بسم هللا الرمحن الرحيم

أيها املسلمون ف ابكستان! دعوكم من الصراع الرخيص حول السلطة املدنية أو العسكرية
واحرصوا على العمل إلقامة اخلالفة اليت تضمن السيادة لشرع هللا وحده
من الواضح أن مشروع "ابكستان اجلديدة" قد فشل ،حيث إن املسلمي الشرفاء ف ابكستان يسحقهم الفقر وضيق
العيش والبطالة ،ويؤملهم عدوان الدولة اهلندوسية الذي طال أمده على كشمري احملتلة .فكان الفشل من اخلطورة إىل درجة ل
تنجح معه أية حماولة ف إعطاء األمل إبصالح النظام احلاكم احلايل.
لقد فشل مشروع "ابكستان اجلديدة" ألن النظام احلاكم احلايل يعطي السيادة للقواني الت يسنها اإلنسان ،بدلا من
أحكام هللا وحده .لقد متكن هذا النظام ،وهو من صنع اإلنسان ،من البقاء على قيد احلياة كل هذه املدة ألن بقاءه هو ف
صاحل الفاسدين ف القيادة السياسية والعسكرية ،حيث فتح النظام الباب واسعا للفاسدين من أجل هنب املسلمي وسرقة
مشرف وكياين وعاصم
ثرواهتم ،سواء أكانوا سياسيي مثل زرداري ونواز شريف وجهاجنري اترين أم ضباطا عسكريي مثل ّ
ابجوا .وهكذا ،يتنافس الفاسدون مع بعضهم بعضا للحصول على فرصة لتويل زمام النظام ،من أجل عقد الصفقات
تغري املد
والتناوب على هنب البالد بكلتا اليدين .إهنم يتجمعون حول النظام ،ويقفزون من سفينة إىل أخرى بناء على ّ
السياسي حبثا عن فرص أخرى مللء بطوهنم الت ل تشبع.
لقد تبي للفاسدين ف النخبة السياسية والعسكرية ف ابكستان أن الناس أدركوا أن النظام احلاكم نفسه قد فشل .ومع
ذلك ،فإن جشعهم الالحمدود جيربهم على الستمرار ف خداع املسلمي مبشروع تلو اآلخر لضمان بقاء النظام الفاشل.
وهكذا ،فإن األبواق املأجورة للفصائل املختلفة تغمر اجملتمع اآلن أبحاديث ل قيمة هلا عن السيادة املدنية ،والتفوق
العسكري ،والنظام الرائسي ،والدميقراطية الربملانية ،وجملس احلكماء واألنظمة اهلجينة ،ف موجة صراع رخيص على السلطة،
والت لن ينتج عنها أي خري أو ازدهار أو كرامة للمسلمي.
أيها املسلمون ف ابكستان!
ِِ ِ ِ
ي ي َديْ ِه وَل ِمن َخل ِْف ِه تَ ْن ِزيل ِمن ح ِكيم َِ
َحيد﴾،
ْ َ
جتدون ف القرآن الكرمي ،الذي ل ريب فيه و﴿ َل ََيْتيه الْبَاطل م ْن بَ ْ ِ َ َ ْ
شة
ض َعن ِذ ْك ِري فَِإن لَه َم ِعي َ
جتدون حتذير هللا تعاىل من أن البتعاد عن هديه جيلب املشقة .قال هللا تعاىلَ ﴿ :وَم ْن أَ ْع َر َ
ضنكا َوََْنشره يَ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة أَ ْع َمى﴾ .لذلك ستفشل مجيع ترقيعات هذا النظام احلاكم ،والت هي من صنع اإلنسان.
َ
لقد حتقق حتذير هللا عمليا ،وهذا واضح ف جتربتنا العملية األخرية ،فقد هربنا من مشروع مشرف /عزيز إىل مشروع
كياين /زرداري ،ث هربنا من مشروع كياين /زرداري إىل مشروع رحيل /نواز ،ث فرران من مشروع رحيل /نواز وجلأان إىل
مشروع ابجوا /عمران .ومع ذلك ،فإنه ف مجيع احلالت ،وببساطة جنا النظام الذي صنعه اإلنسان ،من خالل اهلروب إىل
ِ ِ
ِ
َحق أَن ي ت بَ َع أَمن ل يَ ِه ِدي إِل
النظام نفسه الذي هو من صنع اإلنسان! ﴿ق ِل اّلل يَ ْهدي لل َ
ْح ِق أَفَ َمن يَ ْهدي إِ َل ا ْْلَ ِق أ َ

ف ََتْكمو َن﴾ فلماذا التشبث مبشروع جديد ف ظل هذا النظام الباطل والضال والستهتار الصارخ
أَن ي ْه َدى فَ َما لَك ْم َك ْي َ
بقانون هللا سبحانه وتعاىل؟!

