو مكر الدول المستعمرة الغربية وحيلھا .إن
األمة المظلومة نسيت الخوف وأتت إلى قرار جازم أنھا ال ترجع من الميدان إلى بيتھا حتى تسقط الحكام الظالمين .إن قيام
األمة يُنبئ عن انتھاء عمر الحكام الظالمين وزمن الظلم .وقد بشر رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ...» :ثُ ﱠم تَ ُكونُ ُم ْلكا ً
َج ْب ِريﱠةً ،فَتَ ُكونُ َما شَا َء ﷲُ أَنْ تَ ُكونَ  ،ثُ ﱠم يَ ْرفَ ُع َھا إِ َذا شَا َء أَنْ يَ ْرفَ َع َھا« .والحكام الظالمون مثل ابن على وحسنى مبارك
نـ ُبـِذوا إلى مساوئ التاريخ واحدا تلو آخر .ولم يـ ُظھـِر لھم أسيادھم الكفرة أي اھتمام وتركوھم في مصيرھم األسود!
وزمالؤھم في البالد اإلسالمية الذين تسلطوا بالقوة على أعناق األمة سينتظرھم ھذا المصير نفسه آن لھم أيضا أيامھم
ـاج
السوداء .وبإذن ﷲ سبحانه بدأت مرحلة بشرنا بھا رسول ﷲ )صلى ﷲ عليه وآله وسلم(» :ثُ ﱠم تَ ُكونُ ِخ َـالفَـةً َعلَى ِم ْن َھ ِ
النﱡـبُـ ﱠو ِة«.
إن طاجيكستان وسائر البالد في آسيا الوسطى جزء من البالد اإلسالمية وإن أھلھا جزء من األمة اإلسالمية الينفصل .وفي
ھذه البالد أيضا يجور الحكام المتسلطون على الناس منذ عقود .وقد بلغ ھذا الظلم في اآلونة األخيرة إلى درجة لم ترھا عين
ولم تسمعھا أذن .والحكومة المجرمة الطاجيكية برئاسة رئيسھا الدكتاتور إمام علي رحمان قد جاوزت الحدود في الظلم
والطغيان .لقد انحط مستوى العيش في الناس إلى أسفل مستوى في كل المجاالت وعم الفقر جميع الساحات ،أصبح
الحصول على لقمة العيش ھ ّما ً أساسيا للناس ،وانـْتـ ُھك الدين والمقدسات ،حتى أصبح القيام بالعبادات العادية والتقاليد
صم مرتكبوھا
الدينية وتـ َ َعلـﱡم الدين والمظاھر اإلسالمية مثل اللباس الشرعي واللحية ،أصبحت ھذه األمور "جريمة" يـُوْ َ
بـ"اإلرھاب" و"التطرف"!
في ھذه البالد تنعم الشريحة الحاكمة فقط على حساب الناس ،وكل ما يھم ھذه الشريحة ھو المحافظة على سيطرتھا القلقة
واإلكثار من ثرواتھا وأرصدتھا في بنوك أوربا وأميريكا .وھؤالء المجرمون ال يستنكفون عن أيﱠة وسيلة للوصول إلى
غايتھم الخبيثة .فأصبحوا عبيداً حقيقيين ألسيادھم الكفرة ،فيتسابقون في تنفيذ أوامرھم ومخططاتھم ضد األمة اإلسالمية.
