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Basın Açıklaması
Şebve Halkının Akan Kanından Emir Verenler Sorumludur
10 Ağustos 2022 Çarşamba günü Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Âlimi, Şebve Valiliği’ndeki olaylar
hakkında bir açıklama yaptı. Yemen haber ajansı Saba’nın yayınladığı açıklamada El Âlimi, komitenin bir
daha çatışma yaşanmaması, bölgedeki huzursuzluğa son verilmesi, çatışmadan sorumlu olan kişilerin adalete
teslim edilmesi için kurulduğunu belirtti. Savunma Bakanı başkanlığında oluşturulan komite, İçişleri Bakanı
ve Askeri Güvenlik Konseyi’nin 5 üyesi ile çatışmanın neden yaşandığını araştıracak ve uygun tedbirler
alacak. Komite, çalışmalarını Başkanlık Konseyi’ne sunacak.
Başkanlık konseyi, üç gün süren şiddetli çatışmaların ardından böyle bir açıklama yaptı. Çatışmalarda
ölenler ve yaralananlar oldu. Aynı dine inanan insanların kanının kutsallığı hiçe sayıldı. Taraflar kanın
kutsallığını çok iyi biliyorlar. Zira Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ ِ
ًَعَّد َل ُه َع َذاباً َع ِظيما
َ يها َو َغض َب الل ُه َعَل ْيه َوَل َعَن ُه َوأ
ُ “ َو َمن َيْقُت ْل ُم ْؤ ِمناً ُّم َت َعمداً َف َج َزKim bir mümini kasten öldürürse,
َ اؤهُ َج َهَّن ُم َخالداً ف
cezası içerisinde ebedi kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap eder ve lanet eder. Onun için büyük
bir azap da hazırlamıştır.” [Nisa 93] Bera ibn Azib’in rivayet ettiğine göre Peygamberimiz SallAllahu Aleyhi ve
Sellem de şöyle buyurdu:
َ
َّ َ ُ َ ْ ُّ ُ َ َ َ
َ
الدن َيا أ ْه َون َعلى الل ِه ِم ْن ق ْت ِل ُم ْؤ ِم ٍن ِبغ ْي ِر َح ٍق
“ لزوالŞüphesiz dünyanın yok olması Allah katında Müslüman bir kişinin
öldürülmesinden daha ehvendir.” Bu çatışmalar, Şebve de dâhil olmak üzere Başkanlık Komuta Konseyinin
kontrolündeki bölgelerde hizmetlerin kötüleşmesi ışığında yaşandı. Şebve kenti, kapitalist ideolojinin
uygulanmasının bir sonucu olarak sağlık, ekonomik, elektrik, su ve diğer yetersiz hizmetlerden muzdariptir.
Kapitalist ideoloji, insanların işlerini İslam’ın hükümlerine göre gütmez. Aksine tek ilgilendiği şey, halkı daha
da yoksullaştırmak için vergi ve gümrük vergisi koymaktır, kamu ve devlet mülkiyeti ile bu yöneticilerin
ceplerini doldurmaktır. Başkanlık Konseyi üyeleri arasındaki bölünmenin olduğu bir ortamda böyle bir
açıklama yapıldı. Başkanlık konseyi karşıtı olanlar olduğu gibi destekçileri de var. Milletvekili Abdullah El
Âlimi bu destekçilerden biri. Milletvekilleri Tarık Salih, Al-Bahsani ve Al-Arada’nın yokluğunda meclis
toplandı.
Şebve’de olanlar, ajanlar arasındaki rol dağılımından ibarettir. Kendi dinleri ve halkları hakkında ne bir
yemin ne de bir sözleşme gözetmezler. Tek dertleri, mümkün olabildiğinde ümmetlerine ve inançlarına
ihanete, kâfir sistemine ve kâfirlere bağlılıklarına dayalı çarpık koltuklarını korumaktır. Makil ibn Yesar’ın
Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’den rivayet ettiğine göre
َ ْ َ َّ
َّ
َّ
َ
ُ وت َي ْو َم َي ُم
ُ الل ُه َ ع َّي ًة َي ُم
ٌّ وت َو ُه َو َغ
اش ِل َر ِع َّي ِت ِه ِإَّل َح َّر َم الل ُه َعل ْي ِه ال َج َّنة
“ َما ِم ْن َع ْب ٍد َي ْست ْر ِع ِيهAllah bir halkın başına getirip de, öldüğü gün
ِر
tebaasını aldatmış olarak ölen hiç bir kul yoktur ki, Allah ona cenneti haram etmesin”
Ey Yemen halkı! Hiçbir etki ve ilginizin olmadığı savaşların daha ne zaman kadar yakıtı olmaya devam
edeceksiniz? Bu kukla yöneticiler, İslam’ı yönetimden dışladılar, halkın işlerini kötü güttüler, bununla da
kalmadılar, kanınızı döktüler. Akan kanlar, ölen canlar Allah yolunda cihat için olması gerekmez mi? Bu,
ancak Hizb-ut-Tahrir’in kurmaya çalıştığı Nübüvvet metodu üzere Hilafet Devletinin gölgesinde
mümkündür. Aliyyül Kadir olan Allah’tan Hilafetin kurulmasını hızlandırmasını niyaz ediyoruz.
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