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ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ   بِْسِم ّهللاِ الرَّ

الَِحاِت لَيَْستَْخلِفَنَّھُم فِي األَْرِض َكَما اْستَْخلََف الَِّذي{ ُ الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوَعِملُوا الصَّ َن ِمن قَْبلِِھْم َوَعَد هللاَّ
لَنَّھُ  نَنَّ لَھُْم ِدينَھُُم الَِّذي اْرتََضى لَھُْم َولَيُبَدِّ م مِّن بَْعِد َخْوفِِھْم أَْمنًا يَْعبُُدونَنِي الَ يُْشِرُكوَن بِي َشْيئًا َوَمن َولَيَُمكِّ

  } َكفََر بَْعَد َذلَِك فَأُْولَئَِك ھُُم اْلفَاِسقُونَ 

  خطاب عام

ً حرام قطع الديموقراطية االنتخاباتالمشاركة في    ا

  )مترجم(

  

  !فغانستانأيھا المسلمون واألحزاب السياسية فی أ

  ،مة هللا وبرکاتهعليکم ورحسالم لا

أن النظام الحالی فی األحزاب السياسية بأنه من الواضح مسلمی أفغانستان ولحزب التحرير  بيني
ً  سن قانونهتطبيق أصول الديمقراطية وبأفغانستان تعھد  أية  ھناكلھذا األساس وليس  األساسی وفقا

شاھدتم خالل األعوام المنصرمة بأن الناتج  قدو.إمکانية لتطبيق الشريعة اإلسالمية فی ظل ھذا النظام
اء شحنستان لم يکن سوی قتل األبرياء وتدمير القری وترويج الفمن تطبيق ھذا النظام فی أفغا

ماليين التی ة الرأسئف تكونت ربوية والماة الفرصة لمعئتھيالشعب من الفقر و ةمعاناووالفجور 
  .قتصاداستولت علی اال

وعية للنظام عطی المشري الاإلسالمية  يالديمقراطية فی األراض باتاالنتخا فی كرااالشتإن 
إن و. لألمة اإلسالمية... قتصادية العف المشاکل واألزمات السياسية واضايالديمقراطی فحسب بل 

لھا يد و تخون القيم المادية والمعنوية للشعب،فی البلد تغصب حقوق المسلمين، و جمھوريةاسة الئر
تدمر تقصف ورات األمريکية ئلطاا کل يوملمين األبرياء وإننا نشاھد بأم أعيننا طولی فی قتل المس

البلدان ر ئتواجه ھذه المشکلة بل حکام ساوحدھا ليست أفغانستان و. وتقتل الشعب األعزلالقری 
   . المسلمين إبادةفی قتل و قصداً  ونتعاونين العراق والشيشااإلسالمية مثل فلسطين، وکشمير و

ً  اإلسالم يجعلحيث  راعی الکيفيبينما اإلسالم  الکمب ھتممقراطية تإن الدي  ألداء  التقوی أساسا
 لذلكو. کمأن يتربعوا علی منصة الح قوةألصحاب المال وال حقمنح الالمسؤولية ولکن الديمقراطية ت

  .تساعدوا فی تطبيق نظام غير إسالمی الاحذروا عذاب هللا و

  :أساسينتقوم األنظمة الديمقراطية علی 

ً و سنوا دستوراً يأن  الشعبو بمعنی أنه يحق للناس السيادة لشعب: األول  ترعى أمورالدولة و قانونا
 ً   . للدستور الموضوع الشعب وفقا
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 يراقبوايس الدولة وئأنه يحق للناس أن يعينوا ر وھذا يعني فيما يعنيه الشعب مصدر السلطات: الثانی
  . أعماله و يحاسبوا الحکام

 اختيار وغاية ما يقومون به ،يمکن أن يسھم جميع الناس فی وضع القوانين نه الفإواضح ھو  کماو
ن برلماانتخاب الوکالء للوبترشيح  كما يقومون ،مباشرة من قبل الناس انتخابهتم ييس الدولة حيث ئر

