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بيان صحفي

النظام الباكستاني يثني على الرجل الذي هدم دولة الخالفة
في الوقت الذي يدعي فيه الوالء للخالفة الراشدة!
في غضون ساعات من وصف مصطفى كمال بأنه "أحد أعظم رجال الدولة في القرن العشرين وقائد ذو
بصيرة" تم ّكن عمران خان  -في وقت واحد  -من التملق ألصحاب الفكر الليبرالي الغربي ،ومن تعميق خيبة
األمل عند أهل اإلسالم ومحبيه .وكان نظام باجوا-عمران قد جاء إلى السلطة من خالل الزعم بالوالء للخالفة
الراشدة ،ولكنه انهال بالثناء على الخائن الذي تآمر على إسقاط دولة الخالفة في الثالث من آذار/مارس
1924م ،الموافق  28من رجب  1342هجري! وعالوة على ذلك ،فإن عمران خان ليس الوحيد الذي انقلب
على شعاراته وحنث بوعوده ،بل النظام بأكمله ،وقد أصبح عالقا بين األمة المعادية بشدة لالستعمار والموالية
لإلسالم ،وبين ترامب المستعمر ظاهر العداء لألمة ،والذي أطلق العنان للحرب المبدئية على اإلسالم كطريقة
للعيش .وللمفارقة أيضا ،فقد جاء النظام إلى السلطة من خالل مهاجمة صندوق النقد الدولي االستعماري،
ولكنه أوجد اآلن تضخما هائال بين الناس من خالل الوفاء بالشروط المدمرة التي فرضها صندوق النقد
الدولي! وأيضا ،جاء نظام باجوا-عمران إلى السلطة من خالل التظاهر بالعداء للهند ،لما تقوم به من جرائم
تسوق أمام الدولة الهندوسية العدو اللدود للمسلمين ،كما جاء نظام باجوا-
بحق المسلمين ،ولكنه فتح أبواب ال ُّ
عمران إلى السلطة من خالل مهاجمته ألي خيانة للمسلمين في كشمير المحتلة ،ولكنه مارس سياسة "ضبط
النفس" في العام  ،2018العام األكثر دموية في كشمير المحتلة منذ عام  !2009وجاء النظام ذو الوجهين
للسلطة وهو يهاجم الصفقات التجارية غير المنصفة مع الصين ،ولكنه بعد ذلك التزم فيها بالكامل ،مع
اإلعراب عن دعمه للنظام الذي يمارس الوحشية ضد المسلمين اإليغور! وجاء هذا النظام المنافق إلى السلطة
من خالل االدعاء بمهاجمة القوى األمنية الخاصة من المرتزقة من التابعين ألمريكا ،ولكنه يعمل اآلن
كمرتزقة لحماية الجيش األمريكي والقوات الخاصة والعسكرية التابعة ألمريكا في أفغانستان!!...
أيها المسلمون في باكستان! لقد حذرنا رسول هللا ﷺ بقولهَ « :ال يُ ْل َد ُ
احد َم َّرتَي ِْن»
غ ا ْل ُم ْؤ ِمنُ ِم ْن جُحْ ر َو ِ
رواه البخاري ومسلم ،وخيبة األمل التي تشعرون بها اآلن هي ألنكم لدغتم من الحفرة نفسها مرات عديدة.
وقد تأذيتم ألنكم وضعتم ثقتكم في الرجال الذين يحكمون بغير ما أنزل هللا ،الحكم بالديمقراطية ،مع أن الحقيقة
هي أن الحاكم القوي هو الذي يطيع هللا عز وجل ويعمل من أجل اآلخرة ،وال يحكم من خالل اتباع رغباته،
س َم ْن د َ
سهُ َه َوا َها َوت َ َمنَّى
اج ُز َم ْن أَتْبَ َع نَ ْف َ
َان نَ ْف َ
فقد قال رسول هللا ﷺ« :ا ْلكَيِ ُ
سهُ َوع َِم َل ِل َما بَ ْع َد ا ْل َم ْوتَِ ،وا ْل َع ِ
ّللا ع ََّز َو َج َّل» الترمذي وابن ماجه .إن القوة والوالء التي نحتاجها هي الوالء لإلسالم والطاعة هلل عز
َ
علَى َّ ِ
وجل ،قوة وعدل ووالء عمر الفاروق رضي هللا عنه ،وليس كفر أبي جهل وعصيانه ،فلنتعلم من أخطائنا
المتكررة ونَتب عنها ،مع العلم أن التوبة ال تكون كاملة من دون الطاعة واالنقياد هلل عز وجل ،ويجب أن
نتخلى عن الديمقراطية ودعاتها ونعمل بكل جد إلقامة الخالفة على منهاج النبوة مع العاملين المخلصين لها.
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