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 !أنصارا كونوا! المسلمٌن جٌوش ٌا

 )مترجم(

 :الخبر

 على صفحتها على رسالة كستانٌأوزب لجمهورٌة الحكومٌة البوابة نشرت آذار/مارس، 61 فً

  www.gov.uz اإلنترنت

 زاراتو وحدات بمشاركة اإلرهاب لمكافحة خاصة تكتٌكٌة مشتركة تدرٌبات وانتهت ُعقدت"

 .عال   مستوى على طاجٌكستان جمهورٌةو كستانٌأوزب جمهورٌة فً الدفاع

 ومجموعة كٌةٌاألوزب الدفاع بوزارة الخاصة العملٌات قوات وحدات عن ممثلون احضره وقد

 .طاجٌكستان فً الدفاع وزارة وحدات مختلف من العسكرٌٌن األفراد من

 بالتدرٌب ٌقومون البلدٌن كال فً العسكرٌون األفراد كان، التدرٌبات من الرئٌسً الٌوم حتى

 تبادل تم، التدرٌبات وخالل. التوقعات كل النتٌجة تجاوزت وبالطبع. الٌوم فً مرتٌن التحضٌري

 العسكرٌون األفراد وقدر، الجانبٌن كال من العسكرٌٌن األفراد بٌن احترافً بشكل الخبرات

 ."ةالعسكرٌ ومعداتنا حداتنالو العملٌة اإلجراءات عالٌا تقدٌرا الطاجٌكٌون

 

 :التعلٌق

 بعد، السوفٌاتٌة االشتراكٌة الجمهورٌات اتحاد فً الملحد الشٌوعً النظام قام، الخالفة إبان هدم

 االتحاد انهٌار بعد. وطنً أساس على المسلمٌن بتقسٌم، الوسطى آسٌا فً البالد على االستٌالء

 هذه من كل فًاً حدٌث الناشئة الحكومات شكلت، كذل على عالوةو، الحدود هذه بقٌت، تًٌالسوفٌ

 .الكفرة المستعمرون رسمها التً الوطنٌة الحدود لحماٌة العسكرٌة قواتها (المستقلة) الجمهورٌات

 العٌش فً رغبتهماً وتكراراً مرار البالد هذه مسلمو أعلن، الماضٌة الثالثٌن السنوات مدى على

 هؤالء أبناء من ٌتألف الذي، الجٌشأن ، المفارقة لكن. رعالش حكم إعادةو، هللا ألحكاماً وفق

 ةسلطال عن وٌدافع، هللا أحكام تحكمها ال التً ةسلطال عن وٌدافع، الفاسدٌن الحكام ٌخدم، المسلمٌن

 .العالم حول اإلسالم نشر فكرة تعادي والتً الوطنٌة بالفكرة مسكتت التً

 الذي حاكمال وٌخدم البٌعة ٌعطً كان إلسالمًا الجٌش أن سنجدف، الشرٌعة ألحكام عدنا إذا

 للدفاع ال جٌشا المسلمون أسس. هللا أنزل ما بغٌر ٌحكم الذي الحاكم ٌسلو، والسنة بالكتاب ٌحكم

 .الجهادالدعوة وب العالم أنحاء جمٌع فً اإلسالم نشرل وإنما ،فحسب حدودهم عن

 جٌوش أرسل ،المنورة المدٌنة فً المٌةإس دولة أول أسس أن بعد ، النبً أن كٌف ولنتذكر

 فًو. أحدو، بدر معارك فً، المثال سبٌل على ،الجٌش نفسهب  قاد إنه بل اإلسالم لنشر المسلمٌن

 جٌوش سارت كما. معركة 16 فً شارك  هللا رسول أن مسلم اإلمام روى، حاصح أحادٌث

 جمٌع فً اإلسالم لنشر دةمجاه عنهم هللا رضًمان وعلً وعث وعمر بكر أبً الراشدٌن الخلفاء

 .إلخ، وأفرٌقٌا والشام فارس وبالد العراق: العالم أنحاء
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 مسلم بن قتٌبة الفذ القائد بقٌادة الجٌش جاء! الوسطى آسٌا بالد إلى اإلسالم وصل كٌف ولنتذكر

 هللا أحكام ةوموافق اإلسالم دٌن حقٌقة بسببو. مجاهدٌن الوسطى آسٌا إلى الشجعان ومحاربوه

