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Basın Açıklaması
Geçiş Hükümetinin CEDAW Sözleşmesini İmzalaması, İtaat Ayında Allah’ın Saygınlıklarının İhlalidir
Bakanlar Kurulu, (2), (16) ve (29/1) maddelerinin korunmasıyla birlikte kadınlara yönelik her türlü
ayrımcılığın (CEDAW) ortadan kaldırılması sözleşmesini imzaladı. (28 Nisan 2021 Sudan Haber Ajansı)
Ey Sudan halkı! Otuz maddelik CEDAW’ın amacı belli. Kadın erkek ilişkilerinde eşitlik temelinde
yozlaşmış Batı değerleri ve yaşam tarzının benimsenmesini amaçlıyor. Bu sözleşmenin maddeleri, insanların
hayatından kati şeri hükümlerin kökünden söküp atılmasına yol açacaktır. Bu sözleşme uyarınca miras eşik
olarak dağıtılacak, evlilik sözleşmesinde veli şartı istenmeyecek, erkeklerin kadınlar üzerindeki kayyumluğu
kalkacak, evlilik ve boşanmada eşit olunacak, boşanmada iddet bekleme olmayacak, poligami yasaklanacak,
Müslüman kadının gayrimüslim ile evlenmesine izin verilecektir. Daha erkek-kadın ilişkisini düzenleyen nice
hükümler iptal edilecektir. Bazı maddelerin korunması ise sadece göz boyamaktır. Hiçbir kıymeti harbiyesi
yoktur. Çünkü CEDAW’ın 28’nci maddesi, sözleşmenin ruhuna aykırı her şeyin iptal edilmesini öngörüyor.
Ey Sudan Müslümanları! Yanlış yönlendirmeyi kabul etmeyin, uyanık olun. Çünkü CEDAW, ajan
yöneticiler ve kiralık feminist derneklerin teşvik ettiği gibi refah ve ilerleme temelinde geliştirilmemiştir.
Aksine Müslümanları, kadınları özgürleştirerek ve aileleri yıkarak kâfir Batı gibi yapmayı amaçlıyor. Onurlu,
namuslu ve iffetli bir kadın istemiyorlar. Müslüman kadınları, yaşlandıklarında bakım evlerine atılan, tek
çıkışı intihar olan Batılı kadınlar gibi eğlence için ucuz bir metaa dönüştürmek istiyorlar! Velisiz ve değersiz
parçalanmış bir aile istiyorlar. Hayvansal yaşam tarzlarının bir sonucu olarak ülkelerini istila eden hastalık ve
salgınların egemen olduğu bir hayat istiyorlar. Kıskançlıkları yüzünden toplumlarımızda kalan iffet ve saflık
tezahürlerini yıkmak istiyorlar.
ِ َّ
ِ الشهو
َّ
َّ ون
ًات أَن تَ ِميُلوا َم ْيالً َع ِظيما
َ ين َيتَِّب ُع
َ وب َعَل ْي ُك ْم َوُي ِر ُيد الذ
َ ُ“ َوالل ُه ُي ِر ُيد أَن َيتAllah sizin tövbenizi kabul etmek ister;
ََ
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Ey Sudan Müslümanları! CEDAW’ın imzalanması, kuduzca kampanyanın bir parçasıdır. Müslümanların
hayatında kalan şeri hükümlerin ortadan kaldırılmasını amaçlıyor. Böylece kâfir Batı, yerel araçları yöneticiler
ve feminist dernekler aracılığıyla itaatkâr, uşak, kimliksiz, inançsız ve dinsiz bir nesil yaratmak için
Müslümanları akidelerinden soyutlayabilecektir. Dininizin hükümlerine kurulan entrikaya sessiz
kalmasaydınız, bu hükümet onurunuza dokunma cesaretini bulamazdı.
Geçiş hükümetinin CEDAW Sözleşmesini imzalaması, Allah’a, Rasûl’üne ve müminlere açılmış bir savaştır
ve itaat ayında Allah’ın saygınlıklarının ihlalidir.
Ey Sudan halkı! Kurulan entrikanın büyüklüğünün bilincinde olmanız için alarm zilleri çalıyoruz.
Gafletten uyanın ve CEDAW’ın ailenizi parçalamadan, evlerinizi yıkmadan ve onurlarınızı ihlal etmeden önce
Allah Subhânehu ve Teâlâ’yı razı eden bir duruş sergileyin. Allah’a iyilik gösterin ve Nübüvvet metodu üzere
ikinci Raşidi Hilafet Devletini kurmak için Hizb-ut Tahrir ile çalışın. Kâfir ajanlarının sürüklediği bu yıkılışa
mecbur değiliz. Biz, Hizb-ut Tahrir tarafından hazırlanan, Allah’ın Kitabı ve Rasûl SallAllahu Aleyhi ve
Sellem’in Sünnetinden türetilen köklü bir alternatife sahibiz.
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