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Basın Açıklaması
Ofsted’in İslam Nefreti Açıkça Onu Yalan Söylemeye Sevk Ediyor
Bağımsız bir İslam Okulu, kütüphanesinde 1994’te Hizb-ut Tahrir / Britanya üyelerinin düzenlediği Hilafet
konferansına ait 25 yıllık bir broşür olduğu gerekçesiyle Ofsted tarafından soruşturmaya maruz kaldı.
Wembley Stadyumu’nda düzenlenen konferansa, ülkenin dört bir yanından on binden fazla Müslüman
katılmıştı. Konferansta Müslüman ülkelerdeki sömürge mirası sorgulanmış, katılımcılara sömürgeciliği
reddetme çağrısı yapılmış ve İslam ümmetini Batı emperyalizminin kötülüğünden korumak için İslam
Hilafetine olan ihtiyaç vurgulanmıştı.
Müslümanlar, Kuran ve Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in Sünnetinden türetilen İslam Şeriatına
göre yönetilmek için bir Halife seçerler. Kan döken, yoksulluk ve yıkım getiren Batı emperyalizminin aksine
Halife, barış ve refah demektir.
Çocukların güvenliğine tehdit teşkil ettiği gerekçesiyle böyle bir konferansla ilgili bir broşürü bulunduran
bir okulun soruşturmaya maruz kalması, yarı hükümet dışı bir kurum olan Eğitim, Çocuk Hizmetleri ve
Becerileri Standartları Ofisi’nin (Ofsted) haksız ve önyargılı doğasını ortaya koyuyor. İngiliz ayrıcalıklı
seçkinler ve hükümeti, sömürgecilik geçmişlerini ve imparatorluk ihtişamlarını yeniden canlandırma
arzusundalar. Ofsted, bu hasta kültürün bir yansımasıdır, güvenlik korkusuyla insanların İslam’ı reddetmesi
için elinden geleni yapıyor.
Laik seçkinlerin liberal değerlere teşviki, İslami yaşam tarzının Batıya tehdit teşkil ettiği iddiası karşısında
gençleri öncü birlikler olarak kullanma arzusu çocukların güvenliği için gerçek tehdittir.
Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in Hilafetin yeniden kurulacağı müjdesi, mutlaka gerçekleşecektir.
Bu yüzden açgözlü kapitalistler, sömürgecilik maceralarının başarısız olmasından korkuyorlar. İşte
hükümetin İslam ve Müslümanlardan nefret etmesinin gerçek nedeni bu. Ne yazık ki, bencil ayrıcalıklı elitler,
yalanlarını yaymak için Ofsted ve medyanın çoğunu bir suç ortağı olarak kullanıyor.
İngiltere’deki Müslümanlar ve tüm insanlık, Ofsted’in, medyanın ve hükümetin uyguladığı bu çifte
standardı görmelidir. Bunların motivasyonu sadece İslamofobi değil, aynı zamanda bencil arzularına olan
mide bulandırıcı bağımlılıktır. Bencil arzuları katı ilkelerin yokluğuyla birleştiğinde, insanlığa karşı işledikleri
en korkunç suçları bile haklı çıkarmak için en iğrenç yalanlar söyleyebiliyorlar.
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