
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 حزب التحرير حزب سياسي

 وشبابه الذين اعتقلتهم السلطات الطاجيكية سجناء رأي

 

يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ  وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ{: التحرير حزب سياسي قام على أساس قوله تعاىل إن حزب
لقد حدد . اإلسالمية بإقامة دولة اخلالفة اإلسالمية الراشدة ، وغايته استئناف احلياة}الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ عَنِ

. احلكم، وال حييد عنها قيد شعرة العمل باتباع طريقة الرسول صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم يف الوصول إىل احلزب هنجه يف
دون األعمال املادية اليت ختالف طريقة الرسول صلى اهلل عليه وعلى آله  الفكري والكفاح السياسيوهي تنحصر بالصراع 

دليل  1953وأعماله منذ تأسيسه يف . دولة وهو حزب عاملي يعمل فيما يقرب من مخسني .يف الوصول إىل احلكم وسلم
 تان أيضا يتبع هذه الطريقة، وسيستمر يف الصراعوحزب التحريريف طاجيكس. شعرة واضح على أ�ه ال خيرج عن طريقته قيد

  .السياسي حتى يصل إىل غايته الفكري والكفاح

. سجناء سياسيون طاجيكستان يذّكر بأ�ه حزب سياسي وشبابه الذين اعتقلتهم السلطات الطاجيكية إن حزب التحريريف
سنة أوضح دليل على  15احلزب يف طاجيكستان منذ فأعمال  .إهنم يعذبون ويعتقلون لكوهنم ثبتوا على عقيدهتم اإلسالمية

  .ما �قول

من أبناء هذه األمة وهذه األرض  إلفالس �ظام احلكم يف طاجكستان فقد تعامل مع شباب احلزب املخلصني الذين هم و�ظرا
 ذلك مباشرة وغريويؤيد الرئيس رمحا�وف وفريقه اجملرم فى . الظلم والتعذيب إىل اليوم بأساليب وحشية من 1999من عام 

، وجريدة ”BBC“ و” آزادي“مثل إذاعة  وإن وسائل اإلعالم الداخلية واخلارجية،. مباشرة علماءُ باعوا دينهم بد�ياهم
طاجيكستان  ودفرت هيئة األمم يف” منظمة حقوق اإل�سان“حبامية حقوق اإل�سان مثل  غريها، واملنظمات املسماة” امللة“

التحريراملخلصون يظلمون ويعذبون وحيكمون لسنوات  وشباب حزب. هم بسكوهتم وقلة اهتمامهميساعدون الظاملني يف جرائم
اإلعالم العامة  القضاة والنواب، واحملامني ورجال احلقوق، ووسائل: من الغريب أن اجلميع. فقط طويلة ألفكارهم وعقيدهتم



. افرتاء وهبتان، إال أهنم خيتارون السكوت عن ذلكجمرد  والناس مع علمهم بأن ما ينسب إىل شباب احلزب من اهتامات هي
. مدة حبسهم شباب من حزب التحريرملدد طويلة وقضوا 300املاضية حكم بالسجن ما يزيد عن  وخالل العشر سنوات

واليوم يقبع يف السجون ما يقرب . األمنية وسجون البالد وقد استشهد يف هذه املدة ما يزيد عن عشرة شباب وراء اجلدران
خريا وآتاهم صربا  فجزاهم اهلل. وشابات الدعوة يقضون مدة احلبس ال لشيء إال لفكرهم وعقيدهتم من شباب 300  من

  !مجيال وأجرا عظيما

اإلسالم ومحلة الدعوة  وفريقه اجملرم فإ�ا حنذرهم مرة أخرى بأن كل فرد أو مجاعة أو دولة حيارب وأما الرئيس رمحا�وف
. اهلل سبحا�ه وتعاىل ويلقى جزاءه املناسب الذي حددته الشريعة اخلليفة الراشد القادم بإذن سيحاسب على أعماله عند

وهم . بأستار الكعبة بدعوى اإلسالم صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم أمر يوم الفتح بقتل مثل هؤالء ولو تعلقوا ألن الرسول
 ء عن ظلمهم ولينتهوا عن جرائمهم قبل أن يفوت األوان،فلريتدع هؤال. أليما فضال عن ذلك، سيلقون يوم القيامة عذابا

  .وليستغفروا اهلل وليتوبوا إليه، لعل واحدا من املظلومني يؤمنهم على أ�فسهم

األمة أبطاهلا وتأخذ على يد الظاملني،  فيما يلي قائمة شباب حزب التحريرالذين يقبعون اليوم يف السجون، حتى تعرف و�ورد
كثريا من  ألن(أن كل هذه املالحقات والتعذيبات لن تكسر إرادة شباب حزب التحرير،  دولة وفريقه اجملرموحتى يعلم رئيس ال

