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Basın Açıklaması
El Halil’in Güneyindeki Evkaf Müdürlüğü, Allah ve Rasûlü İle Savaşan Bir Güvenlik Aygıtı Haline Mi
Geldi?
Güvenlik güçleri, Pazar günü öğle namazından sonra El Halil’in güneyindeki Dora kasabasında Büyük
Dora cami önünde aralarında Hizb-ut Tahrir / Mübarek Toprak Filistin Medya Bürosu üyesi Dr. Musab Ebu
Arkub’un bulunduğu beş Hizb-ut Tahrir gencini tutukladı. Bu güvenlik güçleri, bazı gençleri polise ve
bazılarını da istihbarat servisine teslim etmeden önce önleyici güvenlik güçleri merkezinde gençlere vahşice
ve küstahça saldırıda bulundular.
Birkaç gün önce güvenlik birimleri, El Halil’in güneyindeki Evkaf Müdürü Nasır Abdülaziz Dudin ile
birlikte büyük Dora Cami etrafında toplandılar. Dudun, bırakın cami sorumlusunu, bir Müslümana
yakışmayan çirkin sözler ağzına aldı! Evkaf Müdürü ve güvenlik kurumlarının bu fotoğrafı, dava erlerine olan
nefretin ve düşmanlığın derinliğini, Allah’ın evlerini yok etme ve Allah’ın evinde hak kelimesinin
yükselmesini yasaklama çalışmalarını ortaya koyuyor.
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ٌ “ َعظAllah’ın mescitlerinde onun adının anılmasını yasak eden ve onların yıkılması için çalışandan kim
daha zalimdir. Böyleleri oralara (eğer girerlerse) ancak korka korka girebilmelidirler. Bunlar için dünyada
rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır.” [Bakara 114]
Dora’daki Önleyici Güvenlik Direktörü Murad Talep El Şelaleda’ya soruyoruz, caminin abluka altına
alınması, Hizb-ut Tahrir gençlerinin tutuklanması ve saldırıya uğraması emrini veren siz misiniz, yoksa bunu
size emreden başka biri mi var? Güney Evkaf Müdürünün kardeşi Vali Yardımcısı Halid Abdülaziz Dudin’in
rolünü soruyoruz. O ve kardeşi, tam koordinasyon içinde İslam ile mücadele etmiyor mu? Valinin tüm bu
olaylardaki rolünü soruyoruz, Filistin Yönetimi Başbakanı ve Evkaf Bakanı Muhammed İştiyeh’in rolü nedir?
Bütün bu insanlara soruyoruz, kimin için çalışıyorsunuz, kimin için hareket ediyorsunuz ve kimin için
tutukluyorsunuz? Bu camiler, Allah’ın adı anmak, İslam’ı yüceltmek ve hakkı açıkça haykırmak için
Müslümanların paraları ile inşa edilmiştir. İslam düşmanları ile dostluk kurmak için koşuşan ikiyüzlüler veya
paralı askerler için inşa edilmemiştir!
Sonuç olarak, otorite ve araçlarına diyoruz ki: Siz Filistin halkının üzerinden geçen bir yaz bulutusunuz.
İslam ve dava erleri, kökü sağlam, dalları göğe yükselen temiz bir ağaç gibi bakidir. Suçlarınızı dünyada
hüsran, ahirette de elim bir azapla ödeyeceksiniz.
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َ “ َو َسَي ْعَل ُم الذZulmedenler, hangi dönüşle döndürüleceklerini yakında bileceklerdir.”
[Şuara 227]
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