
 الرحيم الرمحن هللا بسم

 عنها البديل هي النبوة منهاج على واخلالفة ،الدميقراطية فشلت لقد

 بقول عمال فيها شاركوني التصويت يف يشاركون زالوا ما الذين حىتف ،القادمة االنتخاابت يف واسع نطاق على الدميقراطية فشلت لقد
 القضاء يريد أنه ييدع من ومنهم ممارستها، من عقود بعد الفساد يف ابلرباعة تمتعي من همفمن. البائسني املرشحني بني من الشرين" هونأ"

 !مانتخاهب يتم الذين هم الفاسدين أن نويدعو  فاسدون لكنهمو  الفساد، على

 ستخدموهناي حلكاما بيد أداة هي بل ،شئوننا الدميقراطية ترع فلم اآلمال، خيبت قد قراطيةالدميف ،االنتخاابت مقاطعة يف حمقون حنن
 من همو  القوانني، يسن من هم لدميقراطيةل ناملطبقو  يكون نأ عجب ال لذلك. الشعوب مصاحل حساب علىو  هبم اخلاصة شؤوهنم لرعاية
 املدنيني احلكام من واحداا  نظيفاا  رجالا  نشهد مل وهلذا ،شخصيةال همصاحلم ضمان من يتمكنوا حىت ،وخيطئ ويصوب ،وحيرم حيلل

 ينالفاسد أن اليوم نرى وهلذا ،ورحيل نواز أم ياينوك زرداري أم عزيز شوكت أم مشرف كانأ سواءا  لدميقراطية،اب ونكمحي ينالذ والعسكريني
 .اجليفة على الذابب مثل الدميقراطية حول حيومون

 ال الفاسدون احلكامف ،دميقراطية حكومة كل  مع احلال عليه كان  كما  يئاا س يزيد يظلس حالنا فإن االنتخاابت، يف يفوز شخص أيو 
 اقتصادان، سيخرب الدويل والبنك الدويل النقد صندوق نإف وعليه. املستعمرين من اخلارجي الدعم على ولكن الطبيعي السند على يعتمدون

 وزارة قبل نم كامل  بشكل عليها السيطرة تمتس اخلارجية سياستنا إن كما.  حالمناأ حتقيق من وحيرمنا الديون مستنقع يف البالد سيغرق مما
 ووكالة األمريكية الدفاع وزارة بختر   سوفو . مامهاأ غاروالص   اهلند أمام النفس ضبط سياسة اتباع استمرار يضمن مما األمريكية، اخلارجية

 سياسة ستظلو . أفغانستان يف األمريكي اجليش بقاء لضمان ونفوذان قوتنا مستغلني واالستخباراتية، العسكرية قدراتنا املركزية املخابرات
 .الغربية القيم بضالل املستقبل الجيأ فسدي مما اليونسكو، قبل من ملوثة والتعليم اإلعالم

 !باكستانال يف املسلمون اهيأ
 السنةو  لقرآناب كماحل وأصبح الدميقراطية فشلت قدف «َمرََّتْيِ  َواِحد   ُجْحر   ِمنْ  اْلُمْؤِمنُ  يُ ْلدَغُ  َل » :قال حيث  هللا رسول حذران لقد

 ليه.إحنتاج  الذي التغيري حدثسي الذي هو النبوة منهاج على اخلالفة قامةإ إعادة نأ فيه شك ال ومما احلايل، العصر حاجة

 .نال واألمان مناأل ستضمن اليت وحدها النبوة منهاج على اخلالفة إهنا
 ،واحدة راشدة ةدول يف مةألا دوتوح اإلسالمية، دبالال بني االنقسامات وتنهي املسلمني بالد بني احلدود مجيع لغاءإ على عملست •

 .واحد ةفيوخل واحدة مسلحة وقوات واحدة، لغةو  واحدة عملةو  واحد مال وبيت
 على هلا التابع اخلاص واجليش واملخابرات الدبلوماسيني من ضررها طرد إىل سيؤدي مما ،هلهأ هي امب املعادية الدول مع ستتعامل •

 .أرضنا
 مجيع دعووست ،الدويل النقد وصندوق الدويل والبنك املتحدة األمم منو  الغربيني املستعمرين أدوات من الفةاخل دولة نسحبست •

 .ابملثل القيام إىل العامل يف املضطهدة الدول
 وتفضح وحقيقي، جدي بشكل ميامنارو  احملتلة كشمريو  فلسطني يف ،املظلومني صرخاتل لالستجابة املسلحة قواهتا تعبئة سيتم •

