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Ey Pakistan Müslümanları! Sivil ve Askeri Otoritede Yaşanan Ucuz Çatışmayı Görmezden
Gelin, Sadece Allah’ın Şeriatının Egemen Olacağı Hilafeti Kurmak İçin Mücadele Edin
“Yeni Pakistan” projesinin başarısız olduğu açık, zira Pakistan’ın soylu Müslümanları
yoksulluk, sıkıntı ve işsizlik içinde yüzüyorlar. İşgal altındaki Keşmir’de Hindu devletinin
saldırganlığı yüzünden yarılılar. Başarısızlık o kadar şiddetli ki, mevcut yönetim sisteminde umut
verici hiçbir girişim işe yaramıyor.
“Yeni Pakistan” projesi başarısız oldu, çünkü mevcut yönetim sisteminde egemenlik, Allah’ın
şeriatından ziyade insan yapımı yasalara aittir. İnsan yapımı sistemin bu kadar uzun süre hayatta
kalmasının nedeni, siyasi ve askeri liderlik içindeki bozgunculardır. Sistem, Müslüman toprakların
zenginliğini soymak için bozgunculara kapı aralamıştır. Zerdari, Navaz veya Jehangir Tareen gibi
politikacılar ile Müşerref, Keyani ve Asim Bajwa gibi askeri subaylar arasında hiçbir fark yoktur.
Dolayısıyla bozguncular, sistemin dizginlerini ele almak, anlaşmalar yapmak ve ülkeyi
yağmalamak için birbirleriyle rekabet halindedir. Sistemin etrafında dolaşıyorlar. Siyasi gelgitlere
göre bir gemiden diğerine atlıyorlar. Böylece dipsiz karınlarını doldurmak için kendilerine bir şans
daha yaratmış oluyorlar.
Açıkçası Pakistan’ın siyasi ve askeri eliti içindeki yozlaşmış insanlar, halkın yönetim sisteminin
başarısızlığının farkında olduğunu biliyorlar. Bununla birlikte sınırsız açgözlülükleri, onları
Müslümanları kandırmaya zorluyor. Başarısız sistemin hayatta kalmasını sağlamak için proje
üstüne proje sunuyorlar. Bu nedenle çeşitli fraksiyonların satılık ağızları, toplumu sivil üstünlük,
askeri üstünlük, başkanlık sistemi, parlamenter demokrasi, yaşlılar konseyi ve melez rejimler gibi
boş sözlerle kandırıyorlar. Güç üzerinde Müslümanların iyiliğine, refahına veya haysiyetine
olmayan ucuz bir çatışma yürütüyorlar.
Ey Pakistan Müslümanları! Allah Subhânehu ve Teâlâ arkasından ve önünden yalanın
giremediği ve hakkında hiçbir şüphenin olmadığı Kuranı Kerim’de, hidayetinden sapmanın geçim
darlığına neden olacağı konusunda bizi uyardı. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:
ِ “ ومن أَعرض عن ِذ ْكرِي َفِإ َّن َله م ِعيش ًة ضنكا ونحشره يوم اْل ِقيHer kim de benim zikrimden (Kur’an’dan)
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yüz çevirirse, mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör olarak
haşrederiz.” [Taha 124] Bu insan yapımı sisteme ait bütün projeler, kesinlikle bizi başarısızlığa
götürecektir.
Son pratik deneyimlerimiz, Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın evrensel ve zaman üstü sözünü
doğrulamıştır. Müşerref-Aziz, Keyani-Zerdari projesinden kaçabildik. Sonra Keyani-Zerdari
projesinden kaçmak için Rahil-Navaz projesine sığındık. Sonra Rahil-Navaz projesinden kaçmak
için Bajwa-İmran projesine sığındık. Her durumda, insan yapımı sistemin sıkıntısından kurtulmak
için yine aynı insan yapımı sisteme sığındık! Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın doğru rehberliğini göz
ardı edenlerden defalarca iyilik bekledik. Hâlbuki Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyuruyor:
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gerçeğe eriştirir. Gerçeğe eriştiren mi, yoksa, birisi götürmezse gidemeyen mi uyulmağa daha
layıktır? Ne biçim hüküm veriyorsunuz?” [Yunus 35] Gerçekten de bu yanlışlık, sapıklık ve Allah’ın
yasasını açıkça ihmal eden bu sistem altında yeni bir projeye uyarsak halimiz ne olur?
