Hvad er Hizb-ut-Tahrir?
Hizb-ut-Tahrir er et politisk parti og dets ideologi er Islam. Politik er dets aktivitet, og Islam er dets ideologi,
og det arbejder iblandt og sammen med Ummah, for således at den tager genetablering af Islam i livet, staten
og samfundet som sin livssag, for at lede den til at genetablere Khilafah og genoprette Allahs  Styre (Hukm).
Hizb-ut-Tahrir er en politisk organisation, der er grundlagt på den islamiske tanke; det er ikke en åndelig eller
spræstelig organisation og det er heller ikke en videnskabelig eller uddannende (skoleagtig) organisation. Den
islamiske tanke hvorpå det er grundlagt, er legemliggjort i gruppens individer, og det kalder Ummah til denne
tanke for således at den arbejder med den, og for at bære den sammen med partiet for således at etablere den i
livet, staten og samfundet. Den islamiske tanke er sjælen i partiets krop, det er dens kerne, hemmeligheden bag
dets liv, og det er båndet blandt dets individer.
Målet for Hizb-ut-Tahrir er at genoptage den islamiske livsstil, og bære den islamiske da’wah, dvs. at opnå
formålet, at løse den vitale sag for muslimerne. En genoptagelse af den islamiske livsstil betyder, at man bringer
muslimerne tilbage til at leve et islamisk liv i Islams land og i et islamisk samfund, hvori de islamiske tanker og
følelser dominerer, og hvori Islams systemer og love bliver implementeret, for således, at alle affærerne i
samfundet varetages ifølge de Shariamæssige regler, og det fremherskende syn i samfundet skal være Halal og
Haram hvad angår det rette og det slette. Dette vil ske under skyggen af en islamisk stat, som er Khilafah, hvor
muslimerne udpeger en Khalifah, og giver ham deres løfte om at høre og adlyde ham, på den betingelse, at han
regerer dem med Allahs  Bog (dvs. Qur’anen) og Hans Sendebuds  Sunnah, og på den betingelse at han
bærer Islam som et budskab til verden via Da’wah og Jihad. Partiet søger at oprejse Ummah på korrekt vis
gennem den oplyste tanke, som er grundlagt på den islamiske ’Aqidah (verdensanskuelse). Partiet søger at
returnere den islamiske Ummah til sin forhenværende storhed og mægtighed, således at den kan tage initiativet
fra de andre stater, nationer og folkeslag, og returnere den til sin position som stat nummer et i hele verden
ligesom den var førhen, da den plejede at varetage verden og behandle dens affærer ifølge Islams love.
Partiet søger også at bære Islam som et budskab til verden, og lede Ummah i kampen mod Kufr (hedenskab)
og de systemer og tanker, som udspringer fra denne Kufr, indtil Islam hersker over kloden.
Hizb-ut-Tahrirs aktiviteter har til hensigt at bære det islamiske budskab for at ændre realiteten i det korrupte
samfund som eksisterer i det muslimske land og forvandle det til et islamisk samfund. Dette sker ved at ændre
de uislamiske tanker, som eksisterer i samfundet, til islamiske tanker således at det bliver en offentlig opinion
blandt folk, og bliver grundfæstede opfattelser, som så driver dem til at implementere dem, og handle ifølge
dem. Og ydermere, for at ændre de uislamiske følelser, som eksisterer i samfundet således at de bliver islamiske
følelser, der accepterer hvad end der behager Allah  og Hans Sendebud , og afviser hvad end der gør Allah
 og Hans Sendebud  vred. Også for at ændre de uislamiske forhold, som eksisterer i samfundet indtil de
bliver islamiske forhold, som udføres ifølge Islams regler og løsninger.
Disse handlinger som partiet udfører, er politiske handlinger, fordi partiet varetager folkets affærer via disse
handlinger, ifølge de Shariamæssige regler og løsninger. Dette er fordi politik er varetagelsen af folks affærer
med Islams regler og løsninger.
Hvad der sker med alle disse politiske handlinger som partiet udfører, er kultiveringen af Ummah med den
islamiske kultur for dermed at forme den med Islam, og rense den fra de korrupte anskuelser, fejlagtige tanker
og dekadente opfattelser, og ydermere rense den fra effekten af Kufrs tanker og meninger.

