مطبوعايت اعالمیه
دیموکرايس د هللا ابهاوه الیاد د

المل کېږي:

وو څنګه به د هللا ابهاوه الیاد پر قهر رسبېره د وېکمر ۍ ،اوکادۍ اا اودې مته ادرا!؟
(ژباړه)

څرنګه چې اوس د پاکستان مسلامنانو ته دا څرګنده شوې ،چې د رشیف کورنۍ د خلکو د دوکه کولو په موخه د
څوکۍ په بدلون رسه یواځې یو ډول لوبه کوي ،ترڅو ډیموکراسۍ ته یو څه نور مهلت هم ورکړي او زمينه ورته
برابره کړي .په همدې اړه حزب التحریر -والیه پاکستان ،په څو لویو ښارونو کې سیمنارونه او غونډې جوړې
کړې ،ترڅو خلکو ته سم او رښتیني معلومات ورکړي .هېره دې نه وي چې د یادې ډرامې تر شاه په بشپړه توګه د
رژیم د بادارانو (متحده ایاالتو) الس دی ،ځکه چې تر څو ډیموکرايس دوام پیدا کوي ،امریکایي واکمني به هم
وررسه په خپل ځای پايت وي .د نوازرشیف د خوښې او مالتړ څخه مخکې ،شاهد خاقان عبايس د لومړي وزیر په
توګه وګومارل شو .په داسې حال کې چې د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزات ویاند ،د جوالی په ۸۲مه څرګنده
کړه ،چې دا یوه کورنۍ موضوع ده .خو موږ یوه روڼ بدلون ته په مته یو ،تر څو د پاکستان پارملان راتلونکی
لومړی وزیر وټاکي .په داسې حال کې چې د حزب التحریر غړو د غونډو په جوړولو رسه ،مسلامنانو ته د زړه له
کومې دا ورسوله چې یوازینۍ حل الره ،د رسول هللا صلی هللا علیه وسلم پر تګالره د خالفت تاسیس دی.
تر څو چې د مسلامنانو واکمني په ډیموکراسۍ والړه وي ،هېڅکله به د ښو او بدو توپیر ونشې کړی ،ځکه چې په
دغه نظام کې هر څه ته قانوين او غیرقانوين بڼه ورکول یو منایش دی .هغه څه چې د هللا سبحانه وتعالی د رضا
سبب ګرځي ،په پام کې نه نیول کېږي .مګر د اسالم په حاکمیت کې باید هر قانون په قران او سنتو والړ وي.

ډیموکرايس چې قضاوت یې په ناپوهۍ والړ دی او هللا سبحانه وتعالی هم رد کړې ده ،بیا نو څرنګه ورڅخه د
نېکمرغۍ مته کیدی يش .هللا سبحانه وتعالی داسې فرمایي:
جا ِهلِ َّي ِة يَبْغُونَ َا َم ْن أَ ْح َس ُن ِم َن ه ِ
هللا ُحكْامً دِّ َق ْو ٍم يُو ِق ُنونَ ﴾ [مائده]۰۵:
هك َْم ادْ َ
﴿أَ َف ُ

آیا دوی له تا څخه د جاهلیت حکم غواړي!؟ له هللا څخه څوک د هغه قوم لپاره چې د یقین خاوندان دي ،غوره
حکم کوي؟
څرنګه به موږ له ډیموکراسۍ څخه د نېکمرغۍ مته وکړو ،په داسې حال کې چه په ښکاره د رسول هللا صل هللا
عليه وسلم له سنتو رسه په ټکر کې ده .لکه څنګه يې چې په اړه هللا سبحانه وتعالی فرمایي:
ُصي َب ُه ْم ِف ْت َن ٌة أَ ْا يُ ِ
ه َذ ِر ادَّ ِذي َن يُخَادِفُونَ َع ْن أَ ْم ِر ِه أَن ل ِ
يم﴾ [وور]۳۶:
اب أَدِ ٌ
﴿ َفلْ َي ْ
صي َب ُه ْم َع َذ ٌ

هغه کسان چې د رسول هللا له حکم او امر څخه رسغړونه کوي ،له فتنې او دردناک عذاب څخه دې ووېرېږي،
چې ورته به ورسیږي.
همدا سبب دی چې حزب التحریر د خپل اسايس قانون ټولې  ۱۹۱مادې د قران او سنتو په رڼا کې چمتو کړې.
حزب التحریر -والیه پاکستان باور لري ،چې د پاکستان راتلونکی به روښانه وي ،ځکه دلته د دوی ټولې کړنې د
اسالم او په نبوي تګالره د خالفت د راژوندي کولو لپاره دي .دوی باور لري ځکه په دې خاوره کې تاریخ دا
ښودلې ده چې مسلامنانو یې له راشده خالفت څخه را په دې خوا د اسالم لپاره بی سارې هلې ځلې کړي دي.
دوی باور لري ،ځکه چې پاکستان په اصل کې د اسالم په موخه رامنځته شوی دی ،یعنې د مسلامنانو د بې ساري
قربانیو په پایله کې د مسلامنانو لپاره د یوې مرکزي نقطې په بڼه رامنځته شوی .دوی باور لري ،ځکه له هللا سبحانه
وتعالی ،د هغه له استازي او اسالمي امت رسه د د دې خاورې د وګړو مینه او د اسالم د حاکمیت لپاره د دوی
هیلې ،ټول هغه څه دي چې د خالفت راتګ ډاډمن کوي .نو په همدې سبب حزب التحریر په ډیر باور رسه مخکې
ځي ،د مسلامنانو د سم پوهاوي لپاره هلې ځلې کوي چې دا موخه یواځې وخت او رښتینې هڅې ته اړتیا لري.
مخکې له دې چې موږ ته د فتحې او واکمنۍ توفیق راکړل يش ،اړینه ده چې د هللا سبحانه وتعالی خوښي او
رضایت تر السه کړو.
د حزب ادتهریر-االیه پاکستان مطبوعايت دفرت
۸۳۶۱هـ.ق ،د ذاادقیدې ۸۱مه
۷۵۸۱م ،د اګېسټ ۹مه
ګڼهPR17061 :