علی حاسب الحکام يھا وعلي راقبيقوم بوضع القوانين وھو بدوره يوالذی يسمی بالقوة التقنينية و
  .تطبيقھا

َوَما َكاَن {: رسوله حيث يقوللو اً لهحق تشريعکل ھذا فی حين أن هللا سبحانه وتعالی جعل وضع ال 
ُ َوَرُسولُهُ أَْمًرا أَْن يَُكوَن لَھُُم اْلِخيََرةُ ِمْن أَْمِرِھْم َوَمْن يَعْ  َ لُِمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمنٍَة إَِذا قََضى هللاَّ ِص هللاَّ

   .االحزاب ٣٦ }قَْد َضلَّ َضالَالً ُمبِينًاَوَرُسولَهُ فَ 

الحياة الغربية علی فکرة  حيث تقوم .فی الحقيقة أن النظام الجديد قد انبثق من الثقافة والمفاھيم الغربية
ة رويج و. فصل الدين عن الدول الم اإلسالمی الفت ذا النظام فی الع ة  نشر ھ يعنی سوی تقمص الثقاف

دمطلب  تلبية الغربية و ا. تھاعقي تعمار س اول اس ی يح ار الفکری الغرب ذا التي إن ھ ا ئف ا فيھ م بم ر األم
  . أفغانستان

ى  ب عل م الواج ام الحک الميةاإن نظ ة اإلس المية ويق ألم دة اإلس اس العقي ی أس ی وم عل رض عل يف
 ً ا وا وفق لمين أن يعمل دة المس ذه العقي ديمقراو. لھ اقض األساس ال ذا األساس ين ام الحک. طیھ  مألن نظ

ی أساس الشريعة اإلسالمية  يسالمی بناإل يادة  يجعلوعل ة و للشرع الس ا الديمقراطي ی فأم بنيت عل
ل كوھنا. ولةن الدين عأساس فصل الد اب هللا مث ة من کت ة قاطع م إال {: أدل ا  }إن الحك و الحکم ھن

ْع َوأَِن اْحُكم بَْينَ {:ويقول جل وعال فيه األمر والنھی واإلباحة عنی التشريع بماي َزَل ّهللاُ َوالَ تَتَّبِ ھُم بَِمآ أَن
ً  يقولو. المائده ٤٩ "أَْھَواءھُْم َواْحَذْرھُْم أَن يَْفتِنُوَك َعن بَْعِض َما أَنَزَل ّهللاُ إِلَْيكَ  ا " :أيضا َوالَ تَقُولُوْا لَِم

ِذَب تَِصُف أَْلِسنَتُُكُم اْلَكِذَب َھـَذا َحالٌَل َوَھـَذا َحَراٌم لِّتَْفتَُروْا َعلَ  ى ّهللاِ اْلَك ى ّهللاِ اْلَكِذَب إِنَّ الَِّذيَن يَْفتَُروَن َعلَ
  . النحل ١١٦ }الَ يُْفلُِحونَ 

  

يادة فی تشريع نيابة عن الناس، ألن اليقوم ب مجلس كھنا يقبل أن يكون النظام اإلسالمی ال الحکم والس
ام ) ليفةالخ(يس الدولة ئور ،للشريعة اإلسالمية فقطالدولة اإلسالمية  ی األحک ه أن يتبن الشرعية يحق ل

   .لى هللا عليه وسلمص، من كتاب هللا سبحانه وسنة رسوله ن الناسئوإلدارة ش

أن اإلسالم ي يعنی ھذا الو عب ات من اتف. االنتخاب يلةالھی  االنتخاب ة وس ارال العملي ذى شخصال ختي  ال
لمون ل ةيبايعه المس ة رئاس ا .الدول ا  كم يلة إلأنھ وکالء و نتخابوس واب ال ة المشورة  واليعطالن للخليف

