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Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti, “Uyuşturucu Bir Savaştır... Bu Savaşı Ancak Hilafetle Kazanabiliriz” 

sloganı altında ümmeti uyuşturucu tehlikesine karşı aydınlatmak, gençlerin zihinlerini hedef alan 
komplonun büyüklüğünü ifşa etmek, köklü çözüm sunmak, mücrimlerin 28 Receb 1342’de yıktıkları 
Osmanlı Hilafetinin elim yıldönümünü anmak, İslam ümmetini seferber etmek, Raşidi Hilafet 
Devletinin yeniden kurulması gayretlerini bilemek, İslam’ın hükümleri ve çözümleri için kamuoyu ve 
kamu uyanıklığı oluşturmak için ülkenin farklı bölgelerinde ve illerinde çok sayıda kitlesel etkinlikler 
düzenledi. 

 
- Kadarif kentindeki Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti gençleri, yoğun bir katılımla 22 Ocak 2023’de 

partinin Deim Hamid’deki ofisinde “Uyuşturucu Bir Tehlikedir, Bu Tehlikeyi Ancak Hilafet Yok Edebilir” 
başlıklı bir seminer düzenledi. İlk konuşmacı mühendis El Beşir Ahmed El Beşir, insani, ahlaki ve 
manevi değerlerden yoksulu açgözlü kapitalist sistemde uyuşturucu gerçekliğini, türlerini ve yayılma 
yollarını ele aldı. Çocuklara acımayan, küçük-yaşlı, kadın-erkek ayrımı yapmayan bu tehlikenin 
yayılmasından devleti sorumlu tuttu. Uyuşturucu bağımlısının -bağımlılık aşamasına geldikten sonra- 
uyuşturucu alabilmek için sonuçların bakmadan her şeyi yapabileceğini, hükümetin üç nedenden 
dolayı uyuşturucu ile ilgilendiğini belirtti; Birincisi: Göstericileri bastırmak için bir gerekçe 
oluşturmak. İstediği planları yasalaştırmak ve ümmete karşı hain sözleşmeler imzalamak için 
insanları bu tehlike ile oyalamak, uyuşturucu konteynerlerinin ülkeye girişine izin vererek silahlı 
hareketleri yatıştırmak. İkinci konuşmacı Bella Mahmud ise, fonksiyonel devletçiklerin kasıtlı ihmali 
ile Hilafet Devletinin güvenliği ve huzuru arasında hızlı bir karşılaştırma yaptı. Hilafet Devleti 
başkanının, halkı ve güvenliğini korumak için hemen harekete geçtiğini kaydederek örnek verdi:  
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 Bir gece Medine halkı korktu. Bazı kimseler sesin geldiği tarafa doğru gitti. Rasûlullah“  ل

SallAllahu Aleyhi ve Sellem onlarla gittikleri taraftan gelişinde karşılaştı. Sese doğru kendilerinden 
önce gitmişti. Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem boynunda kılıç olduğu halde Ebu Talha’ya ait 
çıplak bir atın üzerinde idi. Onlara: “Korkmayın, korkmayın” diyordu.” Ömer İbn’ul Hattab şöyle 
dedi:  
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أيتني مسؤول عنها لَم لم أسو لها الطريق    لو عثرت بغلة في العراق لر  “Irak’ta bir köprü üzerinde bir keçinin ayağı kırılsa, yolu niye 

düzeltmedin diye Allah’ın benden hesap sormasından korkarım” İslam, en büyük sorumluluğu 
Müslümanların halifesine yükledi ve onu sürüsünden sorumlu tuttu. İnsanların zihinlerini manipüle 
edenleri lanetledi ve bu yüzden alkol konusunda on kişiye lanet okudu. Ebu Davud ve Hâkim’in İbn 
Ömer’den rivayet ettiklerine göre Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: 
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dağıtana, satana, satın alana, üzümünü sıkana, kendisi için sıktırana, taşıyana ve kendisine 
taşınana ve parasını yiyene lanet etsin.” İçki içen ve satana caydırıcı cezalar koydu. Daha sonra Bella 
Mahmud, bu beceriksiz hükümetlerin insanları uyuşturucu tacirleri ve tüccarlarından 
koruyamayacağını, gerçek kurtuluşun Nübüvvet metodu üzere ikinci Raşidi Hilafeti kurmak için 
çalışanlar ile birlikte çalışmak olduğunu söyleyerek konuşmasını tamamladı. 

