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ABD’ye Kölelikten Kurtulmak İçin Demokrasiyi Reddetmeli, Nübüvvet Metodu Üzere
Hilafeti Kurmalıyız
Demokrasi ile yönetildiğimiz sürece ABD’ye kölelikten asla kurtulamayız. Oysa şiddetle
kurtuluşu arzuluyoruz. Demokrasi, Batılı sömürgecilerin bizi boyunduruk altına almak için
yayınladığı dikte, talep, politika ve yasaların meclislerden geçirilmesine izin verir. Pakistan
ekonomisi, IMF ve FATF reçetelerinin, Pakistan ordusu, CENTCOM ve BM diktelerinin, eğitimi
USAID ve UNESCO politikalarının, yargısı UAD ve İngiliz sömürgeci Raj’ın yasalarının kölesidir.
Gerçekten de yöneticiler kim olursa olsun demokrasi, ABD’nin kölesi olmamızı sağlar.
Gerçekten de demokrasi, IMF politikalarının kölesi olması nedeniyle Pakistan ekonomisini yok
etmiştir. Demokrasi, Pakistan’ı yerel ve uluslararası alacaklılar için bir sağlam ineğe dönüştürdü.
Bunlar, borçtan para kazanıyorlar. Demokrasi Pakistan yöneticilerinin 3 trilyon rupiyi yani vergi
gelirlerinin yarısından fazlasını faiz ödemelerine harcamalarını sağladı. Demokrasi, faizin
temerrüde düşmeden düzenli bir şekilde ödenmesini, vergiler ile iliğimizin kemirilmesini temin
etti. Faiz ödemek için daha fazla kredi alınmasını, gelecek nesillerimizin şu andakinden daha
beteriyle karşı karşıya kalmasını sağlar. Böylece yöneticiler kim olursa olsun demokrasi, her
zaman ekonomimizi tarumar edecektir. Gerçekten de yöneticiler kim olursa olsun demokrasi,
ekonomimizi mahvedecektir.
Demokrasi güvenliğimizi baltaladı, ABD Dışişleri Bakanlığının, CENTCOM ve ABD’nin
sömürgeci aracı BM’nin talep ve diktelerinin kölesi yaptı. Demokrasi, Pakistan yöneticilerinin
Hindistan’a karşı uysal ve yatıştırıcı bir tavır izlemesini sağladı. Pakistan yöneticileri, Hintlilerle
arka kanallar aracılığıyla güçlü bir şekilde ilişki yürütüyorlar, oysa Modi, Hindistan ve İşgal
Altındaki Keşmir Müslümanlarına acımasızca baskı yapıyor, istihbarat servisi RAW, Pakistan
içinde kaos yaratmaya çalışıyor. Demokrasi, Bajwa-Şerif rejiminin Hindistan’ın yükselişinin
önündeki engelin ortadan kaldırılmasına izin verdi, böylece Modi, Çin ve bölgedeki
Müslümanlara karşı Amerika’nın polisi haline geldi. Demokrasi, ABD pilotlarının “Bulvar” adını
verdikleri hava koridorunu sürekli olarak kullanmasını ve Körfez’deki USCENTCOM üssünde
konuşlu UCAV insansız hava araçlarının Durand Hattı’nda fitne ateşini tutuşturmasını sağladı.
Gerçekten de yöneticiler kim olursa olsun demokrasi güvenliğimizi baltaladı.
