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Basın Açıklaması
Aşağılık Hasina Rejimi, Müşrik Hindistan’ın Bangladeş’teki Çıkarlarına Karşı Gelenleri Susturmak
İçin Babri Camii’ni Savunan Hizb-ut Tahrir Aktivist ve Sempatizanlarını Tutukladı
Hasina rejimi, müşrik Hindistan’ın Bangladeş’teki çıkarlarına karşı gelen sesleri susturmak için 16 Kasım
2019’da Hizb-ut Tahrir’in 5 aktivist ve sempatizanını mahalledeki arkadaşlarıyla sohbet ederken tutukladı.
Unutulmamalıdır ki, 15 Kasım 2019 Cuma namazından sonra Hizb-ut Tahrir / Bangladeş Vilayeti, Dakka ve
Chittagong’daki çeşitli camilerde Babri Camii’nin yerine “Ram Tapınağı” inşa etmek isteyen Hindistan’ın
Hindutva saldırganlığını ve Hasina rejiminin bu saldırganlık karşısındaki itaatkârlığını protesto eden
gösteriler ve yürüyüşler düzenledi. Gösterilerdeki pankartlarda şunlar yazılıydı: “Hindistan’ın Hindutva’sına
sadık olan mevcut rejimin ortadan kaldırılması ve Raşidi Hilafetin yeniden kurulması, Babri Camii’nin onurunu iade
etmenin tek yoludur.” Bu hain rejim, Hindistan’ın ümmete karşı kurduğu Hindutva komplosunu deşifre eden
partinin samimi ve barışçıl siyasi faaliyetlerini “yıkıcı” olarak yaftaladı! Ümmetin ve Babri Camii’nin onurunu
iade etmek için yapılan Hilafet Devleti çağrısını “Kamu düzenini bozmak” olarak nitelemek çok çirkindir!
Hasina, bu iğrenç tutuklama ile şiddet içerikli olmasa bile rejimin, müşrik Hindistan çıkarlarına karşı gelen her
türlü protestoyu tolere etmeyeceğini açık ve net olarak deklare etti. Örneğin Facebook’ta Hindistan’ı
eleştirdiği için BUET öğrencisi Abrar rejimin haydutları tarafından -Bangladeş Chhatra League- acımasızca
öldürüldü.
Hizb-ut Tahrir olarak biz Hasina rejimine tekrar hatırlatmak istiyoruz: Bu aşağılık eylemlerle insanları
susturabileceğini ya da Hizb-ut Tahrir’in cesur üyeleri ve aktivistlerinin kararlılığını kırabileceğini sanma!
İnsanlar artık daha bilinçli ve uyanık. Artık masken düştü ve hain yüzün deşifre oldu. Hizb-ut Tahrir üyeleri
ve aktivistleri, her zaman hakkın yanında yer alacaklar, kâfirlerin, müşriklerin ve onların sadık ajanlarının
entrikalarını deşifre etmek için Allah Subhânehu ve Teâlâ’ya verdikleri sözü tutacaklar, ümmete ve dine karşı
kurdukları komploları ve yaptıkları ihanetleri açığa çıkaracaklardır.
Hasina rejiminin güvenlik birimlerinde çalışan haydutlarını uyarmak istiyoruz, dikkatli olun! Hakkı
söyleyen Hizb-ut Tahrir’in samimi üyelerini tutuklayıp işkence yapmak, cezasız kalmayacaktır. Yakında
kurulacak olan ikinci Raşidi Hilafet, Hasina rejimine hak ettiği cezayı verecektir. Bu sadece zaman meselesi.
Hilafet, zalimleri yargılayıp cezalandıracaktır. Ayrıca Hasina’ya itaat ederek Hilafetin samimi savunucularını
tutuklayıp eziyet etmek, sizi sadece Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın gazabına maruz bırakır. Zira bu dünyada bir
mümini korkutan kimse, kıyamet günü korkudan emin olmayacaktır. Bu yüzden işlediğiniz günahlardan
dolayı tövbe edin ve Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafeti kurma çalışmasını destekleyin. Hizb-ut Tahrir’in
samimi üyelerine zarar vermeyin. Rejimin bu yöndeki emirlerini göz ardı edin. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle
buyuruyor:
ِ َّ
ِ
ِ
ِ اب اْل َح ِر
يق
َ ين َف َتُنوا اْل ُم ْؤ ِمن
َ “ ِإ َّن الذŞüphesiz inanmış erkeklerle inanmış
ُ ُين َواْل ُم ْؤ ِمَنات ثُ َّم َل ْم َيت
ُ اب َج َهَّن َم َوَل ُه ْم َع َذ
ُ وبوا َفَل ُه ْم َع َذ
kadınlara işkence edip sonra tövbe de etmeyenlere cehennem azabı ve yangın azabı vardır.” [Buruc 10]
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