 
-Port Sudan bölgesindeki Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti gençleri de, 23 Ocak 2023’te “İnsanlığı 

Kurtarmak, İdeolojik Bir Devletin Kurulmasıyla Olur” başlıklı bir konferans düzenledi. Konferansta üstat 
Şarık Yusuf, Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in Mekke-i Mükerreme’deki bisetinden, Medine-i 
Münevvere’ye hicretinden, burada İslam Devletini kurmasından ve ondan sonra sahabeden bahseden 
bir sunum yaptı. Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in kurduğu bu devlet 1924’te yıkılana kadar 
13. asır hüküm sürdü. Yıkıldıktan sonra sömürgeci kâfir Batı, Müslüman ülkelere egemen oldu, 
Allah’ın indirdiğinden başkasıyla hükmeden ajan zorbaları iktidara getirdi. Dolayısıyla hayatımız 
içler acısı bir hal aldı. Nitekim Allah Subhânehu ve Teâlâ Yüce Kitabında şöyle buyurdu: 

 Kim Benim zikrimden yüz çevirirse, mutlaka“   َوَمْن أَْعَرَض َعن ِذْكِري َفِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنكًا َوَنْحُشُرُه َيْوَم اْلِقَياَمِة أَْعَمى 

onun için sıkıntılı bir geçim vardır. Ve kıyamet günü onu, kör olarak haşredeceğiz.” [Taha 124] Bu 



nedenle Hanif dinimize dönmek ve Nübüvvet metodu üzere ikinci Raşidi Hilafet Devleti’nde İslam’ı 
uygulamak kaçınılmazdır. Böylece ideolojik bir devletin kurulmasıyla insanlık da kurtarılmış olur. 

 
- Hartum bölgesindeki Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti gençleri, 24 Ocak 2023’te Hartum’un El 

Sahafa mahallesi 41. meydanındaki aile kompleksinde “Ülkede Uyuşturucunun Yayılması, Nedenleri ve 
Çözümleri” başlıklı siyasi bir sempozyum düzenledi. Konferansta bir konuşma yapan Dr. Muhammed 
Abdürrahman, uyuşturucu gerçekliğini ve topluma yönelik tehlikelerini ayrıntılı bir şekilde anlattı, 
devletin halka karşı sorumluluklarını yerine getirmediğini ve çıkarlarını gözetmediğini belirtti ve 
İslami hükümlere bağlanarak bu olgunun tedavi edilebileceğini kaydetti. Çünkü alkol gibi 
uyuşturucu da haramdır. Köklü çözüm, ideolojik devlettir; Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafet 
Devletidir. Hilafet, İslam’ı uygulayacak, ümmetle, güvenliğiyle, düşüncesiyle ve değerleriyle 
oynayanlara caydırıcı cezalar verecektir. 

  
- Port Sudan’daki Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti gençleri, 25 Ocak 2023’te Ulu Camii önünde 

“Uyuşturucu Ölümcül Bir Tehlikedir” başlıklı halka hitap konuşması yaptı. Şarik Yusuf, uyuşturucunun 
birey ve topluma yönelik tehlikesinden bahsettiği konuşmasında, uyuşturucunun sömürgeci kâfirlerin 
İslam ümmetine, özellikle de gençlerine yönelik bir savaşı olduğunu, uyuşturucu kullananların sadece 
ailesi ve yakınlarına değil, tüm toplum için tehlike teşkil ettiğini belirtti. Zira uyuşturucu bağımlısının 
aklı gittiğinde cinayet, tecavüz, yağma gibi en korkunç suçları ve haramları işleyebilir. Ümmetin zayıf 
ruhlu çocukları, azcık bir para için tepemizdeki zorba yöneticilerin gözleri önünde bu uyuşturucuları 
pazarlamaktadır. Devletin, nüfuz sahibi uyuşturucu tacirlerinin ve ülkede faaliyet gösteren 
uluslararası kuruluşların gençleri bu zehre teşvik ettiklerini kabul etmesine rağmen bu tüccarlardan 
birinin tutuklandığını veya yargılandığını duymadık! Konuşmacı, bu sorunun nasıl çözüleceği ile 
başlayarak birçok gerçeği dile getirdi. Ancak Kurtarma ve Operasyon Polisi, halka hitap 
konuşmasının yapıldığı meydana baskın düzenleyerek konuşmacıyı gözaltına alıp şehrin 
merkezindeki karakola götürdü. Bunun üzerine insanlar, tekbir ve tahlil getirdiler ve konuşmacının 
gözaltına alınmasını kınadılar. Daha sonra parti ve davetini tanıyan merkez karakol müdürünün 
devreye girmesinin ardından aynı gün genç serbest bırakıldı. 