ألنھم يحسبون أسيادھم ضمانا ً لبقاء سلطانھم وثرواتھم .ولكنھم في غفلة من أنه بقيت لسيطرتھم أيام معدودة ،وھم يخدعون
أنفسھم بخياالت .إذ المسلمون في طاجيكستان قد سئموا من جورھم وامتأل كأس صبرھم .ووصلت طاقة المعارضة من
أھل البالد إلى درجة االنفجار .إن المجتمع الطاجيكي وإن بدا ساكنا ً فإن ھذا السكون ھو السكون الذي يسبق العاصفة ،الذى
سيسحب الدكتاتور الطاغي وثلته المجرمة إلى الفناء .وبما أن المسلمين في طاجيكستان جزء من األمة اإلسالمية فلن
يتخلفوا بإذن ﷲ عن مجرى نھضة األمة اإلسالمية وعودتھا إلى قيمھا اإلسالمية والتى قد بدأت .وقد بين الرسول صلى ﷲ
س ِد« .إن السرور والحزن
عليه وسلم وحدة ھذه األمة بھذه الكلماتَ » :مثَ ُل ا ْلـ ُم ْؤ ِمنِينَ فِي تَ َوا ﱢد ِھ ْم َوتَ َر ُ
اح ِم ِھ ْم َوتَ َعاطُفِ ِھ ْم َمثَ ُل ا ْل َج َ
واألفكار والمشاعر في ھذه األمة واحد .ومجرى النھضة لھذه األمة التى قد بدأت سيعم اليوم أو غداً جميع أجزائھا.
وإخواننا وأخواتنا في ھذه البالد ال يرجعون إلى بيوتھم منذ شھور بغض النظر عن أعمال الطاغين واستشھاد اآلالف.
ويرتفع في جميع الميادين شعار واحد فقط" :الشعب يريد إسقاط النظام" .فال شك أن طوفان ثورات األمة سيصل إلى بالدنا
المظلومة أيضا!
إن حزب التحرير في طاجيكستان منذ أول يوم بدأ فيه بفضل ﷲ وكرمه نشاطـ َه لم يصمت لحظة على حال األمة وھذا الظلم
واالستبداد ،جميع المسلمين في البالد شھداء على ذلك ويعلمونه .وقد قضى ما يزيد عن ثالثمئة من شبابه مدداً طويلة في
سجون الظالمين قبل أن يخرجوا ،ويوجد اآلن ما يقرب من ثالثمئة شاب آخر وراء األسالك الشائكة لھذا الدكتاتور
الطاغي .وبعضھم أعي َد للسجن مرة أخرى بعد أن قضى فيه من قبل مدداً طويلة ،وحتى نساء ھذه الثلة المخلصة يواجھن
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ﱠ
يسجن مدداً طويلة .وھذه كلھا أمثلة واضحة لما نقول.
التعذيب الشديد و
نحن نثق في أن المسلمين في طاجيكستان يدركون اليوم نشاطات حزب التحرير لتحرير األمة اإلسالمية من ظلم الظالمين
واستعمار الدول الكافرة أكثر من كل وقت ،فقد ظھر الصبح لذي عينين ،وانكشفت سوءات الحكام الظالمين ،ومنھم الحكام
في طاجيكستان ،ووصلت األمة نسائ ُم كونھم أحراراً .وقد حانت الفرصة لمسلمى طاجيكستان لكى يتأثروا بثورات إخوانھم
ويعملوا مع حزب التحرير ويشدوا ھممھم إلسقاط األنظمة الفاسدة وإقامة دولة الخالفة الراشدة.
أيھا الظالمون! اعلموا وانتبھوا أن أيامكم بقيت معدودة ،وينتظركم مصير ابن على تونس ومبارك مصر وقذافي ليبيا! إن
األمة المظلومة ستنتقم منكم بإذن ﷲ نقمة تستحقونھا ،وعندئذ لن تـ َنصركم الثروة وال المناصب وال قوى األمن الخاصة،
بل حتى أسيادكم الكفرة سيلفظونكم! اعلموا أن مزبلة التاريخ في انتظاركم .وفضال عن ذلك ،سينتظركم العذاب األليم عند
ﷲ!
أيھا المسلمون في طاجيكستان!