Ey Pakistan Müslümanları! Bizi ABD’ye kölelikten sadece Nübüvvet metodu üzere Hilafet
kurtarabilir. Sadece Hilafet, sömürgecilerin tüm nüfuz kapılarını sıkıca kapatabilir, çünkü Allah’ın
indirdikleriyle yönetecektir. Hilafette anayasanın her maddesi Kur’an ve Peygamberin
Sünnetinden türetilecektir. Allah Subhânehu ve Teâlâ Kuran-ı Kerim’de şöyle buyurdu:
ِ َّ
ِ ِ
ِ
َّ اب ُمَف
ًصل
َ َ“ أََف َغ ْي َر الّله أ َْبتَغي َح َك ًما َو ُه َو الذي أََن َزَل ِإَل ْي ُك ُم اْلكتSize Kitab’ı (Kur’an’ı) hak olarak indiren O iken
ben Allah’tan başka bir hakem mi arayacağım?” (de).” [Enam 114]
Hilafet, bizi IMF’nin ekonomik köleliğinden kurtaracak, ekonomimizi canlandıracaktır. Hilafet,
faizi kaldıracak ve tüm faiz ödemelerini durduracaktır, çünkü faiz Allah ve Rasûlü ile savaşa
davetiye çıkarmaktadır. Hilafet, yoksul ve borçluları vergilerden kurtaracak, ihtiyaçlarını zekâttan
karşılayacaktır. Hilafet, mali gücüne göre vergi koyacaktır. Nisap miktarına ulaşan mahsullerden
ve ticaretten zekât alacaktır. Hilafet, Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in emrettiği gibi enerji
ve minerallerin kamu malı olmasını sağlayacak, özelleştirmenin ardından özel şirketlerin kasasını
doldurmak yerine gelirlerini Müslümanların ihtiyaçlarına harcayacaktır. Hilafet, altın ve gümüşe
dayalı para birimi basacak, petrodolar hegemonyasını ortadan kaldıracak, fiyatları istikrarlı hale
getirecek ve enflasyonu yok edecektir.
Hilafet, İslam dünyasını tek bir devlette birleştirecek, daha ordusunu harekete geçirmeden önce

sömürgeci güçlerin kalbine korku salacaktır. Hilafet, Mescid-i Aksa ve işgal altındaki Keşmir’i
kurtarmak ve Hindistan’ı fethetmek için ümmetin silahlı kuvvetlerini seferber edecektir. Hilafet,
yüzyıllar önce olduğu gibi davet ve cihat yoluyla İslam’ı yayacak, tüm ülkeleri insan yapımı
yasaların köleliğinden kurtaracak ve böylece insanlık İslam’ı benimseyecektir. Hilafet, Allah’ın
Elçisinin onurunu korumak için orduları seferber edecek, Fransa, İsveç ya da ABD gibi ülkeler
artık Rasûl SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e hakaret edemeyecek, kötüler yeryüzünde bozgunculuk
çıkaramayacaktır.
Ey Müslümanlar! Demokrasi ve ABD’ye kölelik yeter artık. Nübüvvet metodu üzere Hilafeti
yeniden kurmak için Hizb-ut Tahrir gençleriyle birlikte çalışın.
Ey Pakistan’ın Müslüman silahlı kuvvetleri! ABD’ye kölelik hayal kırıklığı yeterli değil, çünkü
artık harekete ve eyleme geçme zamanı. Hayal kırıklığı yeterli değil, zira General Müşerref,
Pakistan’ı Amerikan Haçlı Seferinde cayır cayır yakmıştır. Hayal kırıklığı yeterli değil, zira
General Keyani, Amerikan Haçlılarının topraklarımızı kirletmesine ve bizi aşağılamasına izin
vermiştir. Hayal kırıklığı yeterli değil, zira General Rahil kabile bölgelerinde fitne ateşini
tutuşturmuştur, Kontrol Hattı’nda Hindistan’a yardım etmiştir. Hayal kırıklığı artık yeterli değil,
zira General Bajwa işgal altındaki Keşmir’i Hindistan’a teslim etmiş, Modi ile samimi dostluk
kurmuş, Afganistan’da ABD etkisi için iş tutmuş, zalimleri, yağmacıları ve hırsızları başımıza
yönetici yapmıştır.
Hayal kırıklığı artık yeterli değil, çünkü artık harekete ve eyleme geçem zamanı. Zalimlere
engel olun, Nübüvvet metodu üzere Hilafetin yeniden kurulması için Şeyh Ata Bin Halil Ebu
Raşta önderliğinde Hizb-ut Tahrir’e nusret verin. Allah’ın rızasını elde etmek, gazabından
kurtulmak, emniyeti, otoriteyi, yönetimi, ümmetin itibar ve şerefini yeniden tesis etmek için Hizbut Tahrir’e nusret verin. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:
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َ “ َوََل تَ ْرَكُنوا ِإَلى الذZulmedenlere meyletmeyin.
َ ُاء ثُ َّم ََل ت
َ ظَل ُموا َفتَ َم َّس ُك ُم الن ُار َو َما َل ُكم ّمن ُد الله م ْن أ َْولَي
Yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah’tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size yardım da
edilmez.” [Hud 113]
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