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Basın Açıklaması
Bangladeş Kota Reformu Hareketi: Ayrımcı Kota Sistemini Doğuran Demokratik Küfür Sistemini
Ortadan Kaldırma Çağrısı
Chhatra Odhikar Songrokkhon Parishad koalisyonu liderliğinde işsizler, farklı üniversite ve kolej
öğrencileri tarafından organize edilen ayrımcı kota reformunu bastırmak için devletin uyguladığı nefret dolu
terör eylemler nedeniyle Bangladeş’te ülke çapında karmaşa yaşanıyor. Geçtiğimiz Nisan ayında polisin
protestoculara karşı göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanmasına rağmen hareketin popülaritesinde görülen
artış üzerine Awami League (AL) hükümeti protestocuların taleplerini karşılama vaadinde bulunarak
protestocuları kandırmıştı. O zamandan bu yana iktidar partisi, önceki vaatlerini yerine getirmek için hiçbir
şey yapmadı, aksine hareketin ilerlemesini durdurmak için (Chatra League) öğrenci kanadını kullandı.
Böylece 30 Haziran 2018’de protestoların ikinci dalgası patlak verdi. Bunun üzerine Chatra Ligi, ülke çapında
kota reformu protestosunu bertaraf etmek için şiddete başvurdu. Polis, protestolar karşısında sessiz kalınca
Chatra Ligi, ülke çapında protestoculara saldırıp darp etti. Protestocuların eylem için bir yerde toplanmasına
izin vermedi. Öte yandan polis, hareketin önemli organizatörlerini kaçırıp gözaltına aldı. Bu, demokratik
sistemde laik totalitarizmi ve hegemonyayı andırmaktadır.
AL hükümetinin neden kota reformuna karşı bu kadar sert davrandığı, seçimlerden önce halka karşı tavır
aldığı kolayca anlaşılabilir. Halktan kopuk siyasi bir partinin iktidarı elinde tutmak için güç kullanması
gerektiğini biliyorlar yani siyasi kadrolara büyük yatırımlar yapmaları gerekiyor. Mevcut kota sistemi, onlar
için büyük bir “kirli para” kaynağıdır ve kadrolarını hükümet pozisyonlarına yerleştirmenin bir yoludur. Şu
ana kadar AL hükümeti, yaklaşık 250.000 belge yayınladı. Belge sahipleri özgürlük savaşçıları olarak
niteleniyor. Rüşvet ve dolandırıcılığın çoğu AL liderleri tarafından işleniyor. [ 21 Nisan 2018 The Economist “Merit Yapmak “]
Sonra aynı parti liderleri, belli kamusal makamları el altından satın alıyorlar. Dolayısıyla gençlerin hayal
kırıklığı meşrudur, çünkü tüm kamusal makamların yüzde 56’sı politik kayırmacılık ve patronaj yoluyla
doldurulmaktadır. Bunun da ötesinde bu tiran rejim, her yıl 2 milyon yeni istihdam yaratma vaadi bir yana
eğitimli işsizler sayısındaki hızlı artışı durdurmak için etkili bir adım atmak yerine şiddete başvurdu.
Ümmetin beklentileri umurlarında değil.
Ey cesur ve heyecanlı öğrenciler!
Ayrımcı kota sistemini doğuran bu bozuk demokratik küfür sistemidir. Çünkü bu sistemde halkın temel
ihtiyaçlarını güvence altına almak yöneticilerin görevi değildir. Aksine kendi politik çıkarlarını
gerçekleştirmek, belli grupların çıkarlarına hizmet etmek, yolsuzluklarını devam ettirmek ve kota sistemi gibi
ayrımcı sistemler yoluyla halkı kontrol altına almak için insanların temel ihtiyaçlarını ihlal ediyorlar.
Dolayısıyla laik demokratik sistemi muhafaza etmek, tüm çaba ve enerjinizi sadece kota sistemi üzerine
yoğunlaştırmak ekonomik ikileminizi asla çözmeyecektir. Bu ayrımcı kota sistemi gibi gençlerin hayatını
perişan eden yüzlerce başka meseleler var. Bu sorunlar asıl sorunun belirtileridir, oysa tüm sıkıntılarınızın
kaynağı, mevcut demokratik siyasal sistemdir.
Sadece siyasal Hilafet sistemi, hayatınıza ekonomik güvenlik ve refah getirebilir. Hilafet sisteminde her
vatandaşın temel haklarını güvence altına almak Halifenin yükümlülüğüdür. Din, ırk, sınıf ya da kökenine
bakmaz. Dolayısıyla Hilafet sisteminde kota sistemi yoktur ve bunun sonucu olarak iş veya diğer sosyal
haklar elde etmek için toplumda ayrımcılık olmaz.
Ey cesur ve heyecanlı gençler!
Yakında kurulacak olan ikinci Raşidi Hilafet, emperyalist kâfirler ve onların bölgesel müttefiklerine
meydan okuyacaktır. Hilafet, yetenekli, verimli ve kapasiteli sivil yöneticilerden oluşan bir havuz

oluşturacaktır. Bunlar, yeni kurulan devletin omurgası olarak hareket edeceklerdir. Hilafet, bu hayatta onur
ve ahirette de kurtuluşu sağlayacaktır. Böyle büyük Hilafetin bir parçası olmak ne kadar muhteşem olur!
Onun için Hizb-ut Tahrir, kendinizi sadece kota sistemini protesto etmekle sınırlamamanızı tavsiye ediyor.
Kendinizi demokratik küfür sistemini ortadan kaldırmaya ve Hilafeti yeniden kurmak için çalışmaya adayın.
Geniş kapsamlı ekonomik sorun, sosyal eşitsizlik, AL-BNP gibi bu bozuk sistem standartlarını taşıyan bu
rejimlerin nedeni demokratik küfür sistemidir.
“Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı
zaman, Allah’ın ve Rasûlü’nün çağrısına uyun” [Enfal 24]
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