Hvad der også sker i disse politiske handlinger, er den Politiske Kamp; som manifesteres i Kampen mod Kufrs
tanker og systemer, og ydermere i kampen mod de fejlagtige tanker og dekadente opfattelser, ved at fremhæve
og afsløre deres korruption og fejl, og fremlægge Islams regler til dem.
I de politiske handlinger, som partiet udfører, opstår den Politiske Bestræbelse; som er tydelig i kampen mod
de uislamiske stater, som har en effekt på de muslimske lande, eller har en indflydelse i disse lande, for at frelse
Ummah fra deres dominans, og desuden befri dem fra deres indflydelse, ved at fjerne denne intellektuelle,
uddannelsesmæssige, politiske og militære indflydelse; og fjerne deres systemer fra de muslimske lande.
Den politiske bestræbelse sker også i kampen mod regenterne i den islamiske verden (inklusive den Arabiske
verden), for at afsløre deres forræderier og sammensværgelser mod Ummah, stille dem til regnskab, og handle
for at udskifte dem grundet deres tilbagelænethed i udførslen af deres forpligtelser overfor Ummah, og i deres
varetagelse af dens affærer, i deres modstrid med Islams love, og grundet deres applicering af Kufrs love.
Så alle partiets aktiviteter er politiske og ikke uddannelsesmæssige, og derfor er det ikke en skole; de er heller
ikke beregnet til prædiken og vejledning. Derimod er det politiske aktiviteter, hvormed Islams tanker, regler og
løsninger gives, for at Ummah handler der ifølge, og for a se dem iværksat i livet, staten og samfundet.
Så partiet bærer Islam, for at den bliver implementeret, og for at dens verdensanskuelse (’Aqidah) bliver statens
fundament, og grundlaget for dens konstitution og de forskellige kanoner (Qawanin) og love.
Hizb-ut-Tahrir var ikke tilfreds med blot at blive oprettet på en generel måde på basis af de islamiske tanker;
men derimod efter studie, undersøgelse og tænkning relateret til:
•
•
•
•
•

Ummahs realitet, og den position den har nået
Realiteten af samfundet i de muslimske lande
Realiteten af Profetens  liv
De vejledte Kaliffers (Khulafaa) liv, og Tabi’ins (den næste generation) liv
Metoden og måden hvormed Profeten  bar sin Da’wah (Kaldet), efter han  blev Profet, indtil han 
oprettede Staten i Madinah, og således studere hvordan han agerede i Madinah;

Og ydermere ved at referere til Allahs Bog (dvs. Qur’anen) og Hans Sendebuds  Sunnah, og til hvad disse to
kilder antydede af andre kilder såsom Sahabahs  Ijma’ (konsensus) og Qiyas (analogi); og ved at oplyse os selv
om Sahabah  og Tabi’ins (næste generation) holdninger og de Retslærde Imamers holdninger, så har Hizb-utTahrir adopteret detaljerede tanker, holdninger og regler, relateret til den islamiske tanke, og til metoden for at
implementere den. Alt dette er islamiske idéer, og intet andet; der er intet uislamisk, eller påvirket af noget
uislamisk; derimod er de udelukkende islamiske. De afhænger ikke af noget andet end Islams fundamenter og
tekster. Partiet adopterede disse tanker på basis af bevisets styrke, og baseret på sin egen Ijtihad og forståelse.
Partiet betragter derfor alle sine tanker og holdninger som korrekte, men med muligheden for at de er forkerte
(note: Dette er noget alle retslærde siger).
Fra disse tanker, holdninger og regler, adopterede partiet den mængde, det betragter som er nødvendig for et
parti fordi for at det politiske parti kan være et parti, så er det nød til at adoptere tanken og metodens detaljer.
Det adopterede den nødvendige mængde, så det kan udføre sine aktiviteter for at genoptage det islamiske liv og
bære den islamiske Da’wah, ved at etablere Khilafah og udpege en Khalifah. Partiet udfører sine aktiviteter
således at disse tanker, regler og holdninger viser, at Islam er en ideologi til livet, hvilket inkluderer ’Aqidah og
de systemer, der behandler alle menneskets problemer i livet, og på en måde som gør partiet til et særskilt parti.
Disse tanker og regler skal være den binding, som binder partiets individer sammen, hvormed det opretholder
enheden i partistrukturen og tankerne, og for at partiet forener Ummah om disse tanker, holdninger og regler.

Da partiet betragter tankerne som korrekte, så arbejder det for at Ummah tager dem som sine egne tanker og
holdninger, for at bære dem sammen med partiet i livet, staten og samfundet.
Dette er sagen, der gjorde disse tanker, holdninger og regler kendte som partiets tanker overalt i den islamiske
verden, inklusive den arabiske verden, og endda i alle verdens lande.
Partiet offentliggjorde, hvad det adopterede af tanker, holdninger og regler i sine mange bøger og i løbesedler,
som det udgav og fordelte til folk.

