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Basın Açıklaması
Acımasız Hasina Rejiminin Şuan ki Hedefi Gençliktir
Firavun Hasina Rejiminin Dayanılmaz Tiranlığını, Ancak Raşidi Hilafet Durdurabilir
Bir otobüsün altında kalarak can veren bir erkek ve kız çocuğunun ardından daha güvenli yollar için
sokaklara dökülen öğrenciler ve gençlerin barışçıl protestoları karşısında Hasina hükümetinin gerçek zorba
yüzünü göstermesi fazla zaman almadı. Başlangıçta Hasina hükümeti, tıpkı bir kaç gün önce kota reform
hareketini kandırdığı gibi taleplerinin karşılanacağına dair protestoculara sahte vaatlerde bulundu. Ancak
işler beklendiği gibi gitmeyince polis destekli iktidar partisi yandaşları ile öğrenciler arasında arbede çıktı. 04
Ağustos 2018 Cumartesi günü başlayan ve gerçek ve plastik merminin, göz yaşartıcı gazın, cop ve palanın
kullanıldığı arbedede son birkaç gün içinde 200’den fazla insan yaralandı. Objektif habercilikten uzak
hükümet kontrolündeki ana akım medya, bütün bu zulümleri görmezden geldi. Ancak polis ve iktidar partisi
yandaşlarının uyguladığı şiddet içerikli videolar sosyal medyada hızla yayıldı. Bu yüzden hükümet,
Cumartesi gecesinden itibaren 24 saat boyunca mobil internet servislerine erişim yasağı getirdi. Zorba
hükümet ve yozlaşmış demokratik sisteme karşı eşi benzeri görülmemiş protestoların daha da artmasından
korkan yetkililer, bu yasakla kirli çamaşırlarını örtbas etmeye çalıştılar. Awami Ligi’nin politika yapıcıları, bu
haklı protestoları durdurabilmek için aldatma bilim dalında olağanüstü ilerleme kaydettiler. Chhatra League
(iktidar yanlısı öğrenci hareketi) liderleri, hareketin büyümesini önlemek ve güya öğrencilerin yanında
olduklarının mesajını vermek için şuan sokaklarda boy gösteriyor. Öte yandan medya, protestoları bastırmak
için bunların işlediği acımasız vahşete sansür uyguluyor.
Ey yiğit gençlik! Sorun, ne zorunlu trafik kurallarının uygulanmaması ne de yaşadığınız acı ve ıstırabı
umursamayan Shahjahan Han ve Hasina gibi yozlaşmış bakanların varlığıdır. Sorunun özü, sözde demokratik
sistemin ta kendisidir. Size kan ve gözyaşlarını reva gören bakanlar, politikacılar ve polis gücünün nedeni
maalesef bu demokratik sistemdir. Yolsuzluğun ana merkezi sözde demokrasidir. Şimdiye kadar siz bunu
anlamış olmalısınız. Bu sistemde, bazı elitler her zaman yasaların üstünde olacak ve iktidarı gelmek için
insanlara her zaman yalan vaatlerde bulunacaklardır. Çıkarlarına karşı harekete geçildiğinde insanları
istismar eden ve devlet eliyle her an kanınızı dökmeye hazır olduğunun mesajını veren bu despotik rejim,
yozlaşmış parti yandaşlarınca işletilen yasadışı ve tehlikeli nakliye işlerinin zarara uğramasına asla izin
vermez.
Ey yiğit gençlik! Değişim özleminizi ve adil düzeni ancak Hilafet sağlayabilir. Onun için sokaklara bu
yozlaşmış rejimi devirmek ve yerine Hilafeti kurmak amacıyla dökülün. Hilafette Allah korkusuna sahip
liderler, insanları aldatmak için kozmetik değişiklikler yapmaktan ziyade problemlerimizi çözmek için
uygulanan mevcut yozlaşmış politikaları derhal değiştireceklerdir. Bu yüzden samimi ordu mensuplarını
halkın yanında yer almaya, Hasina hükümeti ve Awami-BNP yöneticilerini devirmeye, Raşidi Hilafeti
yeniden kurmak için otoriteyi Hizb-ut Tahrir’e devretmeye çağırınız. Siz ve bütün Bangladeşlilerin özlem
duyduğu doğru ve adil yönetim sistemi Hilafettir. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:
“Eğer, o memleketlerin halkları iman etseler ve
Allah’a karşı gelmekten sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereketler(in kapılarını)
açardık.” [Araf 96]
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