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Basın Açıklaması
Tunus’un Onurlu Kadınları, Cehennem Vesayetini Reddediyor ve İslami Adaletin Özlemini Çekiyor

“Tunus’un Onurlu Kadınları, Cehennem Vesayetini Reddediyor ve İslami Adaletin Özlemini Çekiyor” başlığı
altında başlattığı kampanyanın sonunda Hizb-ut Tahrir / Tunus Vilayeti Kadın Kolları bir konferans
düzenledi. Konferansta şu noktalara dikkat çekildi:
1- Kadın, kapitalist sistem altında en kötü günlerini yaşıyor. Kadının yaşadığı her şeyin kaynağı kapitalist
sistemdir. Kapitalist sistem, kadının maddi ve manevi mutsuzluğu pahasına toparlanmaya çalışıyor.
2- Tunuslu kadınları ekonomik güçlendirme çağrılarının, arka planı ve art niyetli amaçları var. Bu çağrılar,
kadını ayrıcalığından ve anneliğinden kurtarmak, erkeğin vesayetini söküp almak, cinsiyet kavramına
yerleştirmek için kadını erkekle yarışa sokmak istiyor.
3- Sömürgecinin emirleriyle dikte edilen ve yabancıya bağımlı olan yerel gündemler, aile içi İslami
kavramlara ve hükümlere darbe vurmayı, kadını hedef almayı, onu aileden koparmayı ve ekonomik
bağımsızlık iddiasıyla onu hayati ve temel rollerinden soyutlamayı amaçlıyor.
4- Hizb-ut Tahrir / Tunus Vilayeti Kadın Kolları, rejimin yolsuzluğunu, sahtekârlığını, kadını
araçsallaştıran, özgürlük, modernite, laiklik ve ekonomik güçlendirme gibi Batı projelerini istismar eden plan
ve yöntemlerini deşifre etmek için yorulmadan çalışıyor
Hizb-ut Tahrir / Tunus Vilayeti Kadın Kolları olarak biz, Hizbin, İslami içtimai sistemi bir alternatif olarak
sunduğuna dikkatinizi çekiyoruz. İslam’daki içtimai sistem, kadın ve ailenin gerçekten güçlenmesinin
güvencesidir. Çünkü İslam Devleti, özgürlüklerin bekçisi ya da haraççı bir devlet değil, ihtiyaçların
güdücüsüdür. Kız kardeşlerimiz, sizi Peygamberimiz Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in müjdelediği
Nübüvvet metodu üzere Hilafet Devletini kurmak için bizimle birlikte çalışmaya çağırıyoruz. Hilafet,
kalkanımızdır, cennete giden yoldur. Onun için sömürgecilik züllüne razı olmayın. Bu büyük çalışmanın
sevabına nail olun. Bu rejime karşı bizimle birlikte olun sevgili kız kardeşlerim. Allah’ın dinine ve
hükümlerine yardım edin. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:
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size yardım eder, ayaklarınızı savaşta sabit kılar.” [Muhammed 7]
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