د نبوت پر منهج د خالفت په بیا تاسیس ،مه پرېږدئ چې امت نور له یوې سوړې دوه ځله وچیچل يش!
(ژباړه)

د پاکستان د صدراعظم نواز رشیف په بې واکه کېدو د دغه هېواد پارملان بل فاسد کس د ۷۱۰۲م د اګېسټ په
لومړۍ د هغه ځایناستی کړ .په حقیقت کې موږ په ۰۱۱۱م د نواز رشیف ،له هغه وروسته په ۷۱۱۲م د مرشف،
ورپسې د زرداري او اوس هم د نواز رشیف د تګ شاهدان یو .رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرمایي:
اي» (بخاری و مسلم)
ح ٍر اوا ِح ٍد ام َّرت ْ ِ
« اَل يُلْدا ُغ الْ ُم ْؤ ِم ُن ِم ْن ُج ْ

ژباړه :مومن له یوې سوړې دوه ځله نه چیچل کیږي.
په پاکستان کې عامه احساسات اوسمهال داسې دي ،چې اوسنی نظام د حقیقي بدلون هیله نه لري ،نه اوسنی
حکومت او نه هغه مخالف حزب چې د اوسني حکومت ځایناستی دی .د دیموکراسۍ له لرې د واعيي بدلون
رامنځته کول هره ورځ موږ ناامیده کوي .په حقیقت کې په دیموکراسۍ کې د خوځښت او بدلونونو راوړل ،په
لوښي کې د هغه اوبو په شان دي ،چې په پخلنځي کې په لوړ غږ ایيش ،خو یو تږی کس د څښلو لپاره ترې ګټه
نشی اخیستی .څنګه به داسې يش ،په داسې حال کې چې دیموکرايس په خپل ذات کې د مايل فساد لمل ده؟ په
حقیقت کې پاکستان د ۰۱۹۲م په اګېسټ کې جوړ شو؛ خو تر اوسه دغه ډول فساد ادامه لري .څنګه کیدای يش،
چې په ټولو اسالمي هېوادنو کې په غرب کې له مراکشه نیولې تر ترکیې او اندوندزیا پورې ،هغوی چې د

دیموکراسۍ پلویان دي ،کله کله موږ ته هیله بښونکې خربې کوي ،ترڅو موږ له هغوی رسه وفادار پاتې شو؟ خو
موږ هر وخت چیچل شوي یو.
موږ تل هغو کسانو چیچيل یو ،چې دیموکرايس غواړي؛ هغه که حاکامن دي یا هغه کسان چې له دوی وروسته د
حکومت د تر لسه کیدو لپاره د دیموکراسۍ په لټه کې دي .هر هغه څوک چې د دیموکراسۍ له لرې حکومت
کوي ،په حقیقت کې د ځمکې پر مخ فساد دود کوي ،چې دا خپله له هللا سبحانه وتيالی څخه رسغړونه ده .کله
چې په دیموکراسۍ کې له ماانزهللا پرته حکم کوي ،په ښکاره له هغه څه رس غړوي ،چې هللا سبحانه وتيالی منع
کړي دي .پر دې رسبېره که دیموکرايس نظام په پاکستان یا بل ځای کې د اوو نورو پېړیو لپاره هم وي ،د مسلامنانو
ته حقیقي بدلون نه راوړي .هللا سبحانه وتيالی فرمایيل دي:
ِف ْ
اْلا ْر ِ
حونا ﴾ [بقره]۰۰ :
﴿ اوإِ اذا ِق ا
صلِ ُ
ح ُن ُم ْ
ض قاالُوا إَِّنَّ اا نا ْ
يل لا ُه ْم اَل تُف ِْسدُ وا ِ

ژباړه :کله چې هغوی ته وویل شول ،چې په ځمکه کې فساد مه کوئ! دوی وویل :موږ اصالح راوستونکي یو.
موږ تل دیموکراسۍ چیچيل یو؛ ځکه د دیموکراسۍ عانون د هغه نر او ښځې د غوښتنو پر اساس جوړ شوی ،چې
په پارملان کې رسه یو ځای شوي دي .که څه هم چې هللا سبحانه وتيالی امر کړی دی:
َّللا او اَل تا َّتب ِْع أا ْه اوا اءه ُْم اوا ْح اذ ْره ُْم أان اي ْف ِت ُنوكا اعن اب ْع ِ
َّللا إِلا ْيكا ﴾ [مائده]۹۱ :
ض اما أان از ال َّ ُ
﴿ اوأانِ ا ْحكُم اب ْي ان ُهم ِبِ اا أان از ال َّ ُ

