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Sömürgeci Batı Dikteleri Hayır, Nübüvvet Metodu Üzere Raşidi Hilafet Devletine Evet 

 
Geçtiğimiz üç gün boyunca ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Makila James, Hartum’da çeşitli 

temaslarda bulundu. Askeri Konsey Başkanı Abdulfettah Burhan ile Özgürlük ve Değişim Güçleri 
liderleriyle bir araya geldi. Washington’un önceliğinin Sudan’da sivil bir hükümeti görmek olduğunu 
söyledi. Bu görüşmelerden sonra Askeri Konsey ile Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri arasında 
geçiş düzenlemeleri hakkında fikir teatisinde bulunmak üzere iki taraftan da ortak bir komite 
kurulması konusunda mutabakata varıldı. 

ABD Dışişleri Bakanlığı politika planlama departmanı üyesi de olan Makila, ülkedeki durumu 
değerlendirmek için böyle bir ziyarette bulunduğunu açıkladı. [26.04.2019 Es Sudani] 

Amerika’yı tanımlamak için fazla çabaya gerek yok. Zira Amerika, ülkemizde gözü olan ve 
dünyada milyonlarca Müslümanı katletmiş sömürgeci düşman bir devlettir. Elleri, ümmetimizin 
masum kanına bulaşmıştır. Darfur’da halkımızı katleden eski rejimin bir numaralı destekçisidir. 
Darfur, petrol, altın, sakız gibi zenginliklerle doludur. Bu kaynaklar irademizin kurtarıcısı, 
onurumuzun güçlendiricisi, ülkemizdeki eski sistemlerin bertaraf edicisi, sonsuza dek kökünün 
kazıyıcısı olmak yerine yeniden düşmanlara kapı aralıyorlar. Düşmanlar ülkemizde serbestçe 
dolaşıyorlar, şartlar dikte ediyorlar. Ümmetteki her samimi çalışmaya kürtaj yapmak için gayret sarf 
ediyorlar, dahası çıkarlarının planlamasını yapıyorlar ve bir de bunu utanmadan açıklıyorlar. 

Amerika, eski rejimdeki ajanları olan El Beşir, çetesi ve Halk Hareketi aracılığıyla Güney Sudan’a 
bağımsızlığını kazandıran suçun mimarı değil mi? Hal böyleyken neden Askeri Konsey üyeleri, 
Özgürlük ve Değişim Güçleri ve diğerleri ABD heyetiyle görüşmek için can atıyorlar? 

Ey Sudan halkı! Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti olarak biz şunları vurguluyoruz: 
1- Elleri evlatlarımızın kanına bulaşmış, ümmetin servetini yağmalamış ve hâlâ da yağmalamaya 

devam eden sömürgeci düşmanlarla aynı masada oturmanın, sömürgeci kâfirlere ajanlık yapmaktan, 
siyasi intihardan, irademizin gaspından ve sömürgeci kâfirin kollarına atılmaktan başka hiçbir 
açıklaması yoktur. 

2- ABD büyükelçileri ve elçiliklerinin, ülkede bozgunculuk çıkarmalarına, yıkıma neden 
olmalarına, işlerimize burnunu sokmalarına, -ABD Maslahatgüzarının oturma eylemini defalarca 
ziyaret etmesi gibi- ülkemizin küçük büyük her işine müdahil olmalarına derhal dur denilmeli ve bu 
elçilikler kapatılmalıdır. 

3- Mısır, Suudi Arabistan ve BAE yöneticilerinin işimize burunlarını sokmaları engellenmelidir. 
Çünkü işlerimize burunlarını sokmaları sadece ve sadece Amerika ve İngiliz efendilerinin yararınadır. 
Ayrıca (Amerikalıların üvey evladı olan) Afrika Birliği’nin de Sudan halkı üzerindeki vesayeti 
engellenmelidir. 

Ey onurlu ümmet! Düşmanlarımız (Amerika ve İngiltere) işlerimizi daha ne zamana kadar 
yönetecekler? Elçilikleri daha ne zamana kadar politikalarımızın mimarı olmayı sürdürecekler? 
İşlerimizi, heyetlerinin kollarına atılan ajanları aracılığıyla yöneten sömürgeci ülkelere daha ne zaman 
kadar bağımlı kalacağız? Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafet Devleti kurmak ve gerçek hak 
bayrağını dalgalandırmak için ciddiyetle çalışmamızın zamanı gelmiştir. Silahlı kuvvetler içindeki 
dürüst ve samimi evlatlarımız, bir avuç sömürgeci Batı yandaşının peşinden gitmemelidir, dahası 
âlemlerin Rabbinin hükümlerine ve soylu Peygamberimiz SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in metoduna 
yardım etmelidirler. Çünkü Hizb-ut Tahrir, Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafet Devletine davetin 
bayraktarlığını yapmaktadır. Dolayısıyla Hizbin destekçisi olun, tıpkı Ensar’ın Peygamber SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem’in destekçisi olduğu gibi. Ki hem bu dünyada hem de ahirette iyiliğe nail olasınız.  

  İşte Çalışanları bunun için çalışsın.” [Saffat 61]“ ِلِمْثِل َهَذا َفلْ َيْعَمِل اْلَعاِمُلونَ  
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