 
- Ed Duheynat bölgesindeki Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti gençleri, “Uyuşturucu Bir Tehlikedir, 

Bu Tehlikeyi Ancak Hilafet Yok Edebilir” başlıklı 25 Ocak 2023’te Kalakla Al Lafa pazarında halka açık 
siyasi bir konuşma yaptı. Etkinlikte bir konuşma yapan üstat El Fatih Abdullah, uyuşturucunun 
sadece bir olgu değil, sömürgeci kâfirlerin İslam ümmetine yönelik bir savaşı olduğunu, ümmetin en 
önemli insan kaynağını özellikle gençler grubunu hedef aldığını ifade etti. Bu insan kaynağının yok 
edilmesiyle diğer tarımsal, mineral ve endüstriyel kaynakların da sekteye uğrayacağını, 
sömürgecilerin ülke kaynaklarını yağmalayacağını, gençlerin akıllarının her türlü uyuşturucuyla 
zehirlendikten sonra İslami değerlerinden uzaklaşacaklarını, böylece ana babaya karşı gelmek, adam 
öldürmek, yağma, talan, tecavüz gibi suçlar işleyeceklerini söyledi... Konuşmacı, ülkedeki tedavi 
merkezlerinin raporlarına göre bağımlılığın arttığına işaret etti. Özellikle Amerika’ya göre Afrika ve 
Orta Doğu’daki en iyi istihbarat unvanına sahip Sudan Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı’nın 
uyuşturucu ile mücadeledeki rolünü sorguladı. Bu zehri taşıyan konteynerler nasıl ülkeye girebilir? 
Silahlı bir grubun, hareketini finanse etmek için bu konteynerlerin kendisine ait olduğunu nasıl iddia 
edebilir? Yerel üreticilerden bahsetmiyorum bile! Konuşmacı, sadece Nübüvvet metodu üzere Raşidi 
Hilafet Devletinin uyuşturucu pisliğine son vereceğini ve insanların değerlerini koruyacağını 
söyleyerek konuşmasını tamamladı. Hilafetin, Halife Kanuni Sultan Süleyman’ın Fransa Kralı’na 
tehdit mektubu göndermesinin ardından Fransa sınırlarında dans ve şarkı saçmalığına son verdiğini 
hepimiz hatırlıyoruz. Konuşmacı, dinleyicileri Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafeti kurmak için 
Hizb-ut Tahrir ile birlikte çalışmaya çağırdı. Güçlü ve kuvvet ehlinden iktidarı Hizb-ut Tahrir’e 
devretmelerini istedi. 

 
- Batı Omdurman’daki Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti gençleri, 25 Ocak 2023’te Libya 

pazarındaki Ar Rahmet Camii önünde ikindi namazına müteakiben “Uyuşturucu Ülke İçin Bir Tehdittir, 
Nedenleri ve Çareleri” başlıklı halka hitaben siyasi bir konuşma yaptı. Üstat Abdürrahim Abdullah, 
uyuşturucunun gerçekliğinden, türlerinden ve zararlarından bahsetti. Bu ülkenin insanlarını ve 



gençlerini hedef alan bu tehlikeye karşı toplumu uyardı. Ardından bazı acil çözümleri ve köklü 
çözümü açıkladı. Köklü çözümün, Nübüvvet metodu üzere ikinci Raşidi Hilafeti kurarak İslami 
hayatı yeniden başlatmak olduğunu ifade etti. 

