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Basın Açıklaması
Gazni’de Bir Hizb-ut Tahrir Genci Şehit Edildi
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verdikleri sözde duran nice erler var. Onlardan kimi, ahdini yerine getirdi, (şehitlik mertebesine erdi),
kimi de (şehitlik mertebesine ermek için) beklemektedir. Bir kısmı da (şehit olmayı) beklemektedir.
Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir.” [Ahzab 23]
Hizb-ut Tahrir / Afganistan Vilayeti’nin Gazni ilinde önemli bir üyesi olan Abdülaziz Muhammedi, Salı
gecesi kimliği belirsiz silahlı kişilerce şehit edildi. Davet programı sonrası evine dönerken elleri, ayakları ve
gözleri bağlı olarak korkunç bir şekilde işkence gördü, acımasızca gözlerinden vuruldu.
Hizb-ut Tahrir / Afganistan Vilayeti, bu vahşet ve hukuksuz gaddarlığı gizemli bir terör ve suikast eylemi
olarak görüyor. Müslümanların hayatlarını korumak, İslami bir hükümetin temel yükümlülüklerinden biridir.
Dolayısıyla Müslümanların canlarını, mallarını, onurlarını ve kutsallıklarını korumak İslam hükümetinin bir
yükümlülüğüdür. İslam hükümeti İslam’ı uygulayarak dünya ve ahiretin sorumluluklarından kurtulmalıdır.
Her neyse müminler canlarını, mallarını ve sevdiklerini Allah yolunda ve İslam uğrunda feda edeceklerine ve
İslam’ın küresel egemenliği için çalışacaklarına dair Rablerine söz vermişlerdir. Hizb-ut Tahrir, 70 yıllık siyasi
ve entelektüel mücadelesinde inancını ve amacını (Raşidi Hilafeti kurmak) tam olarak kanıtlamış, siyasi ve
fikri mücadelesinde hiçbir engel, pranga, işkence ve terör inancını sarsamamış, yolundan saptıramamıştır,
bundan sonra da saptıramayacaktır Allah’ın izniyle.
Abdülaziz samimi ve aktif davet taşıyıcılarından biriydi. Hayatını davete adamıştı. İslami hayatı yeniden
başlatmak ve Hilafet Devletini kurmak için yılmadan çalıştı, Allah ile olan antlaşmasına sadık kaldı.
Hizb-ut Tahrir / Afganistan Vilayeti Medya Bürosu, bu trajik olayla ilgili olarak tüm Hizb-ut Tahrir
üyelerine, Müslüman savaşçılara ve tüm Müslümanlara taziyelerini sunar ve şehadetini kabul etmesini,
ailesine ve yakınlarına sabır ve mükâfat vermesini, katillerini rezil rüsva etmesini yüce Allah’tan niyaz eder.
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