 .الغربية املزدوجة عايريملا
 .قبل من لقرون تكان  كما  العامل يف لمظلومنيل اا وسخي مرح باا  مالذاا  اخلالفة كونست •
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 .الزدهار لنا ستضمن اليت النبوة منهاج على اخلالفة إهنا
 اإلسالم ألن الدوالرات، من املليارات مبئات قيمتها تقدر اليتو  واملعادن، الطاقة من اهلائلة الحتياطاتنا اخلاصة امللكية متنع سوف •

 .ماحتياجاهت على وتنفق للناس الكاملة ابلفائدة يعود هوو  عامة، ملكية الضخم الكنز هذا اعترب قد
 والنقل، النطاق، واسع والبناء الثقيلة، الصناعات شركات مثل كبري،ال الامل رأس ذات للشركات اخلاصة امللكية ستنهي •

 للشركات ركاانا أو  اا شروط فرض اإلسالم ألن وذلك. املال رأس أسهم شركة إلغاء خالل من والالسلكية، السلكية واالتصاالت
 على ابلسيطرة للدولة يسمح مما ،ضخمال الامل رأس ذات كبريةال للمؤسسات اخلاصة امللكية من حدسي وهذا به، خاصة فريدة

 .شؤوننا رعاية على قدرة أكثر تكون واسعة قطاعات
 الشرعية اإليرادات أبموال الدولة نةخزي متأل بينما ،سالمإلا هاحرم اليت رهقةامل ضرائبال من واملعوزين حملتاجنيا ختناقا حالة نهيست •
 وعاء تكسر وابلتايل الديون، مصيدة خالل من علينا الغرب هيمنة تضمن اليت األجنبية، الربوية القروض أخذ عملية وستنهي •

 .لألبد التسول

 .ديننا علينا وحتفظ حتفظنا اليت ةالنبو  منهاج على واخلالفة
 .بث كل  يفو  كتاب  كل  يف والسنة، القرآن من قوي أساس على تعليميةو  إعالمية اتسياس وضع سيتم •
 حق وستأخذ اجلميع، على الشرعية حكامألا قوتطب الدنيوي، املركز أو رعاايال وبني األداين بني أو اجلنسني بني مييز لن القضاءو  •

 .ءاألقواي من الضعفاء
 مياطل نول احلاكم، ومنهم كان  يأ من لمظ يأ القضاء يقر ولن النبوية، والسنة الكرمي القرآن من حكامألا الدولة وتطبق تتبىنو  •

 .الستئنافل يسمح وأ ذلك يف النظر ويؤجل

 !باكستانال يف نسلمو امل أيها
 ،حزب التحرير مع النبوة منهاج على اخلالفة قامةإ إعادة أجل من مجيعاا نعمل لكي اآلن الوقت حان وقد ،الدميقراطية فشلت لقد

 والنساء الرجال من اا جيش وأعد ابإلسالم، احلكم من كنهمت اليت الكتب من مكتبة لذلك أعد وقد إلسالم،اب للحكم متاماا  جاهز واحلزب
 ألن احلزب مع عملن أن واجبنا ومن ،شرقال يف إندونيسيا إىل الغرب يف املغرب من نممتدو  وشبابه واحلزب ،الواجب هبذا للقيام كفاءألا

 َوَما﴿ :وتعاىل سبحانه هللا قال حيث ،وتعاىل سبحانه هللا من علينا واجب فهو ،للمسلم اختيار حمل ليس شؤوننا مجيع يف إلسالماب كماحل
 ﴾.ُمِبيًنا َضاَللً  َضلَّ  فَ َقدْ  َوَرُسوَلهُ  اّللََّ  يَ ْعصِ  َوَمنْ  َأْمرِِهمْ  ِمنْ  اخلََِْيَةُ  ََلُمْ  َيُكونَ  َأنْ  َأْمًرا َوَرُسولُهُ  اّللَُّ  َقَضى ِإَذا ُمْؤِمَنة   َولَ  ِلُمْؤِمن   َكانَ 

 !الباكستانية املسلحة القوات يف املسلمون أيها
 طيحواأو  املتعفنة، الدميقراطية وادفنفا. ساعات غضون يف النبوة منهاج على اخلالفة قامةإ على ونقادر  موأنت الدميقراطية فشلت لقد

 سالمإلا أبمان وأنمن نادينب حنكم حىت النبوة، منهاج على اخلالفة قامةإ إلعادة اآلنزب التحرير حل النصرة عطواأو  الفاسدين حلكاماب
 َمنْ  اّللَُّ  َولََينُصَرنَّ ﴿ :ليقو  وتعاىل سبحانه هللاو ؟دينه ينصرو  وتعاىل سبحانه هللا وعد إىل يستجيب منكم منف. أعدائنا ضد معاركنا خنوضو 

 ﴾.َعزِيز   َلَقِوي   اّللََّ  ِإنَّ  يَنُصُرهُ 
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