 
- Kuzey Omdurman bölgesindeki Hizb ut Tahrir / Sudan Vilayeti gençleri, 28 Ocak 2023 

Cumartesi günü öğle namazına müteakiben Omdurman Ulu Camii’nde “Uyuşturucu Mücadele 
Edilmesi Gereken Bir Tehlikedir” başlıklı halka hitap konuşma yaptı. Konuşmasında Avukat Ahmed 
Ebkar, ülkede uyuşturucunun yaygın bir fenomen haline geldiğini anlattı ve buz uyuşturucusunun 
(Metamfetamin) tehlikesinden bahsetti. Gençler, üniversite, ortaokul ve ilköğretim öğrencileri 
arasında buz uyuşturucusunun yaygınlaştığını belirtti. Sonra bu zehrin ülkeye nasıl girdiğini 
sorguladı. Uyuşturucunun resmi yollardan, özellikle Hartum havaalanı üzerinden ülkeye girdiğini 
dile getirdi. Daha sonra uyuşturucunun ülkeye girişinde devletin işbirliği yaptığını ortaya koydu, 
ardından kalabalıklara mesajlar verdi, çocuklardan babaların sorumlu olduklarını, kollayıp 
korumakla yükümlü olduklarını kaydetti. Verdiği ikinci mesaj da, İslam’ın hükümlerini uygulayarak 
ve Nübüvvet metodu üzere ikinci Raşidi Hilafet devletini kurarak Allah’ın Şeriatını ikame 
sorumluluğudur. Hilafet, komploları ortadan kaldıracak, ümmete kaybettiği şan ve şerefini geri 
verecektir. Üstat Ahmed Ebkar, Hilafeti kurmak için çalışmanın farz olduğunu söyleyerek sözlerini 
noktaladı ve Hilafetin kurulması için Hizb-ut Tahrir’in benimsediği eksiksiz vizyonu kalabalıklara 
sundu. Etkileşim gösteren kalabalıklar tekbir ve tahliller getirdiler ve çok sayıda insan, sunuma 
övgüler yağdırarak, konunun önemine ve komplolarla yüzleşmenin gerekliliğine inandılar 

 
- Batı Omdurman’daki Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti gençleri, 28 Ocak 2023 Cumartesi günü Dar 

Al Salam Meydanı 11’deki Al Naft Spor Kulübü’nde “Uyuşturucu Ölümcül Bir Tehlikedir... Peki Ne 
Yapılması Gerekir?” başlıklı siyasi bir sempozyum düzenledi. Sempozyumda üstat Abdürrahim 
Abdullah, uyuşturucuların gerçekliğinden, türlerinden ve uyuşturucunun kullanıcıları ve toplum 
üzerindeki etkilerinden bahsetti. Üstat İshak Muhammed, oluşturulacak savunma hatları ile bu 
tehlikenin nasıl bertaraf edileceğini ele aldı. Birincisi bireysel takva motivasyonudur, İkincisi, 
toplumsal olarak iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır, üçüncüsü ve en önemlisi de devlet ve 
yöneticidir. 

 
 - El Ubeyd kentindeki Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti gençleri, 29 Ocak 2023’te El Bustan 

standında siyasi bir konuşma yaptı. Üstat En Nezir Muhammed Hüseyin, uyuşturucunun tehlikeleri 
ve köklü çözümünden bahsetti. Uyuşturucunun yayılmasının ana sebebinin, devletteki etkili kişilerin 
haşhaş, afyon ve bugün 13-24 yaş arası gençler arasında korkunç bir şekilde yayılan buz uyuşturucusu 
gibi çeşitli uyuşturucu satıcılarıyla işbirliği yapmak olduğunu açıkladı. Durum öyle bir noktaya geldi 
ki bağımlılık kazandılar ve bu da gençlerin zihinlerini olumsuz etkiledi. Uyuşturucunun limanlar ve 
havaalanları üzerinden ülkeye girdiğine, ama asıl satıcının tutuklanmadığına, sadece dağıtıcı veya 
kullanıcının tutuklandığına dikkat çekti. Çarenin, işlerimizi güdemeyen bu insan yapımı sistemi 
değiştirip yerine Hilafet sistemini kurmak olduğunu, Hilafetin, ümmetin işlerini layıkıyla güdeceğini, 
uyuşturucu satıcıları ve tüccarlarına gereken cezaları vereceğini, dahası sömürgeci güçlerin yürüttüğü 
sözde dördüncü veya beşinci nesil savaşını durduracağını belirtti. Bu nedenle herkesin, ailesi 
içerisinde helal ve haram şeri kaidesine bağlanılması ölçüsünü canlandırmak için çalışması 
gerektiğini, Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafet devletini kurmak için Hizb-ut Tahrir ile 
çalışmanın kaçınılmaz olduğunu, Hilafetin, Rabbimizin vaadi, Rasûl SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in 
müjdesi olduğunu kaydetti. 

