
 الرحيم الرمحن ا بسم

 الديمقراطية مرة أخرى، من نُلدغ أال علينا
 وتزدىر باكستان تنهض حتى النبوة منهاج على الخالفة نقيم وأن

 جللب ىدرًا الروبيات مليارات إنفاق سيتم حيث الدميقراطية، اللعبة يف أخرى جولة خلوض وادلعارضون احلكام يستعد
 وفرية، وطاقة فيت، وشعب واسعة، زراعية أراض من اذلائلة، باكستان إمكانيات من الرغم وعلى لباكستان، اخلراب من مزيد

 على احلالية، الكربى العادلية القوى منافسة من متكنها... مهولة نووية وقدرة قوية، مسلحة وقوات كبرية، معدنية وموارد
 اْلُمْؤِمنُ  يُ ْلدَغُ  اَل »: قال حيث  ا رسول حذرنا وقد مرة، كل يف هبا الضرر تلحق ظلت الدميقراطية أن إال منها الرغم

 نعمل أن لنا ينبغي أال أخرى؟ تلو مرة الدميقراطية قبل من نُلدغ نظل فلماذا ومسلم، البخاري رواه «َمرَّتَ ْينِ  َواِحدٍ  ُجْحرٍ  ِمنْ 
 !ذلك؟ إلهناء النبوة منهاج على اخلالفة إقامة أجل من

 !باكستان في المسلمون أيها
 لقد! علينا؟ أعدائنا ىيمنة لتعزيز اذلائلة مواردنا باستخدام ونسمح أخرى، مرة الدميقراطية من نُلدغ أن علينا دلاذا

 وتنفيذ ذلم أسرارنا وكشف معهم، والتحالف العدو، قادة مع باالخنراط والعسكرية السياسية للقيادة الدميقراطية مسحت
 ادلتحدة الواليات كانت ما الذي التمكني بالدنا، يف خمابراهتا ومتكني اجلوية عدالقوا ادلتحدة الواليات كمنح تعليماهتم،

 حمصنة، سفارة تضم ادلتحدة، للواليات واسعة دعم شبكة بإنشاء ذلك بعد للدميقراطيني ومسحت وحدىا، لتحققو
... األمريكيني براتوادلخا للعسكريني وخمابئ وجوا(، )برا منقطعة غري عسكرية إمداد وخطوط جتسسية، وقنصليات
 وادلدنيني منهم العسكريني - للحكام مربر إعطاء أجل من ادلسلحة؛ قواتنا ضد زائفة" علنية بـ"ىجمات للقيام اسُتخدمت

 االحتالل ترسيخ من والعسكرية السياسية القيادة الدميقراطية مّكنت ىكذا. القبلية ادلناطق يف ادلسلحة قواتنا لنشر -
 الواليات متكن وإىل ذلا، اذلند واستباحة واسع امتداد على أفغانستان تفكك إىل أدى الذي األمر قوة، بكل األمريكي
 .وخارجها القبلية وادلناطق بلوشستان يف فتنة حرائق وإشعال الفاسدين إلغواء معا العمل من واذلند ادلتحدة

َهاُكمْ  ِإنََّما: ﴿وتعاىل سبحانو ا قال ينِ  ِفي َقاتَ ُلوُكمْ  الَِّذينَ  َعنْ  اللَّوُ  يَ ن ْ  َعَلى َوظَاَىُروا ِديَارُِكمْ  ِمنْ  َوَأْخَرُجوُكمْ  الدِّ
 من مواردنا استغالل ستمنع اليت النبوة منهاج على اخلالفة إهنا ،﴾الظَّاِلُمونَ  ُىمْ  فَُأْولَِئكَ  يَ تَ َولَُّهمْ  َوَمنْ  تَ َولَّْوُىمْ  َأنْ  ِإْخَراِجُكمْ 

 وميامنار كشمري يف ادلسلمني صرخات على رداً  ادلسلحة قواتنا ستحشد اليت اخلالفة إهنا ضدنا، واستخدامها أعدائنا قبل
 !علينا؟ واجًبا النبوة منهاج على اخلالفة إلقامة العمل يكون أال لذلك... وسوريا وفلسطني

 !باكستان في المسلمون أيها
 فريسة وجتعلنا باكستان يف اذلائلة مواردنا من ناحترم ستظل اليت وىي أخرى، مرة قراطيةميالد من نُلدغ أن علينا دلاذا
 مبئات قيمتها تقدر واليت وادلعادن، الطاقة من اذلائلة احتياطاتنا خبصخصة الدميقراطية مسحت لقد األجنيب؟ على االعتماد
 الرعية ىعل إنفاقها يتم عامة، ملكية الضخمة الكنوز ىذه جعل اإلسالم أن من الرغم على الدوالرات، من ادلليارات
، اْلَماِء،: َثاَلثٍ  ِفي ُشرََكاءُ  اْلُمْسِلُمونَ »:  ا رسول قال حاجتهم، قدر على هبا وينتفعون . أمحد رواه «َوالنَّارِ  َواْلَكََلِ

