
 ِبْســـِم اللِه الرَّْحٰمـــِن الرَِّحيـــم
El Burhan-Hamduk Anlaşması: Ülkemiz Daha Ne Zamana Kadar Uluslararası Çatışmalara 

Sahne Olacak? 
 

21 Kasım 2021 Pazar günü Sudan’da uluslararası sömürgeciliğin iki aygıtı olan El Burhan ile 
Hamduk arasında dört maddelik siyasi bir anlaşma imzaladı. Anlaşma, siyaset sahnesini ordu lehine 
yeniden düzenliyor. El Burhan, 25 Ekim 2021’de Hamduk’u görevden alarak ev hapsine almıştı. 
Amerika, İngiltere, bölgesel araçları ve diğer ülkeler, anlaşmayı memnuniyetle karşıladı. 

 
Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti olarak biz aşağıdaki gerçekleri açıklıyoruz: 
 
Birincisi: Sömürgeci Avrupa özellikle İngiltere yanlısı sivillerin, kırmızıçizgileri çiğnemesi, 

Egemenlik Konseyi’ne başkanlık etme talepleri, yeniden düzenlemek, yapılandırmak, Amerikan 
güdümünden İngiliz güdümüne geçirmek için güvenlik birimlerinin başbakana bağlanması 
çağrısında bulunması, El Burhan devrimine ivme kazandırdı. 24 Ekim 2021 akşamı Sudan ziyaretini 
sonlandıran Amerikan özel elçisi Jeffrey Feltman da devrimi deruhte etti.  

 
İkincisi: Hamduk liderliğindeki siviller, El Burhan’ın geri adım atması için sokak ve uluslararası 

baskıya güvendiler, ancak hayal kırıklığına uğradılar! İki yıldır halkı zehirleyen, doğrudan 
talimatlarla ve düşman kâfir Batının reçeteleriyle zorba kapitalist sistemi yürüten Hamduk ve ekibi, 
destek için insanların sokağın çıkmasını nasıl düşünebilir? Gösteri çağrılarına yanıt, öncekinden çok 
çok zayıf kaldı. Amerika, El Burhan’ın yönetime el koymasını darbe olarak nitelendirmediği için 
uluslararası baskılar da cılız kaldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, düzenlediği basın 
toplantısında, “ABD, Sudan’da yaşananları askeri kontrol olarak görüyor. “Darbe” kelimesi yasal 
süreci gerektirir.” dedi. (26.10.2021 El Hurra) Jeffrey Feltman da, “Hamduk veya Hamduk’suz sivil bir 
hükümet kurulacağını söyledi.” Hamduk liderliğinde veya Hamduk’suz ortaklığın yeniden tesis 
edileceğini belirtti. (02.11.2021 El Arabiya) 

 
Üçüncüsü: Sokağın tepkisinin zayıf kaldığını ve şartların olgunlaştığını gören ABD, 14-16 Kasım 

2021’de ABD’nin Afrika İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Molly Phee’yi Sudan’a 
gönderdi. Anadolu Ajansı’na göre ABD’nin Hartum Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, ziyaretin 
amacının “anayasal sisteme dönüşün gerekliliği, azledilen Başbakan Abdullah Hamduk’un 2019’da 
imzalanan Anayasal Bildiri Anlaşması uyarınca görevine iadesini...” vurgulamak olduğu belirtildi. 
Feltman’ın darbe kurgusuyla Molly’nin Sudan’a gelişi arasında bayağı bir vakit geçti. İngiliz ajanları 
özellikle Hamduk, çıtayı düşürdü. Siyasi anlaşma uyarınca Egemenlik Konseyi ve ordunun 
güdümünde başbakanlığı kabul etti. Egemenlik Konseyi başkanlığı ve güvenlik birimlerinin yeniden 
yapılandırılması talebinden vazgeçti. 

  
Ülkemiz, uluslararası çatışmanın arenası haline gelmiştir. Sudan’da Hamduk ve ekibi liderliğindeki 

eski sömürgecilik (İngiltere) ile askeri kurum liderliğindeki modern sömürgecilik (Amerika) 
çatışmaktadır. Siviller ve asker, bu çatışmanın sadece aygıtıdır. Laiklik madalyonunun iki yüzü 
gibidir. Laiklik, dini hayattan ayırma, sefalet, geçim sıkıntısı, sömürgeci kâfirin etkisini yerleştirme, 
ülkenin zenginlik ve nimetlerini yağmalama doktrinidir. Bu, ayın on dördü gibi berrak ve nettir. 
Safdillik ve yüzeysellik avuntu olamaz. 

  
Ey samimi güç ve kuvvet ehli! Allah Subhânehu ve Teâlâ huzurunda temize çıkmanızın tek yolu, bu 

ajanlardan iktidarı devralmanızdır. Hayatı yozlaştırdılar, halkı aşağıladılar. Ve Nübüvvet metodu 
üzere Raşidi Hilafeti kurmak için ümmetle birlikte ve ümmet arasında çalışan Hizb-ut Tahrir’e nusret 
vermenizdir. Hilafet, sömürgeci kâfirin etkisini kökünden söküp atacak, saf ve temiz bir şekilde 
İslam’ı uygulayacak, dünya çapında kâfir Batı uygarlığının yozlaştırdıklarını ıslah edecektir. Sizle 
veya sizsiz bu mutlaka olacaktır. Hadi dünyada izzet, ahirette kurtuluş çağrısına yanıt verin. 

  
Ey Sudan halkı! Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyuruyor:  



 Şüphesiz ki, bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe “ ِإنَّ اللََّه ََل ُيَغيِ ُر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيِ ُروا َما ِبَأْنُفِسِهْم 

Allah onların durumunu değiştirmez” [Rad 11] Değişimin ilk adımı, gerçeklik, yüce İslam ideolojisi ve 
hayat sistemleri hakkında farkındalık oluşturmaktır. Hadi Hizb-ut Tahrir’in yüce vahyi baz alarak 
formüle ettiği projeyi, incelemek, taşımak, desteklemek ve iktidara ulaştırmak için çalışın. Dünya ve 
ahiretin iyiliği bundadır.  
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