ژباړه :نو اې محمده«ص»! ته د دغو خلکو د چارو فیصله د هللا سبحانه وتيالی له نازل کړي عانون رسه سمه وکړه
او د دوی د غوښتنو پیروي مه کوه .پام کوه چې دا خلک تا په فتنه کې وانه چوي او د یوې زرې په اندازه دې له
هغه هدایت څخه وانه ړوي ،چې هللا تا ته درلېږلی دی.
نو څنګه به دیموکرايس حقیقي بدلون راويل؟ موږ تل دیموکراسۍ ځورويل یو او ل به مو ځوروي؛ ځکه حاکامنو
د اسالم له دښمنانو رسه همېشه رسمي اړیکې لرلې ،تل یې رازونه افشا کړي او له دوی څخه لرښوونې اخيل .که
څه هم هللا سبحانه وتيالی هغوی له دغه کار څخه منع کړي دي .هللا سبحانه و تيالی فرمایي:
خ اراجِ ك ُْم أانْ تا اولَّ ْوه ُْم او ام ْن
خ ار ُجوكُ ْم ِم ْن ِد ايا ِرك ُْم اوظاا اه ُروا اع اَل إِ ْ
ِف الدِّ ينِ اوأا ْ
َّللا اع ْن الَّ ِذي ان قااتالُوك ُْم ِ
﴿إَِّنَّ اا اي ْن اهاكُ ْم َّ ُ
اي ات اولَّ ُه ْم افأُ ْولا ِئكا ه ُْم الظَّالِ ُمونا ﴾ [ممتحنه]۱ :

ژباړه :بېشکه همدا خربه ده ،چې هللا ج تاسو د هغو خلکو له دوستۍ څخه منع کوي ،چې له تاسو رسه د دین په
ميامله کې جنګېديل دي ،تاسو یې له خپلو کورونو څخه ایستيل یئ او د تاسو په ایستلو کې یې یو د بل مالتړ
کړی دی او هغه څوک چې له دوی رسه دوستي کوي ،ظاملان دي.

دیموکرايس ده ،چې مسجدالعصی او د فلسطین مسلامنانو او د اشغال شوي کشمیر د تفویض اجازه يې زموږ
دښمنانو ته ورکړې .که څه هم چې هللا سبحانه و تيالی فرمایي:
َص﴾ [انفال]۲۷ :
نَصوك ُْم ِ
﴿ اوإِنِ ْ
ِف ٱلدِّ ينِ اف اعلايْك ُُم ٱل َّن ْ ُ
ٱس ات ا ُ

ژباړه :که «داسې غیر مهاجر مومنان د نورو د ظلم له لسه» د خپل دین لپاره له تاسو مرسته وغواړي ،نو پر تاسو
واحب ده ،چې له دوی رسه مرسته وکړئ.
نو څنګه کېدای يش ،چې حقیقي بدلون د دیموکراسۍ له لرې رايش؟ موږ تل دیموکراسۍ ځورويل یو او ل به
مو ځوروي؛ ځکه په دیموکرايس نظام کې زموږ د انرژۍ ټولې رسچینې شخيص شوې ،هغه څه چې اسالم ورته
بیت املال ویلی دی .که څه هم چې رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرمایيل:
ِف ثا اال ٍ
ث ال اَْم ِء اوالْك ا ِ
اَل اوال َّنا ِر» (رواه احمد)
ُشكاا ُء ِ
«الْ ُم ْسلِ ُمونا ُ ا

ژباړه :مومنان په دریو څيزونو؛ اوبو ،څړځای او اور (انرژۍ) کې رشیک دي.
دیموکراسۍ پر اړمنو باندې درانه مالیات اېښي ،په داسې حال کې چې اسالم منع کړي دي .رسول هللا صلی هللا
علیه وسلم فرمایيل:
ْس»
ب امك ٍ
ج َّن اة ا
« اَل يادْ خ ُُل الْ ا
صا ِح ُ

ژباړه :د غیر رشعي مالیاتو اخیستونکی جنت ته نه داخلیږي.
دیموکراسۍ بهرنیو سودي پورونو ته اجازه ورکړې ،په داسې حال کې چې د خلکو لپاره د نابودۍ او ناامیدۍ کنده
ده .په دې اړه هللا سبحانه وتيالی فرمایيل دي:
َّللا الْ اب ْي اع او اح َّر ام ال ِّرباا﴾ [بقره]۷۲۲ :
﴿ اوأا اح َّل َّ ُ