 
- Üniversitelerdeki Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti gençleri, uyuşturucunun tehlikesine karşı 

ümmeti bilinçlendirme amaçlı kampanyanın devamı olarak, 29 Ocak 2023 günü yatsı namazından 
sonra Doğu Kalakla’daki Musab bin Umeyr Yurdunda “Uyuşturucu Bir Savaştır ve Bu Savaşı Ancak 
Hilafet Yok Edebilir.” başlıklı siyasi bir sempozyum düzenledi. Her zamanki gibi seçkin sunumuyla Dr. 
Muhammed Abdurrahman, uyuşturucunun gerçekliğini detaylı bir şekilde bilimsel olarak anlattı. 
Ardından uyuşturucunun, hem kullanıcılarına hem de topluma yönelik tehlikelerinden bahsetti ve 
ülkeye tonlarca uyuşturucu girdiğini belirtti. Uyuşturucunun, İslam ümmetinin gençlerine karşı bir 
savaş olduğunu, dertlerden kaçış olmadığını belirten Abdurrahman, devletin, uyuşturucunun ülkeye 



girmesini engellemediğini, hatta belki bu büyük miktardaki uyuşturucunun ülkeye girişinde 
parmağının olabileceğini kaydetti. Konuşmacı, devletin güvenlik zafiyeti yaşadığını, çünkü bingo 
veya esrar tüccarlarının, toplumları verdikleri yıkıcılığını korumak için insanların gözleri önünde 
konferans düzenlediklerini ifade etti. Konuşmacı, uyuşturucunun dördüncü veya beşinci nesil 
savaşları arasında yer aldığını söyledi. Bu tür olumsuzluklar karşısında toplumun rolünün, iyiliği 
emredip kötülükten sakındırmak ve şeri hükme bağlanmak olduğunu açıkladı. Uyuşturucunun, alkol 
gibi haram olduğunu, devletin, emniyetin, istihbaratın ve polisin sorumluluğunun insanları korumak 
olduğunu, çünkü yaptıkları iş için ücret aldıklarını, insanları koruma rollerini yerine getirmemelerinin 
haram olduğunu dile getirdi. Köklü çözümün, Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafet Devletini 
kurarak İslam’ın hükümlerini devlette ve toplumda uygulamak olduğunu, gördüğümüz bu kötülüğü 
sadece Hilafetin durdurabileceğini söyledi. Sonuç olarak, öğrencileri Hizb-ut Tahrir ile çalışmaya 
çağıran konuşmacı, Hizb-ut Tahrir’in açıkça Hilafet çağrısında bulunan, devlet ve İslam’ın 
uygulanmasına ilişkin net bir vizyonu olan tek parti olduğunu ortaya koydu. 

 
- Kuzey Hartum’un Şark El Nil bölgesindeki Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti gençleri, 31 Ocak 

2023’te İstasyon 13’te “Uyuşturucu Bir Savaştır, Bu Savaşı Ancak İslam İle Kazanabiliriz” başlıklı halka 
hitaben bir siyasi konuşma yaptı. Üstat Ahmed El Hatib, uyuşturucunun tehlikesinden ve kâfir 
Batı’nın bir savaşı olduğundan bahsetti. Uyuşturucunun, dördüncü veya beşinci nesil savaş olarak 
adlandırılan bir savaş türü olduğunu, gençlerin zihinlerini hedef alıp yok ettiğini, toplumu ve devleti 
parçaladığını, egemenliğini elinden aldığını, düşman sömürgeci kâfir Batıya kul köle yaptığını ifade 
etti. Bu işin ciddiyetini anlattı ve dinleyicilerden Hilafet Devleti’ni kurmak için Hizb-ut Tahrir ile 
birlikte çalışmalarını istedi. Hilafetin kâfirlerin müdahalesine son vereceğini, düşmanı Müslüman 
ülkelerden kovacağını ve ümmeti sadece Hilafetin koruyabileceğini kaydetti. Günümüzdeki 
siyasetçilere gelince, kâfirin bizimle savaşında ön cepheye sürdüğü, İslam’a ve Müslümanlara karşı 
savaşında bir araç olarak kullandığı piyondan başka bir şey değillerdir.  

