Demokrasiyi Ortadan Kaldırmak ve Nübüvvet Metodu Üzere Hilafeti Kurmak İçin Hizb-ut
Tahrir İle Çalışın
Ey Pakistanlı Müslümanlar!
Mevcut liderliğin bize refah ve güvenlik sağlamadaki anıtsal başarısızlığı, şimdi daha önce hiç
olmadığı kadar açıktır.
Kaynaklarımız ile ilgili olarak mevcut liderlik, 12 Mart 2015 tarihli niyet mektubu dâhil IMF’nin
direktifleri doğrultusunda ekonomimizi yok ediyor. Büyük kamu kaynakları ya da enerji, maden
sektörleri veya büyük ölçekli telekomünikasyon, bankacılık, ulaşım ve inşaat gibi devlet gelirleri,
sistematik özelleştirme yoluyla özel şirketlere devredildi. Sağlık ve eğitim de dâhil temel
ihtiyaçlarımızı temin eden araçlardan mahrum bırakıldık. Sonra rejim, fiyat artışı ve çeşit çeşit
vergiler ile üzerimizdeki yükü iyice ağırlaştırdı. İmalat ve ticaretimizi felce uğrattı. Sanki tüm
bunlar yetmiyormuş gibi bir de rejim, daha fazla kredi alarak bizi IMF ve diğer sömürgeci mali
kurumların kucağına attı. Öyle ki borcun aslını bile ödeyemez hale geldik.
Güvenliğimiz ile ilgili olana gelince, silahlı kuvvetlerimiz Amerikan Raymond Davis
şebekesinin, sivil ve askeri katliam düzenleyen ajanların kökünü kazımaktan alıkondu. Rejim,
yabancı suçluları soruşturmak ve onların ülkeye girişine engel olmak yerine hassas bölgelerde
onlara üsler kurdu. Şehirlerde serbestçe dolaşmalarını, yakalandıkları zaman da derhal serbest
bırakılmalarını sağladı. Aynı zamanda silahlı kuvvetler, yıllarca Amerika’nın Afganistan işgaline
engel olan Kuzey Veziristan’daki savaşçıları avlamak için seferber edildiler. Tüm bunlar da
yetmiyormuş gibi şimdi de rejim, ABD Dışişleri Bakanlığı Girişimi, Terörle Mücadelede PakistanABD Ortak Çalışma Grubu ve Kolluk Kuvvetlerinin [JWG-CTLE] diktelerini Ulusal Eylem Planı
adı altında uygulamaya çalışıyor. Bu planın tek amacı, Pakistan’da İslam’ı yok etmektir. Bu amaçla
Rahil-Navaz rejimi, medya, sosyal medya ve siyasi ortamda İslami fikirlere karşı saldırı başlatarak
o fikirleri “nefret söylemi”, “radikalizm” ve “İslamcılık” ile itham ediyor. Binlerce samimi âlimi,
Amerika’nın Afganistan işgaline karşı cihat çağrısı yapanları ve Pakistan’da Hilafetin kurulmasına
çağıran politikacıları kaçırıyor.
Ey Pakistanlı Müslümanlar!
Mevcut liderliğin, refah ve güvenliğimizi temin edememesinin nedeni, demokrasiye olan
sadakatidir. Demokrasi, liderlik egemenliğine dayanır. Liderlik, Batılı sömürgeci efendileri ve
kendi çıkarlarını gözetmek için yasaları maniple ederler. Dolayısıyla demokraside yöneticiler ve
muhalefet partileri, kendi arzu ve isteklerine göre anayasal reformlar, yasalar, kurallar ve
düzenlemeler yaparlar. Böylece sömürgeci direktiflere yasal kılıf kazandırırlar. Ekonomi ve
güvenliğimizin ciddi zarara uğramasının güvencesidirler.
Demokrasiye bel bağlamak asla doğru değildir. Kimin iktidar olduğunun hiç önemi yoktur.
Demokrasiye umut bağlamak, kendi elimize çekiç vurmak gibidir. Demokrasi, gerçek bir değişim
isteyen herhangi bir hareketi felç eder. Demokrasi, liderliğin insanlara karşı sorumluluk hissini
öldürür. Ahirette Allah Subhânehu ve Teâlâ’ya hesap vermekten korkmazlar. Demokrasinin temeli,
bir yaşam biçimi olarak Allah’ın dinini inkâra dayalıdır. Demokrasi, Allah ve Rasûlü’nün
emirlerini yasaklar, yasaklarını da emreder. Demokrasi, sadece sorun ve sıkıntılarımızı artırır. Bu
hayat ve ahirette bizleri hüsrana uğratır. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:
“Kim de beni anmaktan yüz çevirirse
şüphesiz onun sıkıntılı bir hayatı olacak ve biz onu, kıyamet günü kör olarak
haşredeceğiz.” [Taha 124]
Ey Pakistanlı Müslümanlar!
Demokrasi için tek bir çözüm vardır. O da hemen onu ortadan kaldırmak ve yerine İslami
yönetim sistemi Hilafeti kurmaktır. İslam’ın iktidar olduğu dönemlerde Müslümanlar, Peygamber
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in Medine zamanından, Raşit Halifeler zamanına kadar, Arap ve Türkler
içindeki bazı hainlerin yardımı ile İngiliz sömürgeciler tarafından 1924 yılında Hilafetin
Türkiye’de ortadan kaldırılışına kadar asırlar boyunca güven ve huzur içinde yaşadılar. Hilâfet
Devleti, Müslüman ve Gayrimüslim tebaaya içeride güvenli ve huzurlu bir yaşam, uluslararası
arenada da onurla bir statü sağlamıştır.