ژباړه :هللا سبحانه وتيالی پېر وپلور روا او سود ناروا کړی دی.
دیموکرايس برش پر دې باوري کوي ،چې پانګه باید د پانګوالو په لس کې وي؛ که څه هم هللا سبحانه و تيالی
فرمایي:
ي اْلا ْغ ِن ايا ِء ِم ْنك ُْم﴾ [حرش]۲ :
﴿ اْ
َك َلا ياكُونا دُولا ًة با ْ ا

ژباړه :د دې لپاره چې مالونه یوازې ستاسو د بډایانو تر منځ لس په لس نه يش (او اړمن ترې بې برخې نه يش).
نو موږ څنګه له دیموکراسۍ نظام څخه د حقیقي بدلون هیله وکړو؟

اې د پاکستان مسلَمنو خلکو! راځئ نور خپل وخت او انرژي د حقیقي بدلون راوړلو لپاره په غلطو ځایونو ونه
لګوو .دیموکرايس به مو بیا وچیچي .څنګه کولی شو ،چې د هللا سبحانه وتيالی رحمت ،سوله ،امنیت او بری په
هغه نظام کې پیداکړو ،چې بنسټ یې په رسغړونې ،ګناه او تیري اېښودل شوی وي؟ نو راځئ هغه چاته متایل
ونه ښیو ،چې موږ د دیموکراسۍ د ظلم لور ته دعوتوي .هللا سبحانه وتيالی فرمایيل دي:
﴿ او اَل تا ْركا ُنوا إِ اَل الَّ ِذي ان ظالا ُموا اف ات ام َّسك ُُم ال َّنا ُر او اما لاكُ ْم ِم ْن دُونِ َّ ِ
َصونا ﴾ [هود]۰۰۱ :
َّللا ِم ْن أا ْولِ ايا اء ثُ َّم اَل تُ ْن ا ُ

ژباړه :پر ظاملانو تکیه مه کوئ ،که نه نو دوزخ به مو ونغاړي او تاسو به داسې کوم دوست او رسپرست ونه مومئ،
چې له هللا څخه مو وژغوري او تاسو ته به له هېڅ ځای څخه مرسته ونه رسیږي.
راځئ بشپړه ژمنه وکړو ،چې خپل دین د نبوت پر منهج د اسالمي خالفت په واسطه پلی کړو .راځئ په پاکستان
کې ،چې په ۰۱۹۲م کال د اسالم په نامه رامنځته شو ،د حزب التحریر له شبابو رسه د نبوت پر منهج د خالفت د
بیا تاسیس لپاره کار وکړو.
اې د پاکستان مسلَمن فوځه! موږ ټولو ته ميلومه ده ،چې د دیموکراسۍ حقیقت ،فساد او ظلم دی .دا دیموکرايس
ده ،چې امت ته یې بدبختۍ راوړې دي او دښمن پر موږ برلسی دی .تاسو د دیموکراسۍ فاسد شوي محصولت
تر خاورو لندې کړئ او په خپل نرصت رسه د نبوت پر منهج د اسالمي خالفت د بیا تاسیس لپاره فکر وکړئ.
وروڼو! دا هغه وخت دی ،چې د هللا سبحانه وتيالی ،د هغه د دین او پر اسالم د باور لرونکو لپاره د واعيي بدلون
لپاره رسه یو شئ ،ترڅو امت خپله برليس په لس راوړي؛ که څه هم دغه کار کلونه نیيس .هللا سبحانه وتيالی
فرمایيل:
َّللا او ار ُسولاهُ
الص اال اة اويُ ْؤتُونا ال َّزكاا اة اوه ُْم ارا ِك ُعونا او ام ْن يا ات او َّل َّ ا
َّللا او ار ُسولُهُ اوالَّ ِذي ان آا ام ُنوا الَّ ِذي ان يُ ِقي ُمونا َّ
﴿إَِّنَّ اا اولِ ُّيك ُُم َّ ُ
ب َّ ِ
َّللا ه ُُم الْغاا ِل ُبونا ﴾ [املائدة]۲۲-۲۵ :
اوالَّ ِذي ان آا ام ُنوا افإِنَّ ِح ْز ا

ژباړه :ستاسو ملګري خو په حقیقت کې یوازې هللا  ،د هغه پیغمرب او هغه مومنان دي ،چې ملونځونه کوي ،زکات
ورکوي او د هللا ج پر وړاندې رس ټیټوي .څوک چې هللا  ،د هغه پیغمرب او مومنان خپل ملګري نیيس (د هللا له
حزب څخه دي) او بېشکه چې همدا د هللا حزب بریالی دی.

حزب التحریر-وَلیه پاکستان
۰۹۱۲هـ ق ،د ذولقيدې ۰۷مه
۷۱۰۲م ،د اګېسټ ۹مه