 
- Port Sudan’daki Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti gençleri, 1 Şubat 2023’te Mesud Camii önünde 

“Uyuşturucu Ölümcül Tehlikedir” başlıklı halka hitap konuşması yaptı. Konuşmasında üstat Abdo 
İsmail, uyuşturucu gerçeğinden, birey, aile, toplum ve İslam ümmetine verdiği yıkıcı etkilerinden, 
yabancı kesimlerin emri uyarınca üst düzey yetkililerin uyuşturucu tacirlerle işbirliğinden bahsetti. 
Uyuşturucunun, Batı için tehdit oluşturan gençleri hedef aldığını, hükümetin, uyuşturucu 
tüccarlarının isimlerini bildiği halde tutuklamamasının işbirliği yaptıklarının kanıtı olduğunu söyledi! 
Uyuşturucuyu ülkeye sokan ve gençlere dağıtımını yapan ülkede faaliyet yürüten yabancı kuruluşlar 
olduğunu, ideolojik ve Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in müjdesi olan Nübüvvet metodu üzere 
ikinci Raşidi Hilafet Devleti olmadan bu sorunlar çözülemeyeceğini, bu devleti kurmak ve günahtan 
kurtulmak için samimiyetle çalışanlar ile birlikte çalışmak gerektiğini belirtti.  

 
- El Ubeyd şehrindeki Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti gençleri, 1 Şubat 2023 Çarşamba günü Ulu 

Camide “Uyuşturucunun Ülkede Yayılması, Nedenleri ve Çözümleri” başlıklı bir konferans düzenledi. 
Konferanstaki konuşmasında üstat Ahmed Wadaa, uyuşturucunun insanlara verdiği zararlarından 
bahsetti ve ülkede yayılmasına teşvik eden faktörleri sıraladı. Bunlardan bazılarının uyuşturucu 
kaçakçılığı yapanlara ve teşvik edenlere şeri cezanın verilmemesi, kullanıcılarının şeri hükme 
bağlanmaması, devletin uyuşturucunun ülkeye girişini yasaklamaması, insanların iyiliği emredip 
kötülükten sakındırmaması olduğunu belirten Wadaa, çözümün, insanların menfaatlerini 
gözetmeyen, güdüm görevini yerine getirmeyen bu sistemleri değiştirmek, İslami sistemleri ve şeri 
hükümleri Raşidi Hilafet Devleti’nde uygulamak olduğunu ifade etti. 

 
- Batı Omdurman bölgesindeki Hizb ut Tahrir / Sudan Vilayeti gençleri, 1 Şubat 2023 Çarşamba 

günü EL İhlas Köyü pazarında “Uyuşturucu Tam Bir Yıkımdır.” başlıklı siyasi bir konuşma yaptı. Üstat 
İshak Muhammed, Yüce Allah’ın insanı onurlandırdığını ve onu akılla üstün kıldığını söyleyerek 
konuşmasına başladı. Ardından kâfir Batı’nın gençlerin zihinlerine yönelik acımasız saldırısından 
bahsetti. Batının gençleri yok etmek ve dolayısıyla ümmeti ve dinamiklerini yıkmak için 
uyuşturucuya teşvik ettiğini belirtti. Bu zararı def etmek için her birimizin üzerimize düşeni 
yapmamız, iyiliği emredip kötülükten sakındırmamız ve birbirimize nasihat etmemiz gerektiğini dile 



getirdi. En önemli görevin, başında yöneticinin olduğu devlete düştüğünü, bu zararın, ancak İslam’ın 
hükümlerinin eksiksiz uygulanmasıyla bertaraf edilebileceğini, bunun ise Allah’ın izniyle yakında 
kurulacak olan Raşidi Hilafet ile mümkün olabileceğini söyledi.  

 
- El Ubeyd kentindeki Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti gençleri, 1 Şubat 2023 Çarşamba günü 

Kerime Pazarı Camii’nde akşam namazından sonra “Uyuşturucu ve Birey ve Toplum Üzerindeki Etkileri” 
başlıklı bir konferans düzenledi. Sunumunda üstat En Nezir Muhammed Hüseyin, uyuşturucunun 
bireye verdiği tehlikeden, aklını kaybeden kullanıcının, ailesine ve topluma karşı sayısız suçlar 
işleyebileceğinden söz etti. En tehlikelisi buz olan uyuşturucu türlerine değindi. Uyuşturucunun 
yaygınlaşmasının dördüncü veya beşinci nesil savaşının bir parçası olduğunu ve köklü çözümün 
Hilafet Devleti aracılığıyla İslam’ın uygulanmasında yattığını söyledi. 

 
Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti Medya Bürosu Mensubu 
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