
 

 

 " ىالكب  "الطامة ىذكر 

مصطفى   اخلبيث عميلهم  ساعدة ومب ستعمرين امل على يد الكفار اخلالفة  دولة هدم منذ سنة 99 مضت  قدل
 مبثابة كان   اخلالفة دولة  ضعف  حت  بل! أيضا ىالوسط آسيا بالد فيها  ومبا  اإلسالم بالد ى عل ىكب   طامة ،كمال
  قدو . ىالوسط آسيا بالدروسيا القيصرية ل حتالل ا  إىل ىأد الفة اخل دولة ضعف نأل! البالد هذه  ىعل ى كب   مصيبة
  أي - التاسع عشر امليالدي قرنال أواسط ففي . املناطق هذه  ف  املسلمي  ى عل التكالب  ف  القيصرية  روسيا بدأت
  قوات  حتلتا م1853 ففي. ىالوسط  آسيا مدن حتاللدأت روسيا ابب - العثمانية اخلالفة  دولة  تضعف عندما

  ومدينة طُقماق ومدينة (اليوم زستان يرغق عاصمة) ِبشباك مدينة  م 1861-1860 وف ،مسجد آق مدينة ايروس
 طشقند مدينة حتلتا  م1865 وف ،مكينتيتش ومدينة تركستان ومدينة آات أولياء مدينة م1864 وف ،قُرغان يَنغي

  ت سقط لذلك ،متساوية غري كانت  ىالقو  ولكن عنيفة املسلمي  مقاومةقد كانت و . اآلن( كستانيأوزب )عاصمة
 .املستعمرينالكفار  الروس حتاللا  حتت ووقعت   تلو األخرى ة واحد ىالوسط  آسيا بالد

  ،وغريه وإرهاب لقت من  القسوة ستخدام ا إىل  وا ؤ جلو  املنطقة إخضاع  من  العسكرية  اقوهت بفضل  ياروس متكنت
  ذلك و  ثقافتهم ونشروا ،الروس املعدمي  من  ليونامل ونصف مليون ألكثر وأعطوها أصحاهبا من األراضي ونزعوا

  ثورة  إىل الوضع  هذا قد أدى و . الروسية ابللغة  التدريس وفرضوا ىالوسط آسيا ف  اإلسالمي الوجود  ىعل للقضاء 
 مسه او  العلماء أحد بقيادة كستان(يأوزب )ف أندجيان والية ف ينغتيبامِ  قرية ف الثورة وقعت م1898 ففي. املسلمي 

 وف! املسلمي  أمام شنقا أصحابهو  علي حممد أعدمواو  بقسوة الثورة قمعوا الروس ولكن ،صابر بن علي  حممد
  إىل الثورة  هذه وانتشرت. القيصرية روسيا ستبداد ا ىعل حاجي نذير بقيادة ِجزّاخ  مدينة ف املسلمون اثر م1916
  ف الشيوعي  نقالب اال وبعد . بقسوة أيضا اتور الث هذه  قمع  ت  ولكن زاخستانكاو  ىالوسط آسيا ف  ى األخر  املناطق
قد قام  ف. زائفا وعدا كان  هذا ولكن  ،روسيا شعوب لكل حلرية اب الشيوعيون وعد ليني  قيادةب م1917 عام روسيا
  مليون 20 من أكثر ضحاايها بلغ  والقفقاس ىالوسط آسيا ف لمسلمي ل وإابدة قمع بعمليات ستالي  مث ليني 

  قام  كما!  سيبرياي إىل املسلمي  هتجري وت العربية  اللغة  ُمنعت  حيث أيضا اهلوية حمو  بعمليات ستالي و  ليني  قام ! مسلم
  1924عام  وتركمانستان كستانيأوزب فظهرت م1922 عام ىالوسط آسيا بالد بتقسيم وستالي  ليني 

  اإلسالمية واملدارس  املساجد  الشيوعيون  وأغلق . 1936عام  رغيزستانق و  ازاخستانكو  1929عام  كستانيوطاج
  وأعياد  املسلمات حجاب ومنعوا املسلمي  علماء من الكثري وقتلوا ،لخمرل مصانعمستودعات و  إىل وحّولوها
  عن وحت  القرآن لغة  عن املسلمي  إلبعاد وذلك  كريليتسا  الروس  ة كتاب  مثابلعربية  الالتينية الكتابة  وبدلوا. املسلمي 

  مليون  3 من أكثر وحدها ازاخستانك  ف اعةاجمل من هلك قتصاديةاال الشيوعيي  ةسياس نتيجةو ! ابلعربية الكتابة
 .ضد اإلسالم واملسلمي  نو الشيوعي  هارتكبا اليت رائماجل من  فيض من  غيض وهذا ...إنسان

