
 
Kendisini Amerika’ya Adayan Hükümet, İslam Daveti İle Savaşmaktadır 

 
13 Mart 2018 Salı günü Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti, 31 Mart 2018 Cumartesi günü Şehit 

Zübeyir Muhammed Salih Uluslararası Kongre Merkezi’nde ikinci Hilafet festivali ve 14 Nisan 
2018 Cumartesi günü de Kuzey Hartum Şambat Rabita Meydanı’nda konuşma festivali 
düzenlemek için Hartum yetkililerine yazılı bir dilekçe sundu. Aynı tarihte 07 Nisan 2018 
Cumartesi günü Kadarif ve El Ebyad kentlerinde konuşma festivali düzenlemek için de Kadarif ve 
El Ebyad yetkililerine bir dilekçe verdi. Bu etkinlikler, “Hilafet dinin ikamesidir, izzet ve 
hâkimiyettir.” sloganı altında Hilafetin yıkılışının doksan yedinci yıldönümünü anma 
etkinlikleridir.  

 
22 Mart 2018 Perşembe günü Hartum yetkilileri, istihbarat servisi ve güvenlik birimlerinin 

Hartum’daki iki etkinliğin yapılmasına izin vermediğini şifahen bize bildirdiler. Sonra El Ebyad ve 
Kadarif yetkilileri de etkinliğin düzenlenmesine izin vermedi.  

 
07 Nisan 2018 Cumartesi günü Hizb, İslami cemaat liderlerinin ve yoğun kalabalığın katılımıyla 

Kadarif Özgürlük Meydanı’nda konuşma festivali düzenledi. El Ebyad kentinde ise, Ulu Cami 
önündeki pazarda halka hitaben bir konuşma yaptı. Konuşma sonrası yetkililer, Hizbin 
sözcüsünü, bazı gençler ve konukları gözaltına aldılar ve bu bildiri yazılana dek hâlâ 
gözaltındaydılar!  

 
Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti olarak biz aşağıdaki gerçekleri vurgulamak isteriz: 
 
Birincisi: Hizb-ut Tahrir, Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in metodu ile yani siyasi yolla 

İslam’a çağrıda bulunur. İslami fikir ve hükümleri yaşanan hayat vakasına indirger. Ümmetin 
çıkarlarında karşısında ihmalkâr davranan ve düşmanı dost edinen hain yöneticileri muhasebe 
eder. Bu yüce eyleme yardım etmek, destek olmak, desteklemek ve onun için çalışanlara arka 
çıkmak için her samimi Müslüman gayret sarf etmelidir. Kâfir Batı, çıkarlarını savunan yöneticiler, 
yürütme ve münafıklar, bu yüce eylemden hoşnutsuzdur ve bu yüzden engellemek için ellerinden 
geleni yapmaktadır. Fakat heyhat, bu batıl dileyiciler, güneşin ışığını söndüremeyecekler!  

 
İkincisi: Hilafetin yıkılış yıldönümünü anmak, yeniden kuruluş çalışması için Müslümanların 

enerjilerinin seferber edilmesidir. Nitekim 1342 Receb ayının bu günlerinde mücrim Mustafa 
Kemal, Hilafeti yıkmak için entrikalar kurdu, ihanet örgüsü ördü. Hizb-ut Tahrir ve ümmetin 
sadık evlatları, zamanı gelen Raşidi Hilafet yapısını tamamlamak için faaliyet göstermektedir. 
Çünkü Hilafet, İslam’ı uygulamanın, ümmetin birliğinin, davet ve cihat yoluyla İslam’ı dünyaya 
taşımanın şeri metodudur. Hilafetin yokluğunda İslam, ümmetin hayatından yok olup gitti, 
ümmet parçalandı. Rüveybidalar, münafıklar ve yarı erkekler ümmetin başına yönetici olarak 
atandı. Bu hainler, ümmete zillet ve aşağılanmayı miras bıraktılar. Ama bu, er ya da geç yok 
olacaktır, zira Hilafet şafağı yeniden doğacak, din ikame edilecek, izzet ve hâkimiyet yeryüzünde 
hüküm sürecektir.  

 
Üçüncüsü: Yazıklar olsun bu yetkililere. İslami söylem ve sloganlarıyla ümmet karşı münafıkça 

hareket ederek İslam ile savaşıyorlar, kâfir Batının gönlünü almak için muhlisleri İslam’a davetten 
alıkoyuyorlar. Münker ve batıl için özgürlükleri oldukça geniştir, ama aslında özgürlükleri, 
İslam’a baskı uygulamak ve dava erleri ile mücadele etmek için geçerlidir.  

 
Dördüncüsü: Hükümet, kâfir Batıya yakınlaşmak, kâfir Batının uygarlığı ile uyumlu, İslam ile 

hiçbir ilgisi olmayan bir anayasa oluşturmak için “terörle mücadele” sloganı altında İslam ve dava 
adamlarına karşı savaşını sürdürüyor. Değişim Hareketi’nin Grup Başkanvekiline göre “Ulusal 
Diyalog kararlarının sözünü ettiği kalıcı anayasa, İslam ya da diğer dini arka plandan yoksun olacaktır.” 
[2178 es-Sayha gazetesi] 



 
Beşincisi: Hizb-ut Tahrir, kâfirler ve münafıklar hoşlanmasa da Allah’ın vaadi gelinceye kadar 

Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in metodu ile İslam’a davet çalışmasına devam edecektir. 
Zafer ve fetih yakındır. O gün zalimler hangi döndürülüşle döndürüleceklerini bileceklerdir. 

 
Ey Müslümanlar! 
 
Sizi Hilafetin yıkılışının 97.ncı yıldönümünü anmak amacıyla 14 Nisan 2018 Cumartesi günü 

saat 16. 00’da Kuzey Hartum Şambat Rabıta Meydanı’nda Receb etkinliklerine bekliyoruz. Hadi 
hakka yardım edin, iyilik taraftarı olduğunuzu Allah’a gösterin, münafıklık üzerinde ısrar eden ve 
insanları haktan alıkoyan bu yöneticilere kulak asmayın. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle 
buyuruyor:  

  “Şüphesiz şeytanın hilesi zayıftır.” [Nisa 76]  

 
Rabbinizin mağfiretine ve Allah’tan korkanlar için hazırlanmış eni gökler ve yer kadar olan 

cennete koşuşun.  

  “Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi 

çağırdığı zaman, Allah ve Rasûlü’ne icabet edin.” [Enfal 24] 

 
 

Hizb-ut Tahrir              H.20 Receb 1439 
Sudan Vilayeti              M.07 Nisan 2018 
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