أيها املسلمون ف ابكستان!
انفضوا عن هذا النظام الفاشل وألقوه وراء ظهوركم ،واعملوا على إعادة سيادة شريعة هللا ،قال هللا تعاىل﴿ :إِ ِن ا ْْلكْم
ّ
إِل ِ ِ
ّلل﴾ ،إهنا اخلالفة على منهاج النبوة الت ستضمن أن تكون كل مادة من دستوران وكل قانون مستنبطا من القرآن الكرمي
والسنة املباركة.
حيرم شرع هللا سبحانه وتعاىل على أي حاكم أو مسؤول استغالل منصبه للرتبح أو احلصول على أموال األمة ،وستقوم
ّ
اخلالفة ابسرتداد هذه األموال املختلسة فورا ،وإيداعها ف خزينة الدولة .كما أن الفوائد الربوية مدعاة إىل إعالن احلرب من
هللا سبحانه وتعاىل ورسوله ﷺ ،فاخلالفة ستنقذ ابكستان من اهلاوية الت ل هناية هلا من الديون الربوية .وف شريعة هللا،
احلاكم وصي على الناس ،واخلالفة هي الت توفر رعاية صحية جمانية على مستوى عال ،كما فعلت لقرون .وتفرض شريعة
هللا أن حنمي عائالتنا من النار الت وقودها الناس واحلجارة ،والتعليم اجملاين ف ظل اخلالفة هو الذي سيضمن بناء أطفالنا
كشخصيات إسالمية ،والتألق ف التقدم الدنيوي.
لقد وحدتنا أحكام هللا سبحانه وتعاىل ،وجعلتنا أمة واحدة ،بغض النظر عن القبلية والعرقية ،واخلالفة هي الت ستعمل
حرمت شريعة هللا التحالف مع من يقاتلنا وحيتل
على توحيد بالد املسلمي ف دولة واحدة حتت ظل حاكم واحد .وقد ّ
أراضينا أو يظاهر اآلخرين على ذلك ،فاخلالفة هي الت ستنهي التحالف املدمر مع الولايت املتحدة وتعلن احلرب ضد
الدولة اهلندوسية ،وكيان يهود.
ل يوجد سوى مشروع ونظام واحد يضمن لكم مالذا آمنا من منظومة البطش والفساد واإلمهال الت صنعها اإلنسان
ومشاريعه الت ل تنتهي .وحيمل هذا املشروع اجلديد حزب التحرير وهو نظامنا الرابين ،إنه نظام اخلالفة .روى أمحد أن
اء أَ ْن يَ ْرفَ َع َها ث تَكون
اء اّلل أَ ْن تَكو َن ث يَ ْرفَ ع َها إِذَا َش َ
رسول هللا ﷺ قال ...« :ث تَكون ملْكا َج ِْْبية فَ تَكون َما َش َ
ت» رواه أمحد.
ِخ َالفَة َعلَى ِمنْ َه ِ
اج الن ب وِة ث َس َك َ
أيها الضباط ف القوات املسلحة الباكستانية!
ل تسمحوا ابملساس هبيبة قواتنا املسلحة النبيلة من خالل دعم الفاسدين ف قيادتكم للنظام الفاشل .فقد أكرمكم هللا
ابلقوة الت جيب أن توظفوها ملا فيه خري ألهلنا .فقد مت ّكن رسول هللا ﷺ من فرض شريعة هللا ف املدينة املنورة بعد أخذ
النصرة من أسالفكم ف احلرب ،رجال األنصار املقاتلي .وعليكم اآلن أن تعطوا نصرتكم حلزب التحرير إلعادة اخلالفة على
ِ
لم ََيْخذوا َعلى
اس إَذا َرأوا الظالَ فَ ْ
منهاج النبوة ،فريضى هللا تعاىل عنكم وتنجوا من عذابه .قال رسول هللا ﷺ« :إن الن َ
ك أن يَعمهم اّلل ِبع َقاب» ابن ماجه.
يَ َديْ ِه ْأو َش َ
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موقع حزب التحرير
www.hizb-ut-tahrir.org

موقع المكتب اإلعالمي المركزي
www.hizb-ut-tahrir.info

موقع جريدة الراية
www.alraiah.net

موقع إعالميات حزب التحرير
www.htmedia.info

موقع الخالفة
www.khilafah.net

