
 ِبْســـِم اِهللا الرَّْحٰمـــِن الرَِّحيـــم
َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمنُوا ِمنكُْم َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لََيْستَخِْلفَنَُّهم ِفي اَألْرِض {

 الَّذي اْرتََضى لَُهْم َن ِمن قَْبِلِهْم َولَُيَمكِّنَنَّ لَُهْم ِدينَُهُمـكََما اْستَخْلَفَ الَِّذي
َولَُيَبدِّلَنَُّهم مِّن َبْعِد خَْوِفِهْم َأْمنًا َيْعُبُدونَِني ال ُيشِْركُوَن ِبي شَْيًئا َوَمن كَفََر 

 }فَُأْولَِئَك ُهُم الْفَاِسقُون َبْعَد ذَِلَك
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Allah, sizlerden îmân edip sâlih amel işleyenleri, kendilerinden öncekileri yeryüzünde Halîfe kıldığı gibi 
onları da yeryüzünde Halîfe kılacağını, onlar için seçtiği dinlerini (İslam’ı) yeryüzünde hâkim kılacağını, 
(geçirdikleri) bu korkularını güvene çevireceğini vaâdetti. Zira onlar yalnız Bana kulluk ederler ve hiçbir 
şeyi Bana ortak koşmazlar. Her kim de bundan sonra inkâr ederse işte onlar fâsıkların ta kendileridir. [Nur 55] 
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– Basın Açıklaması – 
Hizb-ut Tahrir/Türkiye Vilayeti’nden Bir Heyet, 

Afganistan’ın Ankara Büyükelçiliği’ne, Açık Bir Mektup Teslim Etti 
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         M. 30 Mart 2009 

 

H. 05 Rebi-ul Ahir 1430 el- muvafık M. 30 Mart 2009 günü, Hizb-ut Tahrir/Türkiye Vilayeti’nden bir 
heyet, Afganistan Cumhuriyeti yöneticilerinin Hizb-ut Tahrir’in Afganistan’daki Şebabına yönelik 
cürümlerini ifşa eden açık bir mektup iletmek üzere, Afganistan’ın Ankara’daki Büyükelçiliği’ne gitti. 
Büyükelçilik’te yetkililerin bulunmaması nedeniyle, sekreterlikteki görevli ile görüştüler. Kendisine Hizb-
ut Tahrir hakkında bilgi verildi, söz konusu mektubun içeriğinden bahsedildi, Afganistan Devlet Başkanı 
Hamit Karzai ile Amerika arasındaki kirli ilişkilere dikkat çekilerek, bunun Karzai’ye, Afganistan’a ve 
halkına yüzkarası ve zillet olarak döneceği ifade edildi. Daha sonra yetkililere iletmesi için açık mektup 
görevliye verildi. 

 
Söz konusu mektupta; “Afganistan Devleti, İslami olduğunu göstermek adına kendini İslâm Cumhuriyeti olarak 

isimlendirmesine rağmen(!) İslâmî Hilâfet farizasını eda eden Hizb-ut Tahrir’in aktivitesi ve Afgan vatandaşları 
arasında kazandığı popülaritesi, devleti, yetkilileri, özellikle de Vatanî Güvenlik İdaresini, Hizb’in şebâbına karşı 
İslâmî usullerle, hatta insanlıkla bağdaşmayan şiddet ve zorba eylemler uygulamaya sevk etmiştir.” denildi. 
Afganistan yöneticilerine şu uyarıda bulunuldu: “Hizb-ut Tahrir / Afganistan, Hilâfet için çalışanları tutuklayıp 
onlara işkence yaparak Allah’ın dinine karşı cüret eden Güvenlik İdaresi’ni dizginlemesi, tutuklu şahısları derhal 
serbest bırakması, bunun sorumlularını muhasebe etmesi ve Hizb-ut Tahrir’den resmî olarak özür dilemesi hususunda 
Afganistan Devleti’ni uyarır.” 

 
Açık mektubunun sonunda ise; Hizb-ut Tahrir üyelerinin, Afganistan Devleti yetkilileri tarafından 

maruz kaldıkları ceza ve işkenceye rağmen İslâmî Hilâfeti ikame edinceye kadar İslâmî âlemin dört bir 
tarafındaki faaliyetlerinin sebatında, devamında ve yoğun uğraşısında asla tereddüt etmeyeceği gibi bu 
uğurda fedakârlık yapmaktan da asla kaçınmayacakları belirtildi. 

 

َأْو َألْقَى السَّْمَع َوُهَو شَِهيٌدِإنَّ ِفي ذَِلَك لَِذكَْرى ِلَمْن كَاَن لَُه قَلٌْب   "Şüphesiz bunda, aklı olan veya hazır bulunup kulak 
veren kimseler için bir öğüt vardır." [el-Kâf 37] 
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