 والبناء، الثقيلة، الصناعات مثل ضخمة، مال رؤوس حتتاج النطاق واسعة دلشروعات أفراد بامتالك الدميقراطية مسحت كما
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 حتدّ  وخاصة، فريدة وأحكام بقوانني الشركة قّيد اإلسالم أن من بالرغم ادلسامهة، شركات خالل من... واالتصاالت والنقل،
 أكثر فتكون عليها، بالسيطرة الدولة يُلزم ما الكبري، ادلال رأس ذات واخلدمات والقطاعات للمؤسسات اخلاص االمتالك من

 َعَلى اللَّوُ  َأفَاءَ  َما: ﴿وتعاىل سبحانو ا قال الناس، من قليل عدد أيدي يف الثروة تركز ومتنع الناس شؤون رعاية على قدرة
ِبيلِ  َواْبنِ  َواْلَمَساِكينِ  َواْلَيَتاَمى اْلُقْرَبى َوِلِذي َولِلرَُّسولِ  َفِللَّوِ  اْلُقَرى َأْىلِ  ِمنْ  َرُسوِلوِ   اْْلَْغِنَياءِ  بَ ْينَ  ُدوَلةً  َيُكونَ  اَل  َكيْ  السَّ

 .﴾ْنُكمْ مِ 

 وادلعوزين اتاجني خنقت العامة، وادلمتلكات الدولة دمتلكات من ىائلة عائدات من الدميقراطية حرمتنا أن بعد
 األمر وزاد أمحد، رواه« َمْكسٍ  َصاِحبُ  اْلَجنَّةَ  يَْدُخلُ  اَل »:  ا رسول قال اإلسالم، حّرمها اليت ادلرىقة الضرائب بفرضها

 فخ يف وتقع ادلتزايدة الديون مستنقع يف تغرق باكستان جعل دما ربوية، بفوائد األجنبية القروض بأخذ راطيةالدميق مساحُ  سوءاً 
. ﴾الرِّبَا َوَحرَّمَ  اْلبَ ْيعَ  اللَّوُ  َوَأَحلَّ ﴿ :تعاىل ا قال األصلي، الدين سددت قد باكستان أن من الرغم على اجملحفة، الشروط

 !الدميقراطية؟ من بدالً  النبوة منهاج على اخلالفة امةإلق العمل علينا يجب أال لذلك

 !باكستان في المسلمون أيها
 ورسولو وتعاىل سبحانو  الصارخ حتديهم على احلكام يكافئ نظام ألهنا أخرى، مرة الدميقراطية من نُلدغ أال علينا

، فرصة أية دون صراحة، الكفر طبق إن - نفسو اخلليفة فيهم مبن - حاكم أي عزل القضاء على أوجب اإلسالم بينما 
 سبحانو ا قال الدميقراطية، يف حيصل كما "احلصانة" استخدام أو القانون يف التالعب أو العفو أو العقوبة من للفرار
 اللَّوِ  ِإَلى فَ ُردُّوهُ  َشْيءٍ  ِفي تَ َناَزْعُتمْ  نفَإِ  ِمنُكمْ  اْْلَْمرِ  َوُأوِلي الرَُّسولَ  َوَأِطيُعوا اللَّوَ  َأِطيُعوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا: ﴿وتعاىل

ِلكَ  اْْلِخرِ  َواْليَ ْومِ  بِاللَّوِ  تُ ْؤِمُنونَ  ُكنُتمْ  ِإن َوالرَُّسولِ  رٌ  ذََٰ حزب  مع نعمل أن علينا جيب أال لذلك ،﴾تَْأِوياًل  َوَأْحَسنُ  َخي ْ
 !النبوة؟ منهاج على اخلالفة إلقامة التحرير

 !الباكستانية المسلحة واتالق في المسلمون أيها
 ساعات، غضون يف ذلا حدّ  وضع على القدرة أيديكم فبني أخرى، مرة الدميقراطية قبل من نلدغ بأن تسمحوا ال
! ادلسلحة قواتنا يف ادلسلمون أيها. والدمار العصيان نظام الدميقراطية، على للحفاظ دعمكم على يعتمدون البائسون واحلكام

 ادلادية، القوة أىل نصرة خالل من بأىوائهم حيكمون كانوا الذين احلكام أقدام حتت من البساط  ا رسول سحب لقد
 نصرة وطلب وادلنعة، القوة ألىل للوصول والعنت ادلشقة متحماًل  القبائل، خمتلف على نفسو  ا رسول عرض حيث

زب حل النصرة أعطوا لذا للنصرة، ادلؤىلون القوة أىل اآلن أنتم. ادلنعة على وقدرهتم قوهتم عن يسأذلم وكان منهم، اإلسالم
 .وتزدىر باكستان تنهض حىت النبوة؛ منهاج على اخلالفة إقامة إلعادة التحرير
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