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Basın Açıklaması
Güvenlik Yetkilileri, Nyala Kentinde Hizb-ut Tahrir Gençlerini Gözaltına Aldı
Güney Darfur’un başkenti Nyala kentinde güvenlik güçleri, Hizb-ut Tahrir üyeleri Şeyh Muhammed El
Semani, Âdem Muhammed Ahmed ve Ebu Bekir Yakup’u gözaltına alarak Güney Nyala polis karakoluna
götürdüler. Gözaltılar, Âdem Muhammed Ahmed’in Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti tarafından yayınlanan
“Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti’nden Müslümanlara Sıcak Bir Çağrı” başlıklı bildiriyi 01 Nisan 2019
Pazartesi günü ikindi namazına müteakiben halk pazarında okumasının ardından gerçekleşti. Bu basın
açıklaması yazılana kadar hayırlı dava erleri üç kardeşimizin gözaltıları devam ediyordu.
Yetkililer, İslam ve Müslümanların iyiliği için olan bu çağrıda yazılanları okuyup akletselerdi, gözaltına
alınan kimseleri onurlandırır, alınlarından öperlerdi. Çünkü çağrıda hem yetkililer hem de Müslümanların
izzeti söz konusudur. Ancak sömürgeci kâfirin hizmetkârı olmayı yeğleyen düşüncesiz biri bu sözlerin
farkında olamaz ki. Her saat çökmekte olan bir ekonomide üç beş kuruş karşılığında batıl ve devrik rejimi
korumak için canhıraş gayret edenler, İslami hayatı yeniden başlatmak ve Nübüvvet metodu üzere Raşidi
Hilafeti kurmak için çalışan dava erlerini onurlandırmaları düşünülemez. Bu onurlu kardeşleri derhal serbest
bırakın. Aksi halde Allah’ın gazabı ve azabına nail olursunuz.
Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti olarak biz, rejim ve baskıcı güvenlik güçlerine diyoruz ki, ümmete ihtişam
ve izzetini iade edecek olan gerçek değişim, mutlaka gerçekleşecektir. Kâfir zaferin saatini geciktirmeye çalışsa
da, ümmete karşı, kalkınma özlemine karşı, İslam Hilafet Devletinde Şeriatı uygulama arzusuna karşı kâfir ile
aynı siperde yer alsanız da.
Sırf hakkı haykırdıkları için Hizb-ut Tahrir gençlerini gözaltına almak, Hilafet akımını durduramayacaktır.
Aksine gerideki kardeşlerin Sevgili Peygamberimiz Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in yolunda yürüme
kararlılık ve ısrarlarını artıracaktır. Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın vaadi ve Peygamber SallAllahu Aleyhi ve
Sellem’in müjdesi gerçekleşene kadar ondan bir milim sapmayacaklardır.
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