
 
 

Basın Açıklaması 
Rohingyalı Müslümanlara Acil Yardım İçin Washington’da Bangladeş Büyükelçiliği Önünde 

Protesto Düzenlendi 
 

Birçok insan, Washington’da Bangladeş büyükelçiliği önünde bir araya geldi. Myanmar hükümetinin 
bilgisi dâhilinde milliyetçi ve katil rahipler tarafından katledilen, işkence ve tecavüze maruz kalan 
Müslüman kardeşlerimize karşı Bangladeş hükümetinin sorumsuzca davranışını protesto ettiler.  

Hizb-ut Tahrir / Amerika’dan bir heyet, İslami görevlerini hatırlatmak için Bangladeş 
büyükelçiliğine bir mektup teslim etti. 

 “Eğer onlar din hususunda sizden yardım isterlerse, yardım etmek 

üzerinize bir borçtur.” [Enfal 72] 
Mektupta Rohingyalı kardeşlerimize sınırları açmak, sığınmacılara yardım etmek ve daha fazla 

zulüm yapmaktan zalimleri alıkoymak için ordu gücünü kullanmak konularına değiniliyordu.  
Eylem ve protestonun amacı: 
1- Müslümanlar, ümmetin işlerini çözmek için “Uluslararası topluma” bel bağlamamalıdır. 

Müslümanlara “Uluslararası toplumun” Orta Afrika, Gazze ve Suriye’ye karşı nasıl komplo kurduğunu 
hatırlattık? “Uluslararası toplumun” liderleri, ümmeti yüzlerce yıl köleleştiren ve dış politikaları 
aracılığıyla onları boyunduruk altına almaya çalışan aynı sömürgeci ülkelerin liderleridir. “Uluslararası 
toplum” ümmetin çıkarına değil, kendi bencil çıkarına hizmet etmektedir. 

  “Ey iman edenler! Yahudi ve Hıristiyanları 

dostlar edinmeyin. Onlar birbirinin dostlarıdır...” [Maide 51] 
2- Bangladeş silahlı kuvvetleri içindeki samimi subaylara Rohingyalı kardeşlerimizin onur ve 

hayatını savunmak için seferberlik çağrısında bulunduk. Bangladeş silahlı kuvvetleri içindeki samimi 
subaylara Halid b. Velid, Muhammed b. Kasım, Şah Celal ve Muhammed Halıcı’nın torunları 
olduklarını hatırlattık. Onlara onur ve haysiyetlerini tekrar geri kazanmak, Batıya değil, Müslümanların 
çıkarına hizmet etmek gerektiğini anımsattık.  

3- Kalkanımız olan Hilafeti talep ettik. 
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[Müslim] Rohingya’ya karşı yapılan zulmün nedeni, ümmeti koruyacak kalkanın olmamasıdır. Ensar 
olmak, kalkanı geri getirmek ve Nübüvvet metodu üzere Hilafeti yeniden kurmak için Bangladeş silahlı 
kuvvetleri içindeki samimi subaylara bir çağrıda bulunduk. 

4- Batıda yaşayan Müslümanlara, Rohingya kardeşlerimize yardımı hatırlattık. Sesimizin gür, 
ümmetin bir, bizim de bir olduğumuzu anımsattık. Bangladeş silahlı kuvvetleri içindeki samimi 
subaylar üzerinde yankı bulması için herkesi zulme karşı yüksek sesle konuşmaya davet ettik.  
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