Ey Pakistan Müslümanları! Bu başarısız insan yapımı sistemi terk edin, Allah Subhânehu ve
Teâlâ’nın Şeriatının egemenliğini yeniden ikame edin. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:
“ ِإ ِن اْل ُح ْك ُم ِإ ََّّل لَِّل ِهHüküm Allah’a aittir.” [Yusuf 40] Nübüvvet metodu üzere Hilafet, Kuran ve
Sünnetten türetilen anayasamızın her bir maddesini uygulayacaktır.

Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın yasası, herhangi bir yöneticinin veya memurun görevi sırasında
aşırı servet kazanmasını yasaklar. Hilafet, bu tür zimmete geçirilen paralara derhal el koyarak
devlet hazinesine aktaracaktır. Faiz, Allah Subhânehu ve Teâlâ ve Elçisi SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e
savaş ilan etmek anlamına gelir. Hilafet, Pakistan’ı faiz temelli borcun dipsiz çukurundan
kurtaracaktır. Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın yasasında yönetici, insanlar üzerinde bir koruyucudur.
Hilafet yüzyıllar boyunca olduğu gibi insanlara yüksek standartta ücretsiz sağlık hizmeti
sunacaktır. Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın yasası, ailelerimizi yakıtı insan ve taş olan ateşten
koruyacaktır. Hilafetin ücretsiz eğitim sistemi, çocuklarımıza İslami kişilik kazandıracak ve
dünyevi bilimlerde gelişmelerini sağlayacaktır
Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın yasası, kabile ve ırkımıza bakmaksızın bizi tek bir ümmet yaptı.
Hilafet Müslüman topraklarını tek bir devlet ve tek bir yönetici altında birleştirmek için
çalışacaktır. Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın yasası, bize karşı savaşan ve topraklarımızı işgal
edenlerle ittifaka girilmesini veya bu konuda başkalarına yardım edilmesini yasaklar. Hilafet, ABD
ile yıkıcı ittifakı sona erdirecek, Hindu devleti ve Yahudi varlığına karşı savaş ilan edecektir.
Sadece bir proje ve sistem, bizi insan yapımı sistemden, yolsuzluklardan, ihmalkârlıktan ve
sonsuz projelerinden kurtarabilir. Yeni projemiz Hizb-ut Tahrir, yeni yönetim sistemimiz de
Hilafet olmalıdır. Ahmed, Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in şöyle buyurduğunu rivayet etti:
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الن ُب َّو ِة ث َّم َسك َت
“ ث َّم تكون ُملكا َج ْب ِرَّية ف َتكون َما ش َاء الل ُه 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 ِاجSonra ceberut saltanat
olacaktır. Allah’ın olmasını dilediği kadar olacaktır. Sonra kaldırmak istediğinde de kaldıracaktır.
Sonra Nübüvvet metodu üzere Hilafet olacaktır. Sonra sustu.” [Ahmed]
Ey Pakistan silahlı kuvvetleri subayları! Başarısız insan yapımı sistemin liderliği içindeki
bozguncuların, asil silahlı kuvvetlerimizin prestijini bozmasına izin vermeyin. Siz kutsalsınız.
Allah Subhânehu ve Teâlâ size güç ve kuvvet verdi, iyi insanlarımızı kurtarmak için gücünüzü
hemen seferber edin. Nitekim Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem, selefiniz Ensar savaşçılarından
aldığı nusret ile Medine’de Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın yasasının egemen olmasını sağlamıştır.
Bugün Nübüvvet metodu üzere Hilafeti yeniden kurmak, Allah’ın rızasını elde etmek ve
azabından kurtulmak için Hizb-ut Tahrir’e hemen nusret vermelisiniz. Rasûlullah SallAllahu
Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:
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اس إذا َر ُأوا الظ ِال َم ف ْلم َيأخذوا َعلى َي َد ْي ِه أ ْوش َك أن َي ُع َّم ُه ُم الل ُه ب ِعقاب
“ إن النİnsanlar zalimi görüp de onu zulümden
uzaklaştırmazlarsa, Allah’ın, cezasının kapsamına onları da alması pek yakın olur.” [Ebu Davud,
Tirmizi, İbn Mace]
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