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Basın Açıklaması
Ey Husiler! Ellerinizi Hizb-ut Tahrir Gençlerinden Çekin ve Onları Serbest Bırakın
Husi güvenlik güçleri, başkent Sana’da Hizb-ut Tahrir gençlerine yönelik tutuklama kampanyası başlattı.
05 Mart 2021’de 45 yaşındaki Muhsin El Cadebi’yi babasının evinde, 26 yaşındaki Enver El Birkani’yi de
işyerinde tutukladılar. Taiz kentinin Maviye ilçesinde de 36 yaşındaki Muhammed Ali El Sarari ile birlikte 24
yaşındaki Abdülkadir El Sarari, 38 yaşındaki Fahd El Sarari ve erkek kardeşine baskı yapmak için Mahmud El
Haciri tutuklandı.
Hizb-ut Tahrir gençlerine yönelik bu tutuklamalar, Hizb-ut Tahrir Emiri Celil Âlim Ata Bin Halil Ebu
Raşta’nın dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların gayretlerini bilemek amacıyla küresel bir kampanya
başlattığı Hilafet Devletinin yıkılışının yüzüncü yılında gerçekleşti.
Husiler Hizb-ut Tahrir gençlerine yönelik ne tür bir suç işliyor? Kapitalist sisteme boyun eğen, cumhuriyet
ve kapitalist ekonomik sistemini koruyan, Dünya Bankası ve IMF’ye el uzatan, insanlardan zorla vergi alan,
BM’ye göre uluslararası ilişkiler belirleyen, Biden’ın gelişini memnuniyetle karşılayan Husiler, hakkın sesini
susturabilecekler mi? Hizb-ut Tahrir’i yolundan ve Hilafeti kurma hedefinden caydırabilecekler mi?
Husilerin, ikinci Raşidi Hilafet ve dava erlerine karşı sergilediği nefret ve düşmanlığı Batı bile
sergilememiştir. Hizb-ut Tahrir gençlerini haksız yere tutukladılar. Güvenli insanları terörize etmekten
hoşnut musunuz? Hapishanelerinizde tutuklu bulunan Hizb-ut Tahrir gençlerini derhal serbest bırakın.
Çünkü Allah, sözlerinizle çelişen eylemlerinizden hoşlanmıyor. ABD’nin Yemen Özel Temsilcisi Timothy
Lenderking ile Muscat’ta bir araya geliyorsunuz, sonra da Hizb-ut Tahrir gençlerini tutukluyorsunuz!
Ey mücrimler! Kusurunuz ifşa oldu artık. İman ve hikmet ülkesi Yemen’de kapitalist Batının yeni binek
hayvanından başka bir şey değilsiniz. Sizin gibiler hoşlanmasa da Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır.
Adil ve hızlı yargı hakkında, cezasız kişilerin salıverilmesi, tutuklamalar gibi zulüm ve her türlü keyfiliğin
giderilmesi hakkında Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi El Meşat’tan, Başsavcı Nebil El Azani’den, Adalet
Bakanı Muhammed El Deylemi’den, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Ahmed Yahya El Mütevekkil’den ve
diğerlerinden çok fazla ballı sözler işittik. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:
ِ َّ ِ
ِ َّ “ يا أَيEy iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri
ون
َ َن تَُقوُلوا َما ََل تَْف َعُل
َ ون َما ََل تَْف َعُل
َ آمُنوا لِ َم تَُقوُل
ْ ون * َكُب َر َمْقتاً ع ْن َد الله أ
َ ُّها الذ
َ َ
َ ين
niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük bir nefretle karşılanır.” [Saff
2-3]

Hizb-ut Tahrir gençleri, Hizbin 1953’te kuruluşundan bu yana çağrıları, amaçları ve yöntemleri ile dünya
çapında tanınıyorlar. İnsanları aldatmak ve yalan ile itham etmek işe yaramaz. Dünya çapında İslam’a ve
Müslümanlara karşı acımasız kampanya yürütüldüğünü görüyorsunuz. Size yakışan, gençleri desteklemek ve
Nübüvvet metodu üzere ikinci Raşidi Hilafeti kurmak için onlarla birlikte çalışmaktır. İslam’ın hakemliği
hayattan dışlandı, yerini Allah ve Rasûlü düşmanı kapitalist sistemlerin hakemliği aldı. Suphanallah, dünün
mazlumlarıydınız ama bugünün zalimleri oldunuz!
Allah ve Rasûlü doğru söylemiştir. Nübüvvet metodu üzere ikinci Raşidi Hilafet, mutlaka kurulacaktır.
Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:
ُّ “ ُث َّم َت ُكو ُن خ ََل َف ٌة َع َلى م ْن َهاجSonra Nübüvvet metodu üzere Hilafet olacaktır.”
الن ُب َّو ِة
ِ
ِ ِ
#أقيموا_الخالفة
#ReturnTheKhilafah
#YenidenHilafet
#خالفت_کو_قائم_کرو
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