ة وو ايراقبولللدول ؤوليھا و ھ بوا مس ر( يحاس ن المنک ی ع المعروف والنھ ر ب ذل) األم وا ل كو ک يناقش
  . اسة الدولةئيقومون بتحديد عدد المرشحين لرھم و األمةلس شکاوی األمة فی مج
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رأي األكثرية، ويختار رئيس الدولة وأعضاء  حسب شرع القانوني ةالديمقراطي االنتخابات ففی
 االنتخاباتأما فی و .ھذا قد حرمه هللا عز وجلوالبرلمان لتطبيق ھذا القانون والمحاسبة على أساسه، 

 باختيار الخليفة ليحكم الناس باإلسالم ويبابعونه على ذلك، ويختارونيقوم المسلمون فاإلسالمية 
     .وفق أحكام اإلسالمھم ويراقبواألمراء  واالوکالء ليحاسب

  !أيھا المسلمون المرابطون

 تقد حکم) يةلس الوطناالمج( اتبأن البرلمانشاھدنا  ونحن قد األكثريةإن الديمقراطية ھی حکم 
حرم حين البرلمان الترکی  فعلمثلما . قد جعلھا هللا فرضاً علی المسلمينالتي بتحريم کثير من األمور 

يعطی للقوات أن برلمان أفغانستان بما يطلب من و المسلمة، ترکيةلمرأة الا لبس الخمار على
 ب قانونيصوقام بترأينا فی اآلونة األخيرة بأن برلمان أفغانستان  قدو. الخارجية صبغة شرعية

اتخذته القانون وبحيث نددت الکافرة فی العالم  ىقولشيعة فی البلد ولکنه أثار اللشخصية ال حوالاأل
. تجديد النظر فيهمراجعة القانون وعلى رغمت دولة أفغانستان أو. اإلی أھدافھ للوصول مھمةة طقن

و قد حللت برلمانات . النساء ١٤١ }يَْجَعَل ّهللاُ لِْلَكافِِريَن َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن َسبِيالً َولَن {: يقول جل وعال
 كللبنو منح اإلجازةو الخمركهللا سبحانه وتعالی  احرمھ التيالعالم اإلسالمی کثيرا من األمور 

مصطلح اصطنعه عدوهللا  )ياسالموقراط( علی ھذا فإن مصطلح اإلسالم الديمقراطیو. الربوية
  .ورسوله

  !طارق بن زيادصالح الدين و نأيھا الوارثو

قد وخ يألجل اإلسالم طيلة التارقد ضحی مسلم شعب إسالمی والشعب األفغانی بلد إن أفغانستان 
الم ھو نظام إن نظام الحکم فی اإلس. عتی القوات العالمية علی يد ھذا الشعبأئم ھزاسجل التاريخ 

وتطبق  تحافظ علی العقيدة اإلسالمية، والخالفة قد جعله هللا واجبا علی المسلمينالخالفة اإلسالمية و
 نقذ البشرية من شقاء الكفر وظلموتإلی العالم قاطبة الدعوة اإلسالمية  تحملالشريعة اإلسالمية و

کل الدول  توحدإن الخالفة اإلسالمية سو. الكافرين وتدخلھم في رحمة اإلسالم وعدل المسلمين
خطھا الكفار التي الکاذبة ستھدم الحدود فی دولة واحدة و القائمة في البالد اإلسالميةوالدويالت 

   .ستدير شؤون المسلمين بأحسن الطرقواالستعمار ليفرقوا بھا المسلمين و

  ! لمسلمأيھا الشعب ا

ألن ھذه األنظمة تناقض موانع أمام تطبيق الشريعة اإلسالمية، أقوی الإن األنظمة الديمقراطية ھی 
 ً شعب اإلسالمی بل للتحلوا أية مشکلة فإنکم لن  االنتخاباتفإن شارکتم فی . کامالً  اإلسالم تناقضا

حرام  نتخاباتاالأزمات ھذا الشعب، وإن المشارکة فی ھذه وب ئفی تضاعف مصا ناعدوسست
 .الکبرى الجريمةھذه ترتکبوا  ينصحکم حزب التحرير بعدم المشارکة فيھا حتی ال ذلكألجل . يقطع

