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Basın Açıklaması
Hizb-ut Tahrir’in “Hilafeti Kurun Ey Müslümanlar!” Küresel Kampanyasına İlişkin Bilgi Notu
Üç hafta önce 01 Receb 1442 /13 Şubat 2021’de Hizb-ut Tahrir, tüm İslam ümmetini özellikle güç ve kuvvet
ehlini Nübüvvet metodu üzere ikinci Raşidi Hilafeti kurmaya teşvik etmek için “Yıkılışının 100.
Yıldönümünde Hilafeti Kurun Ey Müslümanlar!” başlıklı küresel bir kampanya başlattı. Kampanya
sırasında parti, Hizb-ut Tahrir gençlerinin Endonezya’da, Malezya’da, Atlantik Okyanusu’nda ve Fas’ta
katılım gösterdiği birçok etkinlik ve önemli faaliyetler düzenledi. Etkinlikler, Müslümanlarda büyük bir etki
bıraktı.
Tunus da bu kampanyadan payını aldı. Tunus’un tüm illerinde Hizb-ut Tahrir gençleri, sokaklar, pazarlar
ve istasyonlarda günlük kupürler dağıtmak ve asmak için seferber oldular. Kampanyanın sloganını taşıyan
posterler, şehirler ve belediyelerde stratejik yerlere asıldı. Hizb-ut Tahrir gençleri periyodik duruşlar yaptılar.
Duruşlarda, yürekli, cesaretli ve kahramanları Müslümanların izzetinin ve Rabbin rızasının kaynağı olan
Raşidi Hilafet Devletini kurma çalışmasına teşvik edici konuşmalar yapıldı. Parti ayrıca, Hilafetin
Müslümanların yaşamındaki önemini belirten, İslam’ın yeniden iktidara gelmesinde ümmetin oynaması
gereken rolü ve görevi vurgulayan siyasi seminerler düzenledi. Sosyal medya siteleri, herkes üzerinde etki
bırakan ateşli etkinliklere tanık oldu.
Bu kampanya, insanlar üzerinde Tunuslu politikacıları öfkelendirecek şekilde güzel bir etki bıraktı. Bu
yüzden partinin gençlerini terörize etmek ve bastırmak için güvenlik aparatını harekete geçirdiler. Safakes
şehrinde olduğu gibi mesele darba kadar vardı. Belediye polisi, asılması için tüm idari izinlerin alınmış
olmasına rağmen pankartları halka açık yerlerden kaldırdı. Tüm bunlar, parti ve gençlerini kampanyadan
caydırmak, böylece seslerinin insanlara ulaşmamasını sağlamak içindi.
Kampanyanın ilk günü Hizb-ut Tahrir / Tunus Vilayeti Medya Bürosu, medyaya bir bildiri yolladı.
Bildiride, medyaya partinin kampanyasını yayınlama çağrısında bulunuldu. Ardından kampanya boyunca
parti gençlerinin güvenlik güçlerinden maruz kaldığı tutuklamalara, baskılara ve saldırılara ilişkin bildiriler
birbirini izledi. Ancak medya, bu çağrıya etkileşim göstermedi, tüm insanlığı kapitalizm ve insanları mutsuz
eden, ölüme sürükleyen insan yapımı sistemlerin zulmünden kurtarmak için ortaya konan ciddi küresel
çabaları görmezden geldi!
Hilafet projesi düşmanı İslam ülkelerindeki tüm rejimlerin sansürüne rağmen “Hilafeti Kurun Ey
Müslümanlar!” kampanyası, eşsiz bir başarı elde etti. Herkes duydu. Hiç kuşkusuz kampanya, tarihin
gidişatını değiştiren büyük ve önemli bir şeyin başlangıcı olacaktır. Çağrı güç ve kuvvet ehliyle kaynaşıp,
Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafet kurulduğunda, Hilafet, Sykes-Picot sınırlarının kaldırılması, Filistin’in
kurtarılması, büyük bir sanayi devrimi ve İslam’ın nuruyla parıldayan kapsamlı bir kalkınma yaratmak için
Müslümanların enerjilerini patlatmak başta olmak üzere büyük dosyaları hemen ele almaya başlayacaktır.
Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:
ًون َق ِريبا
َ ون َمتَى ُه َو ُق ْل َع َسى أَن َي ُك
َ “ َوَيُقوُلNe zamanmış o?” diyecekler. De ki: “Yakın olsa gerek!” [İsra 51]
#أقيموا_الخالفة
#ReturnTheKhilafah
#YenidenHilafet
#خالفت_کو_قائم_کرو
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