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Basın Açıklaması
Amerika Müslümanların Koruyucusu Olmadığı İçin Müslümanları Öldürüyor, Kutsallıklarını
Çiğniyor, Ülkelerine Saygısızlık Ediyor
ABD Başkanı Joe Biden, 02 Ağustos 2022 Salı günü yaptığı açıklamada, 30 Temmuz 2022 Cumartesi günü
Afganistan’ın başkenti Kabil’de ikamet ettiği yere drone ile düzenlenen hava saldırısında Dr. Eymen El
Zevahiri’nin öldürüldüğünü duyurdu. Biden, Amerikan istihbaratının El Zevahiri’nin Afganistan’ın başkenti
Kabil’in merkezinde kaldığı evi bu yılbaşlarında belirlediğini söyledi.
Dr. Eymen El Zevahiri iki iyilikten birine nail olma arzusuna kavuştu. Amerikan kurumlarının en azılı
İslam ve Müslümanlar düşmanı olan ve en ölümcülü olan Amerikan istihbaratı tarafından şehit edildi...
Amerika, Müslümanların çocuklarını öldürüyor, katlediyor, saygınlıklarını mubah sayıyor, hava ve kara
sahasını ihlal ediyor. Karşısında duracak kimseyi bulamıyor. Soruyoruz:
- Amerika Londra, Pekin veya Moskova’da böyle bir operasyon düzenleyip aradığı adamlardan birini
öldürebilir mi? Tabii ki hayır…
- Yaklaşık 20 yıllık savaşın ardından Afganistan’dan çekilen Amerika, neden hala Afganistan’ı bir savaş
alanıymış gibi görüyor? Cevabı basit, çünkü Amerika, sömürgeci bir ülkedir, Müslüman ülkelerin
zenginliklerini yağmalamaya henüz doymamıştır. Ülkemizden çekilmesine gelince, sadece geçici bir
çekilmedir! Çin ve Rusya krizi bitir bitmez yağmalamaya devam etmek için geri dönecektir!
Afganistan ve diğer Müslüman ülkeler hala Amerikan ordularının ateşi altında. Çünkü Amerika’yı
caydıracak hiçbir örgütlü güçleri yok. Afganistan hava sahasını Amerikan uçuşlarına yasaklayacak hava
savunma sistemleri nerede? Kabil ve Kabil dışındaki casusların gözlerini oyacak istihbarat servisleri nerede?
Afganistan ve halkı, Amerikan ihanetinin tuzaklarından henüz kurtulmuş değil. Henüz Batının eziyet ve
açgözlülüğünden selamete ermiş değil. Müslümanların bir Hilafet Devleti olana kadar selamet ve kurtuluşa
eremeyeceklerdir. Hilafet, tıpkı Ebu Bekir es-Sıddık’ın Romalıların vesveselerini çare bulup imparatorluklarını
toz haline getirdiği gibi, Amerika ve yandaşlarına şeytanın vesvesesini unutturacaktır.
Orta ve Güney Orta Asya Müslümanları, Müslümanların yeniden Hilafete kavuşacağı günü dört gözle
bekliyorlar. Hilafet, ağırlık merkezleri olacak, kalpleri Hilafet için atacak, yetenekleri, becerileri, canları,
malları ve erkekleri ile Hilafeti destekleyeceklerdir. Allah Afganistan’ı, Pakistan’ı ve çevresini bu işe
hazırlamıştır. Onlara göz alıcı zenginlikler ve mükemmel bir jeopolitik konum bahsetmiş, halklarına da güçlü
bir İslam sevgisi aşılamıştır.
Amerika’nın başını çektiği sömürgeci kâfir Batı’ya gelince, hâlâ toplumsal uyumsuzluk tüneline giriyor. Bu
toplumsal uyumsuzluk iç krizlerin patlak vereceğinin habercisidir. Öyle ki Amerikan partileri, Trump ve
Biden gibi yeterliliği şüpheli kişileri iktidara getirmeye başladı. Trump, Cumhuriyetçi Parti tabanının bir
kısmının takıntısını ve canice düşmanlığını alevlendirdi. Amerikalılar, bunama belirtileri gösterdiğini
bilmelerine rağmen Biden’ı seçtiler... ABD Başkanının şimdi yani kongre seçimlerinden birkaç ay önce El
Zevahiri’ye suikast düzenlemesi, Demokrat Parti’nin yaşadığı karmaşıklığın ve iktidarı kaybetme korkusunun
boyutunu göstermektedir. Böylece Amerikalı politikacılar, ülkeyi kaçınılması zor bir toplumsal kırılmaya
sürüklüyorlar.
Sonuç olarak, Afganistan ve Pakistan Müslümanlarını Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafet Devletini
kurmak için Hizb-ut Tahrir’i desteklemeye çağırıyoruz. Hilafet, ağırlık merkezleri olacak, Orta ve Güney

Asya’yı yeniden birleştirecek, İslam ümmetinin tarihinde yeni kahramanlıklar sayfası açacaktır. Allah
Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:
ِ َّ “ يا أَيEy iman edenler! Siz Allah’ın dinine yardım ederseniz, O da
َّ
ِ
ِ
ام ُك ْم
َ ُّها الذ
َ َ
َ نص ْرُك ْم َوُيثَب ْت أَ ْق َد
ُ نص ُروا الل َه َي
ُ َآمُنوا إن ت
َ ين
size yardım eder, ayaklarınızı savaşta sabit kılar.” [Muhammed 7]
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