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Hain Yöneticileri Reddediyoruz
Resul [SallAllahu Aleyhi ve Sellem], şöyle buyurmaktadır:  ﻭﺇﺫﺍ،ﺇﻨﻲ ﻻ ﺃﺨﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺘﻲ ﺇﻻ ﺍﻷﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﻠﱢﻴﻥ

" ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﻑ ﻓﻲ ﺃﻤﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺭﻓﻊ ﻋﻨﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔÜmmetim için sadece saptırıcı liderlerden korkuyorum.
Ümmetimin içinde kılıç (bir kere) kalktı mı kıyamet gününe kadar onların üzerinden inmez." [Sahihi İbn-u Hibban]

Bizler Pakistan halkı olarak, hain yöneticilerin İslam'a ve Müslümanlara yönelik süregelen
cürümlerini kınıyoruz. Bu cürümlerden bazıları şunlardır:
1- Fitnenin fitilini tutuşturmak için atmosferler oluşturmak amacıyla katliam cürümleri işleyen, genel
mekanlarda, ibadethanelerde, okullarda, güvenlik kurumlarında ve pazarlarda bombalama
eylemlerinde bulunan ve orduya saldırılar düzenleyen Amerikan özel askerî kuruluşlara kapıların
arkasına kadar aralanması.
2- Kabileler bölgesindeki Müslümanların evlerini başlarına yıkması için insansız uçaklarda olduğu
gibi Amerikan hava kuvvetlerine kolaylıklar sağlanması.
3- Genel mahallelerde dolaşmaları için Amerikan ordu subaylarının güvenliğinin sağlanması ve
Amerikan deniz piyade kuvvetlerinin Afganistan sınırı yakınındaki Belucistan'a konuşlanmasına
izin verilmesi.
4- Yöneticiler klimalı konteynırlarda otururlarken Amerikan istihbarat birimlerinin Müslümanları
hedef alan ve onlara yoğun acılar çektiren terör operasyonları düzenlemesine izin verilmesi.
5- Amerika Birleşik Devletleri'nin korunaklı büyükelçiliklerinin ve konsolosluklarının, Amerikalı
yetkililerin ülkeyi ve hain yöneticileri yakından kontrol etmeleri için ülkede çalışmasına izin
verilmesi.
6- Afganistan ve Pakistan'daki Amerikalı haçlılara içki, gıda, silah ve patlayıcı madde sağlayan ikmal
hatlarının temin edilmesi.
7- Askerlerimiz, Amerika'nın Afganistan'daki ve kabileler bölgesindeki savaşına yakıt yapılırken
kurtarılmaları ve Pakistan'daki kardeşlerine ilhak edilmeleri için Keşmir'deki Müslümanlara destek
vermeleri engellenmektedir.
8- Sömürgeci kapitalist ekonomik nizamı tatbik edilerek on milyonlarca Müslümanın temel
ekonomik ihtiyaçlarından mahrum edilmesi, altın, kömür ve bakır da dahil Pakistan'daki muazzam
kaynaklara rağmen Müslümanların fakirleştirilmesi.
9- İslam'la savaşılması ve sömürgeci kurumların eğitim reformu altında eğitim müfredatını
kirletmesine ve Batılı şirketlerin reklam ve kültür festivalleri kılıfı altında iğrenç kültürlerini
yaymasına izin vererek Müslüman gençlerin yok edilmeye çalışılması.

Hilafet Nizamını İstiyoruz

Resulullah [SallAllahu Aleyhi ve Sellem], şöyle buyurmuştur: ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺠﻨﺔ ﻴﻘﺎﺘل ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺌﻪ ﻭﻴﺘﻘﻰ ﺒﻪ
"İmam [Halife], bir kalkandır, onun arkasında savaşılır ve onunla korunulur." [Muslim]
Hain yöneticiler, demokratik ve diktatör yönetim sistemlerinin altında hıyanetler işleme imkanı
buldu. Çünkü her iki sistem de seçkin fasit bir gurubun heva ve arzularına dayanmakta ve
sömürgeci efendileri tarafından desteklenmektedir. Onları İslam'a bağlayan hiçbir şey
bulunmamaktadır. Bu nedenle onlar, Allahu [Subhânehu ve Te'alâ]'nın emir ve nehiylerini
gözetmeksizin diledikleri gibi kanunlar çıkarmaktadırlar.
Ümmeti layık olduğu konuma geri getirecek olan sadece Halifedir ki Halife:
1- Haçlı Amerikalılarla olan her türlü işbirliğine son verecek, İslamî beldelerimizdeki diplomatik ve
askerî görevlilerinin hepsini kovacak, büyükelçiliklerini, konsolosluklarını ve istihbarat bürolarını
kapatacaktır.
2- Ülke üzerinden geçerek ödlek haçlılara ulaşan tüm ikmal maddelerini keserek cesur
Müslümanlara, kabileler bölgesi ve Afganistan üzerinden onları yok etme fırsat verecektir.

