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Basın Açıklaması 
Hizb-ut Tahrir / Türkiye Vilayetinden Bir Heyet Bangladeş Büyükelçiliğine 

" Tiran Hasina ve Onun Ajan Rejimi, Samimi Müslüman Bayanları Gözaltına Alarak ve Ek Süre 
Đsteyerek Emperyalist Kâfir Devletler Adına Đslam’a Karşı Savaşı Genişletiyorlar” 

Başlıklı Bildiriyi Teslim Etti 
 30 Ağustos Pazar günü diktatör Hasina ve onun vahşi rejimi tarafından Hizb-ut Tahrir / Bangladeş'in iki 
bayan üyesi gözaltına alınıp ardından keyfi bir şekilde tutuklandı. Bu durumla alakalı Hizb-ut Tahrir / 
Bangladeş 2 Eylül 2015 tarihinde “Tiran Hasina ve Onun Ajan Rejimi, Samimi Müslüman Bayanları Gözaltına 
Alarak ve Ek Süre Đsteyerek Emperyalist Kâfir Devletler Adına Đslam’a Karşı Savaşı Genişletiyorlar” başlıklı bir basın 
açıklaması yayımladı.  
 Hizb-ut Tahrir / Türkiye Vilayeti'nden bir heyette Bangladeş’in Ankara Büyükelçiliğine giderek, bahsi 
geçen " Tiran Hasina ve Onun Ajan Rejimi, Samimi Müslüman Bayanları Gözaltına Alarak ve Ek Süre Đsteyerek 
Emperyalist Kâfir Devletler Adına Đslam’a Karşı Savaşı Genişletiyorlar " başlıklı bildiriyi Türkçe, Arapça, Đngilizce 
ve Bengalce olarak yetkililere teslim etti. Bildiride şu hususlar vurgulandı: 
 30 Ağustos 2015 Pazar günü Hizb-ut Tahrir üyesi onurlu bayanlar gözaltına aldıktan sonra 10 günlük ek 
süre isteyen Dedektif Şubesi, 01 Eylül 2015 Salı günü bayan kardeşlerimizi mahkemeye sevk ettiler. Bir saatten 
fazla yağan yağmurun ardından neredeyse başkente her şeyi durma noktası getiren tufandan bile 
koruyamayan tiran Hasina ve onun sözde hükümet diye tanımladığı gangsterler grubu, bayan kardeşlerimizi 
sürükleyerek mahkemeye çıkarmaktan hiç gocunmadılar! Hizb-ut Tahrir erkekleri ile yüzleşmekten korkanlar, 
samimi Müslüman bayanlara karşı böyle çaresiz ve korkakça eylemlere başvurdular. Keşke onların “Đslam’a 
karşı savaşta” kendilerini efendilerine adamışlıkları, Allah ve Rasûlü’ne, müminlere hizmet için olsaydı.  
 Sizi Amerika ve müttefikleri Đslam’a karşı savaşta bu ümmetin samimi bayanlarını hedef alırken sessiz 
seyirci olmamaya çağırıyoruz. Mekke dönemindeki cahiliye toplumunun liderleri tarafından Rasûlullah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e karşı savaş açıldığında ve Müslümanlar boykot edildiğinde bile bilinçli insanlar 
ve düşünürler buna karşı bir tavır almışlardı. 
 Ey güç ve kuvvet ehli! Ey samimi Müslüman subaylar! Kız kardeşleriniz Đslam’a karşı savaşın hedefi 
haline gelmiştir. Buna bir son vermek sizin elinizdedir. Siz, seyirci olarak kaldığınız sürece tiran Hasina, bu 
ülkenin Müslümanlarına ve Đslam’a karşı zulmünde her geçen gün daha da azgınlaşacaktır. Bu daha ne kadar 
devam edecek? Sizi ayağa kalkmaya, cesur olmaya ve görevinizi yerine getirmeye davet ediyoruz. Samimi 
Müslüman bayan kardeşleriniz uğruna, Đslam ve Müslümanlar uğruna, Allah ve Rasûlü uğruna Đslam’ın bu 
zorba düşmanını, kâfir ve müşrik ülkelerin müttefikini ortadan kaldırın ve Hilafeti kurmak için iktidarı bize, 
Hizb-ut Tahrir’e teslim edin. Ki Đslam’a karşı savaş, sadece burada Bangladeş’te değil, aynı zamanda tüm 
Đslam dünyasında da son bulsun. 

ْأیها الذین آمنوا استجیبوا � وللرسول إذا دعاكم لما �حی��م َ�ا ُْ ُِ ِْ ُ َُ ُ َ َ َِ َ َ َ ِ َّ ِ ِ َِّ ِ َ ْ ُ َ َِّ َُّ 
 “Ey iman edenler! ! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah’ın ve Rasûlü’nün çağrısına 
uyun.” [Enfal 24] 