، وحتى ال يبقى عند اهلل حجة لآلخرين )للمرة الثا�ية شبابه يواظبون العمل فيه حتى بعد قضاء سنوات يف السجون واعتقلوا
  .مقابل ظلم السلطات على اختيارهم الصمت

أطرا ولتقصر�ّه على لتأخذنّ على يد الظامل ولتأطر�ّه على احلق " :ر أبناء اإلسالم املخلصني الربرة بقول الرسول األكرمإ�نا �ذكّ
إذا رأيت أميت هتاب أن تقول للظامل يا ": وبقوله "ليضربنّ اهلل بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم احلق قصرا أو

احلديث الشريف أن  وشابات احلزب قد عاهدوا اهلل أن يتأسوا بالرسول األكرم، كما جاء يف شباب وإن، "ظامل فقد تودع منها
فواهلل ال أزال أجاهد عن الذي بعثين اهلل به حتى يظهره اهلل " ... : الرسول حني أرادت قريش صدّه عن البيت احلرام فقال

كتب اهلل { }للَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَوَعْدَ ا{ وإ�نا لعلى يقني بوعد اهلل "السالفة أو تنفرد هذه
  .}ألغلنب أ�ا ورسلي، إن اهلل قويُ عزيز



   :هذه قائمة أكثر شباب حزب التحريرالذين يقبعون اليوم يف السجون

 1. مريمجال 

 2 .مرادوف عبداخلالق  
 3 .مرادوف إهلام  
 4 .مرادوف إراىل  
 5 .مصطفايوف مأمور  
 6 .حممدرحيموف مجال الدين  
 7 .حممدييوف فخرالدين  
 8 .حممدقولوف عبيداهلل  
 9 .حممدرسول  
 10 .مؤمنوف مجعه �ظر  
 11 .ظروف قهرمان�  
 12 .ظريوف أحرار�  
 13 .ذيرجان�  
 14 .جنيموف صاحب  
 15 .يكماتوف دالريخان�  
 16 .يكماتوف عبدالواحد�  
 17 .اصروف سيدكمال�  
 18 .ورماتوف فرهاد�  
 19 .وراف طالب�  
 20 .وروف مهّت�  



 21 .عاقلوف قهرمان  
 22 .آرتيقوف أمحدجان  
 23 .آتشيلوف عبداللطيف  
 24 .آتشيلوف عبدالستار  
 25 .آتشيلوف عبدالصمد  
 26 .باربييوف إكرام  
 27 .بريماتوف عبداهلل  
 28 .بالفا�وف كامل جان  
 29 .رزاقوف عبداملنان  
 30 .رحيموف خرشيد  
 31 .رمحتوف عبدالغفار  
 32 .رمحتوف حصني باى  
 33 .رمحا�وف صاحل  
 34 .رجب على  
 35 .رازقوف عبدالرسول  
 36 .رستموف مرادجان  
 37 .سيدأمحدوف ذاكرخان  
 38 .سعيدبيكوف �سيم  
 39 .عيدفروخ اختياروفس  
 40 .سعيدوف قاسم  
 41 .سالموف ديلشاد  



 42 .صالح الدينوف كمال خان  
 43 .ساجنينوف عادل  
 44 .ستاروف أكرم  
 45 .ستاروف أ�ور  
 46 .صالييوف ذاكر  
 47 .صالييوف صاحب  
 48 .سوا�قولوف تُرسُنمراد  
 49 .سلطا�وف فيض اهلل  
 50 .سهراب  
 51 .تاجيبايوف شوكت  
 52 .توردييوف مراد  
 53 .أوجلايوف اسرائيل  
 54 .عمروف حممدشاه  
 55 .عمروف شهرت  
 56 .أموروف حممدى  
 57 .اموروف عمر  
 58 .اورينبايوف ابراهيم  
 59 .عوراقوف عبداجمليد  
 60 .عثما�وف رمحة اهلل  
 61 .خالقوف برهان  
 62 .خالقوف شهرت  