3- Tüm İslam beldelerini tek bir devlette birleştirmeye çalışacak, Keşmir, Filistin, Çeçenistan ve işgal
edilmiş diğer toprakları kurtaracaktır.
4- Petrol, doğalgaz ve maden gibi kamu mülkiyetleri üzerindeki bireylerin tasallutlarına son verecek,
muazzam gelirlerini Hilafet Devleti'nin tüm tebaasına döndürecek, enerji ve yakıtı ucuz fiyatla temin
edecektir.
5- Sömürgeci kuruluşlara hizmet eden tüm faiz şekillerine son verecek, fakirlere yardım için
toplanan ve sadece gücü yeten zenginlerden alınan gelirlerden İslamî malî sistemi kurarak vergi
sistemine son verecektir.
6- Ağır sanayi ve sanayi fabrikaları inşa edecek, milyonlara iş imkanı sağlayacak, teknolojide
kafirlere bağımlılığı bitirecektir.
7- İnsanları küresel kapitalizmin karanlığından ve sefaletinden çıkarmak için İslam'ı bir risalet nuru
olarak taşıyacak, en yüce olması için Kelimetullah'ı yükseltecek ve tüm insanlığı İslam'la temsil
edilen gerçek adalete tatbik etmeye çağıracaktır.

Silahlı Kuvvetleri, Hilafeti Kurması İçin Hizb-ut Tahrir'e Nusret Vermeye Çağırıyoruz

Resulullah [SallAllahu Aleyhi ve Sellem], şöyle buyurmuştur: ﺨﺫﹸﻭﺍ ﻋَﻠﻰ َﻴ َﺩ ْﻴ ِﻪ
ﺱ ﺇَﺫﺍ ﺭَﺃﻭُﺍ ﺍﻟﻅﱠﺎِﻟ َﻡ ﻓﹶﻠ ْﻡ َﻴ ْﺄ ﹸ
َ ﺇ ﱠﻥ ﺍﻟﻨﱠﺎ

ﺸﻙَ ﺃﻥ ﻴَ ُﻌﻤﱠ ُﻬ ُﻡ ﺍﻟﻠﱠ ُﻪ ﺒ ِﻌﻘﹶﺎﺏ
" ﺃ ْﻭ ﹶİnsanlar zalimi görür de onu engellemezlerse Allah'ın onları katından bir

azap ile kuşatması yakındır." [Ebu Davud, Tirmizi, İbn-u Mace]
Demokrasiyi veya diktatörlüğü yerleştirmek için icat edilen parlamento seçimleri yoluyla İslam'ın
tatbikinin geri gelmesi asla mümkün değildir. Bilakis gelmesi, Müslümanlar için bir Halife
nasbetmekle mümkündür. Burada bizler, Pakistan silahlı kuvvetlerine hain yöneticileri söküp atma
ve Hizb-ut Tahrir'e nusret vererek Hilafet Devleti'ni kurma görevlerini yerine getirmeye çağırıyoruz.
Bu adım, Resulullah [SallAllahu Aleyhi ve Sellem]'in yönetime ulaşmadaki metodunu örnek
edinmek, dünyada ve ahirette kurtuluş yoludur. Zira Allah onlardan razı olsun güç ve kuvvet sahibi
olan Ensar, akabinde Medine-i Münvvera'da ilk İslam Devleti'nin kurulduğu savaş biati olan İkinci
Akabe biatinde Resul [SallAllahu Aleyhi ve Sellem]'e nustet vermiştir. İşte Allah'ın onlardan ve
onların da Allah'tan razı olduğu bu Ensar, tarihin akışını Müslümanların lehine değiştiren
kimselerdir.

Sürdürmeye Ahdediyoruz
Allahu [Subhânehu ve Te'alâ]'nın nusreti gelinceye kadar hain yöneticilere karşı mücadelemizi
sürdürmeye ve Hilafeti kuracak Ensarı aramaya ahdediyoruz.

ﺼ ُﺭ ﻤَﻥ ﻴَﺸﹶﺎﺀ َﻭ ُﻫ َﻭ ﺍ ﹾﻟﻌَﺯِﻴ ُﺯ ﺍﻟ ﱠﺭﺤِﻴ ُﻡ
ُ ﺼﺭِ ﺍﻟﱠﻠ ِﻪ ﻴَﻨ
ْ ( ﺒِ ﹶﻨ4) ﻥ
َ ﺡ ﺍ ﹾﻟ ُﻤ ْﺅ ِﻤﻨﹸﻭ
ُ “ َﻭ َﻴ ْﻭ َﻤ ِﺌ ٍﺫ َﻴ ﹾﻔ َﺭİşte o gün, müminler de Allah’ın
nusretiyle, zaferiyle ferahlayacaklardır. Allah dilediğine nusret, zafer verir. O, Azîz’dir,
Rahîm’dir.” [er-Rûm 4-5]
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