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Utanç ve Rezalet Abidesi El Burhan, Amerika’nın Talimatıyla Yahudi Varlığı İle Normalleşme
Çabasında

Amerikan Dışişleri Bakanı (Mike Pompeo) ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından talimat
doğrultusunda Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah El Burhan, 03 Şubat 2020 Pazartesi
günü bebek, dul, yaşlı katili eli kanlı Yahudi varlığı Başbakanı ile görüşmek üzere 02 Şubat 2020 Pazar
günü utanç verici ve zelil bir şekilde Uganda’nın Entebbe şehrine uçtu! Yahudi varlığı Başbakanlık
Ofisinden yapılan kısa açıklamada, “Netanyahu ve El Burhan’ın iki ülke arasında ilişkilerin
normalleşmesine yol açacak ortak işbirliğinin yollarını aradıkları” belirtildi! Ayrıca Netanyahu’nun
ofisinden yapılan açıklamada, “Netanyahu’nun El Burhan ile görüşmesini ABD Dışişleri Bakanının
koordine ettiği” kaydedildi. ( Independent Arabic) 04 Şubat 2020 tarihli Es Sayha gazetesine göre “Bir
hükümet kaynağı dün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile El Burhan arasında gerçekleşen telefon
görüşmesinin önemli gündem maddelerinden birinin bu görüşme olduğunu ifade etti!”
Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti olarak biz halkımıza aşağıdaki gerçekleri açıklıyoruz:
• Müslüman ülkelerdeki sömürgeci kâfir yapımı Sykes-Picot ulus devletçikleri, ümmeti
akidesinden uzaklaştırmak, bünyesini parçalamak, zenginliklerini yağmalamak, düşmanları (Yahudi
varlığı) ile barıştırmak, Sudan’daki gösteride olduğu ümmetin çocuklarını öldürmek, Tunus, Mısır,
Suriye, Libya ve diğer ülkelerdeki Arap Baharı devrimcilerini katletmek gibi kâfir Batı projelerine
hizmet eden memur devletçiklerdir.
• Müslüman ülkelerdeki yöneticiler, büyük bir hapishanenin gardiyanları, Batının ajan ve
enstrümanlarıdır. Onun talimatıyla hareket ederler, ajandasını uygularlar. Vatandaşları hakkında ne
bir ahit ne de bir zimmet gözetirler. Batıdaki efendilerini razı etmek için yarışırlar. Özgürlük ve
Değişim Güçleri geçiş hükümeti, yasaları sözde bağımsızlıktan bu yana bize zayıflık ve çöküntü miras
bırakan Batı mevzuatından münafıklıkla ithal edilen bazı şeri hükümlerden arındırmakla meşgul.
Böyle bir zamanda El Burhan, İslam hükümlerini ve Müslümanların duygularını bir kenara atarak
kanlı katil Netanyahu ile görüşmek için koşuşturuyor. Sözde Profesyoneller Birliği de bu iğrenç ve
tiksindirici sucu takdir ediyor! (Alhurra)
• Filistin, Raşidi Hilafet tarafından fethedilen, Hilafetin yıkılışından sonra Yahudiler tarafından
gasp edilen, kâfir Batı ajanı yöneticilerin işbirliğiyle Müslümanların kanları ve kafatasları üzerine
varlıklarını kurdukları bir İslam ülkesidir. Ajan yöneticiler, Trump’ın talimatlarını yerine getiriyorlar,
Yahudi varlığını koruma aşamasından “yüzyılın ihaneti” sloganı altında Yahudiler ile ilişkileri
normalleştirme aşamasına geçmek için çalışıyorlar. Bazıları da bunu masa altından yapıyor. El Burhan
gibi üşüşenler ise bunu açıktan yapıyorlar. Yaptıkları şey ne kötü!
• Yöneticilerin Amerika’yı memnun etme çabası, sıradan insanlara Sudan’ın adının terörü
destekleyen ülkeler listesinden çıkarılmasının ülkenin tüm sorunlarını çözeceği umudunu aşılıyor.
Oysa bu, sahtekârlık ve cehalettir. Rızık, rızık verenin razı olacağı bir yolla aranır. Güç ve izzet, Güçlü
ve Aziz olan Allah katındadır. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:
َّ “ َي ِع ُد ُهم وُيمِني ِهم وما َي ِع ُد ُهمŞeytan onlara (birçok) vaatte bulunur ve onları kuruntulara
ان ِإ ََّّل ُغ ُرو اًر
َ الش ْي
ُط
ََ ْ َ َ ْ
ُ
sürükler. Oysa şeytan, ancak aldatmak için onlara vaatte bulunuyor.” [Nisa 120]
Ey Sudan halkı! El Burhan ve hükümeti, İslam hükümlerini, Müslümanların kutsallarını ve
duygularını ayaklar altında çiğnemeye devam ediyor. Bir ihanetten diğer ihanete koşuyor.
Amerikalıları memnun etmek için Güney Sudan’ı kuzeyden ayıran eski rejimin suçlarını simüle
ediyor. Bu yöneticilerin işledikleri ihanete ve suçlarına sessiz kalmanız, düşmanlarınızı tahrik eder.
Öyle ki akşam bir ihanetle uyuruz, sabah daha çirkin başka bir ihanetle uyanırız! Hain yöneticilerin,
Filistinli Müslümanların sorununu tasfiyesine engel olun. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyuruyor:

ِ َّ “ يا أَيEy iman edenler! Allah’a ve Rasûl’e hainlik
ِ الله والرَّسول وتَخونوا أ
َّ
ون
َ َم َانات ُك ْم َوأ َْنتُ ْم تَ ْعَل ُم
ُ آمُنوا ََّل تَ ُخ
َ ُّها الذ
َ َ
َ ُ ُ َ َ ُ َ َ ونوا
َ ين
etmeyin. Bile bile kendi emanetlerinize de hainlik etmeyin.” [Enfal 27]
Ey Sudan halkı! Ey Allah’a kulluk eden, Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e itaat eden,
elleri abdestli, alnı secdeye değen, Allah Subhânehu ve Teâlâ katındaki cennet nimetlerine tamah
eden Müslümanlar! Ciddileşmenin zamanı gelmiştir. Allah’a içinizdeki iyiliği gösteri ve Nübüvvet
metodu üzere Raşidi Hilafeti kurmak için çalışanlarla birlikte çalışın. Kurulacak Hilafet, İslam’ı
uygulayacak, Müslüman ülkelerden sömürgeci kâfirlerin kökünü kazıyacak, rejimlerini söküp atacak,
Filistin ve diğer gasp edilen Müslüman ülkeleri kurtarmak için orduları seferber edecektir. Böylece
âlemlere iyiliği taşıyan, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran insanlar için çıkarılmış en hayırlı
ümmet statüsünü yeniden kavuşacaksınız. Her geçen gün gerçekler, tek kurtuluş yolunun bu
olduğunu ortaya koyuyor. İşte çalışanlar bunun için çalışsın.
ِ
ِ َّ “Şüphesiz bunda Allah’a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj
ِ
ين
َ إن في َه َذا َلَب ََلغاً لَق ْو ٍم َعاِبد
vardır.” [Enbiya 106]
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