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Basın Açıklaması
Rejimin Kökünün Kazınması, Anayasasını, Yasalarını, Kurumlarını, Sembollerini Ortadan Kaldırmakla
Olur
Trajikomik bir tiyatro ile Devlet Başkanı Birinci Yardımcısı ve Savunma Bakanı Avad bin Avf, rejimin
kökünün kazındığını ve tutuklanmasının ardından El Beşir’in güvenli bir yerde tutulduğunu söyledi. Askeri
konseyin başına geçen Avf, General Kemal Abdul Maruf dışında askeri konseyin üyelerini açıklamadı. Kemal
Abdul Maruf askeri konsey başkan yardımcısı için yemin etti. Öncesinde Bin Avf yemin etmişti. Avad bin
Avf, 11 Nisan 2019 Perşembe günü devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, 2005 geçici anayasasının askıya
alındığını, üç ay boyunca OHAL ve 1 aylığına 22.00-04.00 arası sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.
Devrimciler, bunun bir tiyatro, yanıltma ve rejimin devrilmesi taleplerini çevreleme olduğunun
bilincindeler. Bu yüzden sokağa çıkma yasağına açıkça meydan okuyarak Genelkurmay Başkanlığı karargâhı
önünde oturma eylemlerine devam edeceklerini açıkladılar. Şimdiye kadar da oturma eylemlerini
sürdürüyorlar. Bin Avf dâhil olmak üzere tüm sembolleri ile rejimin gitmesi taleplerinde ısrarcılar.
Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti olarak biz, bu devrimi Mısır, Tunus ve Yemen’deki yozlaşmış bozguncu
eski rejimleri yeniden tedavüle sokan devrim hırsızlarından korumak için şunların yapılması gerektiğini
vurguluyoruz:
Birincisi: Rejimin kökünün kazınması, anayasası, kanunları, kurumları ve kutsalları ihlal eden, kanlar
akıtan ve insanların malını batıl yolla yiyen sembollerinin ortadan kaldırılmasıyla olur. Bu konuda anayasa
yürürlükte olsun ya da olağanüstü hal askıya alınsın pek farksızdır. El Beşir’in güvenli bir yerde gözaltında
tutulması, rejimin kökünün kazınması değildir, aksine bu yanıltmadır ve aynı yozlaşmış rejimin
rotasyonudur.
İkincisi: Amaç, Allah'ın kusursuz Şeriatını uygulayan ve insanların işlerini İslam'ın hükümlerine göre
güden adil bir sistemin kurulması olmalıdır. Bu ise ancak Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafet Devletinin
kurulması ile olur.
Üçüncüsü: Sömürgeci kâfir ülkelere, özellikle yılanın başı ve mevcut rejimin hamisi olan Amerika’ya
güvenilmemelidir. Çünkü ajanlarını yerleştirmek için bu trajikomik tiyatronun arkasında kesinlikle Amerika
vardır. Sadece ve sadece Güçlü ve Metin olan Allah’a, sonra da bu ümmetin samimi evlatlarına
güvenilmelidir.
Dördüncüsü: Sömürgeci kâfirler Amerika ve Avrupa ile ilişkili olmayan samimi bir liderlik etrafında
toplanılmalıdır. Bunun yolu, halkına asla yalan söylemeyen öncü lider Hizb-ut Tahrir ile birlikte çalışmaktır.
Hizb-ut Tahrir, politik, ideolojik, bilinçli, güvenilir ve yüce İslam temelinde gerçek değişim yaratmak için
ümmetle ve ümmet içinde çalışan bir liderliktir.
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َّ َّ يكم واعَلموا أ
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ُ ْ َ ْ ُ اك ْم ل َما ُي ْحي
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hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah’ın ve Rasûl’ünün çağrısına uyun ve bilin ki Allah, kişi ile
kalbi arasına girer. Yine bilin ki, O’nun huzurunda toplanacaksınız.” [Enfal 24]
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