 وبصفة. وأكثر أكثر اإلسالم نشر فً وبدأوا اإلسالم إلى البالد هذه شعوب تحولت ،البشر عةلطبٌ

، األرض فً هللا أحكام وٌطبقون وحده هللا ٌعبدون وبدأوا، والشمس النار عبادة الناس ترك عامة

 :مثل ،البالد هذه فً عظماء دٌن علماء ولد، بعد وفٌما. النهضة طرٌق فً شرعوا لذلك ونتٌجة

، أولوغبٌك مٌرزو مثل طبٌعٌةال علومفً ال وعلماء، الزمخشريو، يذالترم اإلمامو، البخاري اإلمام

 .الكثٌر موغٌره زمًارالخوو ، سٌنا ابنو، بٌرونًوال

 الكتاب أساس على حكمٌ الذي، للحاكماً ٌمٌن اإلسالمٌة الجٌوش أقسمتاً، قرن 61 من ألكثرو

. الخالفة لهدم والتسعون التاسعة الذكرى علٌنا ستحل، هذا باركالم رجب شهر فً، والٌوم. والسنة

 والسنة بالكتاب الحكم على المسلمٌن جٌوش ستباٌعه الذي، الخلٌفة وغاب الخالفة غابت، سنة 99 لـ

 ُكونَ َوٌَ  فِْتَنة   َتُكونَ  لَ  َحتَّى َوَقاتِلُوُهمْ ﴿: تعالى هللا مرأل تطبٌقا، العالم أنحاء جمٌع فً اإلسالم ونشر

ٌنُ  ِ  الدِّ الِِمٌنَ  َعلَى إِلَّ  انَ ُعْدوَ  َفالَ  انَتَهواْ  َفإِنِ  ِِلّ  النَّاسَ  أَُقاتِلَ  أَنْ  أُِمْرتُ » : هللا رسول لوقوٌ .﴾الظَّ

ْشَهُدوا َحتَّى ُ  إِلَّ  إِلَهَ  َل  أَنْ  ٌَ
د َوأَنَّ  ّللاَّ ِ  َرُسولُ اً ُمَحمَّ ٌُقٌُِموا ّللاَّ اَلةَ  َو ٌُْؤُتوا الصَّ َكاةَ ا َو  َذلِكَ  َفَعلُوا َفإَِذا لزَّ

ِ  َعلَى َوِحَساُبُهمْ  اإْلِْساَلمِ  بَِحقِّ  إِلَّ  َوأَْمَوالَُهمْ  ِدَماَءُهمْ  ِمنًِّ َعَصُموا  ومسلم البخاري رواه «ّللاَّ

، اإلسالمٌة البالد جمٌع فً آخر مكان أي فً كما، الوسطى آسٌا فً السلطة أصحاب إن

 الثورات بقمع ٌأمرونهم، المنتصف فً وٌدسونهم، القذرة ألعابهم فً المسلمٌن جٌوش ٌستخدمون

 األمة لها تعرضت كثٌرة خٌانات بعد واقعا هذا ظهر وقد. الطاغوتٌة األنظمة وبحماٌة، الشعبٌة

 مصر فً الثورة وقمع وأفغانستان العراق على المستعمرٌنالكفار  هجوم مع حدث كما! اإلسالمٌة

 !األخرى اإلسالمٌة بالدال نم والعدٌد وسورٌا ولٌبٌا

 التً للتدرٌبات كفى! والمسلمٌن اإلسالم عن دافعوا! الوسطى آسٌا فً المسلمٌن جٌوش ٌا

! الطاغوت طاعة ارفضوا! مسلمون نتمأ! المستعمرٌنالكفار  دمى، نوالفاسد الحكام فٌكم بها ٌتفاخر

 كونوا! األنصار كونوا! النبوة هاجمن على الثانٌة الخالفة دولة ةماقإل التحرٌر حزب دعوة ادعموا

 !معٌننا وهللا! العالم أنحاء جمٌع فً اإلسالم نشروا الذٌن الصالح كالسلف شجعان مجاهدٌن

 
 التحرٌر لحزب المركزي اإلعالمً لمكتبذاعة اإل كتبه

 ٌنزمإلدر خ

 التحرٌر لحزب المركزي اإلعالمً المكتب عضو

 

 #أقٌموا_الخالفة

#ReturnTheKhilafah 

#YenidenHilafet 