  من  وتركت نهابراث ف ىالوسط آسيا إبقاء روسيا حاولت م1991 عام هنيارهاو  السوفيايت حتاداال  تفكك وبعد
!  مسلمة كوهنا  إال اإلسالم عن تعرف ال  أجيال  ى عل واحلصول املسلمي  هوية  حمو من بدأته ما  ستمرارا ويضمن  خيلفه
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 لروسيا  العمالء  احلكام ضمن كما!  تركمنستانو  كستانيأوزب ف  خاصة واحلجاب ىاللح وإعفاء  املساجد بناء  وا منعف
  قتصادية اال و  الثقافية السيطرة مرارتواس  البالد ىعل أمريكي روسي وإشراف العسكرية األمنية العالقات ستمرارا والغرب 

 كستانيطاج ف  العسكرية الروس قواعد توجد واآلن. املنطقة ف  العسكرية القواعد وجود  واستمرار التنصري وحركات 
  اإلسالم  ىعل ابحلرب  ون قوميو  والغرب  الروس  مصال  وندمخي ىالوسط آسيا ف  العمالء احلكامإن . رغيزستانقو 

  النهضة  كحزب   اإلسالمية الشعارات ذات  األحزاب ونعاديو  ، والتطرف" اإلرهاب ىعل "احلرب شعار حتت  واملسلمي 
 عام نتهت ا حت عليها  واوضيق ،كيةياألوزب اإلسالمية  احلركة و  م 2000 عام ى انتهو  كستانيطاج ف  ظهر  الذي 

 يةطاغ أايم ففي! أكثرهم يقبع زال  وما السجون ف أعضائه من  اآلالف قبع  الذي التحرير وحزب ،م2001
  م 2005 ف أندجيان  أحداث  وف! ءدا شه السجون ف  التحرير حزب  شباب من  كثري   قضى كرميوف   كستانيأوزب

  حقوق  منظمات معلومات وحسب. يةطاغال هذا نظام به قام الذي  الدموي  التنكيلأنواع  بشعأل املسلمون تعرض
  الناس  من وكثري ! أطفالو  شيوخو  نساء وبينهم يةالطاغ هذا أبوامر إنسان 500 من أكثر املذحبة هذه ف قُتل اإلنسان

 .مضاعفة أضعافا  هذا  من  أكثر   الضحااي عددفإن  الواقع  وف. راحب  واأصيب
  الطبيعي والغاز البرتول حتياطيا من  الكثري متتلك فهي الطبيعية، والثروات ابملوارد غنية  ىالوسط آسيا بالدإن 
  خصوبة  من به تتمتع وما. النفط أنواع أجود من وهو  الكثافة خفيف النفطو  الكرمية  واألحجار يوميورانالو  والذهب
  سرتاتيجية ا أبمهية ىالوسط آسيا تتمتع كما .  قزوين حبر ف الثروات جانب إىل الزراعية، والثروات الطقس وتنوع األرض

  ولكن. والنفط اخلليج ملنطقة  واملنافذ اجلنوب  حبارو  ،ا  شرق آسيا وشرق الصي  بي  الوصل عقدة كوهنا  ف تتمثل ،أيضا
  املنطقة  هذه وأهل! هناو ينهب وازال وما الكفار املستعمرون هنبها - الشديد  األسف مع - اهلائلة والثروات املوارد هذه
 .الطواغيت ظلم  حتت  ون ويرزح املدقع  الفقر  ونيعان

!  والرأمسالية الشيوعية من  الكفر قواني  أي الغاب، قواني  وتطبيق احلياة  عن اخلالفة دولة لغياب ةرّ مُ  مثرة وهذا
  ؛الصب بفارغ النبوة منهاج ىعل الراشدة  اخلالفة إقامة  العامل ف املسلمي  كسائر   ىالوسط آسيا مسلمو ينتظر  لذلك

  من  أيضا  أبسرها البشرية رجت بل  ،النور إىل الظلمات هذه من فحسب وحدهم املسلمي  رجتُ  ال اخلالفة ألن
ونبايع أمريان  ،اخلالفة قامةأن يكرمنا إب تعاىلو  سبحانه هللا نسأل! وعدله اإلسالم نور إىل  الرأمسالية وجور ظلمات

على منهاج  الثانية الراشدة  اخلالفة دولة  ف  لمسلمي ل خليفة  أول  هو  يكونل تة شر ال  و أب خليل بن  ء عطا اجلليل  العامل 
 .بعزيز هللا ىعل ذلك  وما النبوة،
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