کم وولکنھم لن يمنح ولو على نحو ظاھري، کم حق الرأیونوانتبھوا إلی أن حکام الغرب يعط
  .اوحدھية االستعمار الدولة الحاکم فإن ھذا ھو حق نتعييصالحية 
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األمة  غاللاستاإلسالمية بل ھی وسيلة استعمار وليست طريقة تطبيق الشريعة  إن الديمقراطية
وانتبھوا بأن  األصول اإلسالمية عنازل تدريجی تنھو  االنتخاباتفی  ك، و إن االشترااإلسالمية فقط

ً قطع عن تطبيق الشريعة حرام يئالجز التنازل تَاِب أَفَتُْؤِمنُوَن بِبَْعِض اْلكِ {: حيث يقول جل وعال .ا
ْنيَا َويَْوَم اْلقِيَاَمةِ  وَن إِلَى أََشدِّ  َوتَْكفُُروَن بِبَْعٍض فََما َجَزاء َمن يَْفَعُل َذلَِك ِمنُكْم إاِلَّ ِخْزٌي فِي اْلَحيَاِة الدُّ يَُردُّ

ا تَْعَملُونَ   ننسامثل حقوق اإل المزينةلعل المصطلحات و .٨٥ البقرة }اْلَعَذاِب َوَما ّهللاُ بَِغافٍِل َعمَّ
اء األمة اإلسالمية فی ھذه ھی مصطلحات شقولکن  تغريكم،جتماعية والجامعة المدنية الوالعدالة ا

  .السلطة علی العالم اإلسالمی بواسطتھالغرب العالم حيث يفرض ا

تحل الديمقراطية محل الشريعة فی  من أنيحذرکم والعام ھذا الخطاب بإن حزب التحرير يوجھکم 
 يريد أن يضعفوتجميد أذھان المسلمين ألن الغرب يعمل حثيثا إلفساد و - السمح هللا –حياتکم 

يُِريُدوَن {: عاليقول جال و .من ضاللتھم فی أذھان المسلمين حتی يتمکنالمفھوم الدقيق لإلسالم 
ُ ُمتِمُّ نُوِرِه َولَْو َكِرهَ اْلَكافُِرونَ  ِ بِأَْفَواِھِھْم َوهللاَّ   .الحج  ٨ }لِيُْطفُِؤوا نُوَر هللاَّ

  !أيھا المسلمون

أن  يدعوکموھو  بالد االسالميةال غالبيعمل القامة الخالفة الراشدة الثانية فى  حزب التحرير إن
ألداء ساعين مع شباب ھذا الحزب تعملوا و معه إلقامة الخالفة اإلسالمية وأن تقفواتوحدوا طاقاتکم 

مرحلة من بما فيھا هللا صلی هللا عليه وسلم ل أسوا بطريقة رسوتأن ت يدعوکمکما . ھذا الواجب العظيم
 ونسألهإننا نخشع  و .القوةنصرة ْاھل و )الکفاح السياسیالفکری والعمل (التثقيف ومرحلة التفاعل 

الرسول صلی هللا عليه وسلم فی بھا مية علی منھاج النبوة حيث بشر أن يوفقنا إلحياء الخالفة اإلسال
   .خالفة علی منھاج النبوةثم تکون : .... يقول وفيه حديث رواه اإلمام أحمد

الَِّذيَن يَْستَِمعُوَن اْلَقْوَل {: أن تکونوا من الذين قال هللا فيھمنرجو منکم أن تقبلوا نصيحتنا وأخيراً و
   الزمر  ١٩ }فَيَتَّبِعُوَن أَْحَسنَهُ 

  ١٧: يس }َوَما َعلَْينَا إاِلَّ اْلبَالَُغ اْلُمبِينُ {

  فغانستانا - حزب التحرير

  ھـ ق ١٤٣٠جمادى الثانى ٦

  م ٢٠٠٩-٠٥-٣١