 63 .خالقوف إحسان  
 64 .خالققولوف عبدالستار  
 65 .خاجايوف باخت آوار  
 66 .يمتوف امساعيلحاج  
 67 .حكيموف مريسعيد  
 68 .حكيموف سلطان باى  
 69 .حكيمجا�وف عبدالرزاق  
 70 .حفيظوف يوسف جان  
 71 .حاجيبايوف رستم  
 72 .جليلوف عبدالرؤوف  
 73 .جليلوف دولت  
 74 .جليلوف دولت  
 75 .جليلوف جميد  
 76 .مجال الدينوف عبدامللك  
 77 .جامشيد  
 78 .شريفوف شهرت  
 79 .شاهيمردا�وف زياداهلل  
 80 .إملرادوف مهراه  
 81 .يو�سوف عبداملنان  
 82 .يو�سوف منصور  
 83 .يو�سوف صابر  



 84 .يو�سوف يوسف  
 85 .يوسفوف عبدالوىل  
 86 .يوسفوف على جان  
 87 .يوسفجا�وف شهرت  
 88 .حييايوف �ورالدين 

 89 .تشارييوفا �سيبه  
 90 .رمحا�وفا ديلناره  
 91 .قوملاتوفا سعادت  
 92 .أحراروف شهرت  
 93 .أحراروف جامشيد  
 94 .عبدالقادروف مقصود  
 95 .عبدالوهابوف زين الدين  
 96 .عبداخلالقوف أمحدجان  
 97 .عبدالنظروف مزراب  
 98 .عبدالرحيموف عبدالغفار  
 99 .عبدالرمحا�وف أكمل  
 100 .عبدالرمحا�وف مجعه باى  
 101 .عبداحلميدوف صابر  
 102 .آوازوف منصورجان  
 103 .وف دولت مرادعظيم  
 104 .أكربوف أكمل  



 105 .علييوف شريف اهلل  
 106 .عليموف مبني  
 107 .على شري  
 108 .أ�وروف مريزاطاهر  
 109 .أحدجان  
 110 .أمحدوف أعظم  
 111 .أشرابوف أ�ور  
 112 .آشوروف حبرالدين  
 113 .بيكوف مشس الدين  
 114 .بريدييوف باختيار  
 115 .بابايوف إسالم  
 116 .بابايوف عصمت اهلل  
 117 .باباخا�وف عبدالسالم  
 118 .باباجا�وف �سيم  
 119 .باباجا�وف �عمت جان  
 120 .بائطوف شكر على  
 121 .وهابوف عظمت  
 122 .واحدوف حممد  
 123 .غفوروف عبدامللك  
 124 .غازييوف هبرام  
 125 .غازييوف معروف  



 126 .دولتوف حمكم  
 127 .دولتوف هدية اهلل  
 128 .دادابايوف �عيم جان  
 129 .ايوف �ورالدينداداب  
 130 .دادابايوف جامشيد  
 131 .دادابايوف شريف جان  
 132 .داداخوجايوف باختيار  
 133 .ذاكروف غالم جان  
 134 .زاهدوف على جان  
 135 .زاهدوف عظيم  
 136 .عبادالاليوف حميى الدين  
 137 .إبراهيم  
 138 .إكراموف حسن  
 139 .إمساعيلوف أحد  
 140 .إسحاقوف عبدالرحيم  
 141 .ادرإيشوف هب  
 142 .كاال�وف إبراهيم  
 143 .كرميوف كامل  
 144 .كينجايوف شاكر  
 145 .كاملوف فاضل  
 146 .قيوموف كمال الدين  



 147 .قادروف خمتار  
 148 .قادروف �صراهلل  
 149 .قادروف عامل  
 150 .قادروف رستم  
 151 .قادروف شاكر  
 152 .قارامريزايوف إركني  
 153 .قامسوف فرقت  
 154 .قوّتوف عبدالرزاق  
 155 .قربا�وف أكرب  
 156 .قربا�وف أمراهلل  
 157 .قربا�وف دولتيار  
 158 .قوزيبايوف سلطان  
 159 .قربا�وف عامل  
 160 .قربا�وف شوكت  
 161 .قوشقاروف أعظم  
 162 .قومشرادوف أجقو�بيك  
 163 .لطيفوف أحرار  
 164 .لطيفوف هبادر  
 165 .مادعمروف �ورالدين  
 166 .مامادعلييوف فرهاد  
 167 .وف خرياهللمامادعليي  



 168 .ماماتوف قابل  
 169 .ماميدوف إمساعيل بيك  
 170 .ماميدوف مؤمن بيك  
 171 .منصوروف راوشان  
 172 . منصورجان  
 173 .حممودوف كمال الدين  
 174 .حممودوف هاشم جان  
 175 .مريزابايوف صابر  
 176 .مريزاخا�وف مريزاهبرام  
 177 .مريباشايوف إهلام 

 178 .مريخالوف إهلام  

  وغريهم
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