إن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا ً وعمر بن عبد العزيز وخالداً وصالح الدين والمعتصم ،الذين كانت قلوب األعداء تمتلئ
خوفا ً من سماع أسمائھم ھم من أجدادكم .اعلموا أنكم أحفاد ھؤالء الرجال العظماء .لقد آن األوان أال تخافوا ظلم العبد
ق ِع ْن َد
ض َل ا ْل ِج َھا ِد َكلِ َمةُ َح ﱟ
الفاسق وانتھجوا طريق أفضل الجھاد .قال رسول ﷲ )صلى ﷲ عليه وآله وسلم(» :أَالَ إِنﱠ أَ ْف َ
ان َجائِ ٍر« .وال تخشوا إال ﷲ سبحانه .يقول تعالى:
ُ
س ْلطَ ٍ
}أتخشونھم فا أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين{

وإنا نخاطب العلماء بخطاب خاص ،ألن ﷲ عز وجل يقول:
}إنما يخشى ﷲ من عباده العلماء{

ويقول النبى )صلى ﷲ عليه وآله وسلم(» :ا ْل ُعلَ َما ُء َو َرثَةُ ْاألَ ْنبِيَا ِء« ،أى إن العلماء ورثة األنبياء في قول الحق ومحاسبة
الحكام وقيادة األمة إلى الخير .فالعلماء إذن ھم أكثر المسلمين مسؤولية وعبئا عند ﷲ .لذا لھم أجر عظيم .نعم ،إن العلماء
تكون لھم ھذه المنزلة إذا ھم عملوا بأوامر ﷲ ورسوله وقادوا األمة في محاسبة الحكام الظالمين ،والخروج على الظلم،
وإال فليسوا مستحقين منزلة العلماء ،بل يالقون الحساب والعذاب الشديدين عند ﷲ .أعاذنا ﷲ من ذلك!
أيھا المسلمون ،أيھا العلماء ،ويا أولى األلباب!
إن حزب التحرير يدعوكم إلى أن ترفعوا معه صوت اإلنكار ضد الحكام الظالمين واألنظمة الرأسمالية الفاسدة ،سوا ٌء أكان
اسمھا ديكتاتورية أم ديمقراطية ،فكلھا ظالمة ،وتصدعوا في المساجد والشوارع بالتكبير والدعاء والمسيرات ،وتـ ُعلنوا
تكافلكم مع إخوانكم المسلمين في مصر وتونس واليمن والبحرين وسوريا وليبيا ،وأن تـ َ ْس َعوْ ا كجزء من األمة اإلسالمية ال
ينفصل ،مع مسلمي البالد اإلسالمية األخرى إلسقاط األنظمة الظالمة وإقامة الدولة اإلسالمية الواحدة  -الخالفة الراشدة،
ونصب خليفة عادل يحمى المسلمين ويدافع عنھم .ھذا أمر فرضه ﷲ سبحانه عليكم ،وتستحقون أجرا عظيما بأدائه .كما
يُخلّصكم ھذا األمر من الظلم ويوصلكم إلى سعادة الدنيا واآلخرة .فإن لم تفعلوا أصابكم العذاب األليم لتساھلكم وتفريطكم
َن ا ْلـ ُم ْن َك ِرَ ،ولَتَأْ ُخ ُذنﱠ َعلَى يِ ِد الظﱠالِ ِم،
ﷲ ،لَتَأْ ُم ُرنﱠ بِالـْ َم ْع ُر ِ
به .قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلمَ » :كالَّ ،و ِ
وف َولَتَ ْن َھ ُونﱠ ع ِ
ص ًرا«.
َولَتَأْطُ ُرنﱠهُ َعلَى ا ْل َح ﱢ
ص ُرنﱠهُ َعلَى ا ْل َح ﱢ
ق قَ ْ
ق أَ ْط ًرا أَ ْو تَ ْق ُ
إن حزب التحرير يدعوكم إلى ھذا األمر وھو يثق بقرب وعد ﷲ وبشرى النبي صلى ﷲ عليه وسلم.
}وعد ﷲ الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنھم في األرض{
ـاج النﱡـبُـ ﱠو ِة«.
»ثُ ﱠم تَ ُكونُ ِخ َـالفَـةً َعلَى ِم ْن َھ ِ
فأجيبوا دعوته ،تنالوا سعادة الدنيا واآلخرة.
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