Hepimiz, İslam’ı bir yaşam biçimi olarak yeniden hayatta var etmeye çalışan Hizb-ut Tahrir ile
birlikte çalışmalıyız. Zira Hizb-ut Tahrir, demokrasiyi ortadan kaldırmaya ve yeniden Hilafeti
kurmaya davet eden yegâne samimi ve bilinçli liderliktir. Ancak o zaman biz, gerçek bir liderliğe
sahip olacağız. Bu liderlik, yalnızca Allah’tan korkacak, hak ile hükmedecek, etnik kökenine,
mezhep ve dinine, zenginlik ya da herhangi bir statüsüne bakmaksızın tüm insanlara daveti
taşıyacaktır. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:
“Gerçekten de biz insanlar arasında sana gösterilen
şekilde hükmedesin diye sana Kitabı hak ile indirdik.” [Nisa 105] Ancak o zaman polis devleti ve
zorbalığın sonunu görebileceğiz, İslam Hilafet Devletinin kuruluşuna tanık olabileceğizdir.
Ahmed Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in şöyle dediğini rivayet etti:
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الن ُب َّو ِة ث َّم َسك َت
اَّلل أ ْن تكون ث َّم َي ْرف ُع َها ِإذا ش َاء أ ْن َي ْرف َع َها ث َّم تكون ِخَلفة َعلى ِم ْن َه ِاج
“ ثم تكون ملكا جب ِرية فتكون ما شاءSonra kaldırmak
istediğinde de kaldıracaktır. Sonra Nübüvvet metodu üzere Hilafet olacaktır. Sonra sustu.”
Ey Pakistan silahlı kuvvetleri!
Demokrasi, düşmanlarımız karşısında bizleri aşağılayan ve ekonomik sıkıntılarımızı artıran bir
sistemdir. Demokrasi, Müşerref-Aziz rejiminden Keyâni-Zerdari rejimine kadar ve şimdi de RahilNavaz rejimi boyunca hep başarısız olmuştur ve başarısız olmaya da mahkûmdur. Dolayısıyla
nasıl hâlâ liderlik içindeki hainlerin, sizin gücünüzü demokrasi maskaralığının devamı için bir
destek olarak kullanmalarına, ülke ve halkı ateşe atmalarına izin verebilirsiniz? Hemen Hilafeti
kurmak için Şeyh Ata Bin Halil Ebu Raşta önderliğinde Hizb-ut Tahrir’e nusret vererek zalim
demokrasi sirkini sona erdirmelisiniz.
Sakın dünyevi kazançları kaybetme korkusuna kapılmayın. Biz size Rasûlullah SallAllahu Aleyhi
ve Sellem’e nusret vererek büyük bir devletin doğuşuna tanık olan güç ve kuvvet ehlinin elde ettiği
büyük mükâfatı hatırlatıyoruz. Ey Ensar’ın torunları! Sa’d RadiyAllahu Anh öldüğünde annesi
ağlayınca Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in ona söylediği şu sözü hatırlayın:
 فإن ابنك أول من ضحك هللا له واهتز له العرش، ويذهب حزنك،“ ليرقأ (لينقطع) دمعكGözyaşların dinsin, üzüntün bitsin.
Çünkü senin oğlun, Allah’ı güldüren ve Onun arşını titreten kimselerin ilkidir.” [Taberânî] Hatırlayın
kardeşlerim! Zaman sizin zamanınızdır. İnsanlar, küfrün boyunduruğundan kurtulmak ve İslami
yönetimi yeniden ihya etmek için sizin bir an önce bir adım öne çıkmanızı bekliyorlar.

Hizb-ut Tahrir
Pakistan Vilayeti

H. 29 Ramazan 1436
M. 16 Temmuz 2015

www.hizb-ut-tahrir.org| www.hizb-ut-tahrir.info| www.turkiyevilayeti.com

