
 ِبْســـِم اللِه الرَّْحٰمـــِن الرَِّحيـــم
Seçimlere Katılım Çağrısı, Hasina’nın Acımasız Yönetimini Meşrulaştırmak İçindir, Hain 

Awami-BNP İktidar Elitini Reddedin ve Hilafetin Yeniden Kurulması İçin Samimi 
Subaylardan Hizb-ut Tahrir’e Nusret Vermelerini Talep Edin 

 
İnsanların zorba Hasina rejiminin sonu ermesi gerektiği talebinde hemfikir olduklarını görünce 

Awami-BNP iktidar eliti, zorba yönetimin devam etmesi için seçimlere katılım çağrısı taktiğine 
başvurdu. Emperyalist kâfirler ABD-İngiltere-Hindistan, ülkedeki sömürgecilik çıkarlarının 
devamını sağlamak için seçimlere katılım olmasını istiyor.  

 
Ey Müslümanlar! Anlamsız tartışmalara girmek ve ucuz seçim sirki için mücadele etmek yerine 

iman sorumluluğunuzu yerine getirin ve Raşidi Hilafetin yeniden kurulması aktivitelerine devam 
edin. Zira Hilafet, Allah’ın bizim için seçtiği tek kurtuluş yoludur.  

 
Ey insanlar! Hizb-ut Tahrir olarak biz, sizi bu zorba yönetimi ortadan kaldırmak ve Raşidi 

Hilafeti yeniden kurmak için aşağıdaki etkinliklere katılmaya çağırıyoruz: 
 
* Hain Awami-BNP İktidar Elitini Reddedin. Sizi yetki elde etmenin bir aracı olarak 

kullanıyorlar ve yetkiyi aldıktan sonra da size zulmederler, zorbalık yaparlar. 
 
* Adil yönetim sistemi olan Hilafeti, aileleriniz ve ofislerinizde, sosyal ve siyasi arenada 

tartışmanın ana merkezi haline getirin. Güçlü kamuoyu oluşturmak için Hizb-ut Tahrir 
faaliyetlerine aktif olarak katılın. Hilafet, tek çözümdür.  

 
* Samimi askeri subaylardan zorba Hasina rejimini devirme ve Raşidi Hilafetin kurulması için 

otoriteyi Hizb-ut Tahrir’e devretme çağrısında bulunun. Bu, Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve 
Sellem’in bize emrettiği metottur. Biliyorsunuz, İslam Arap Yarımadası’nda kamuoyu haline 
geldiğinde Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem, Mekke ve çevresindeki bölgelerde askeri gücü 
olan kabilelere kendisini arz etmiş, eman ve İslam Devletinin kurulması için nusret talebinde 
bulunmuştur. Daha sonra Saad bin Muaz liderliğinde Medineli Evs ve Hazreç kabileleri 
Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in isteğine yanıt vermişlerdir. Ardından Rasûlullah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem Medine’de İslam Devletini kurmuştur. 

 
Ey ordu içindeki samimi subaylar! İnsanlar sizin bu zorba Hasina rejimini ortadan 

kaldırmanızı ve Hilafetin kurulması için Hizb-ut Tahrir’e yetki vermenizi dört gözle bekliyorlar. 
Çünkü siz bu askeri kapasiteye sahipsiniz. Sizin sorumluluğunuz, İslam ve insanların yanında yer 
almaktır, zorba Hasina’yı korumak değil. Hadi Saad bin Muaz gibi olun. Allah Subhânehu ve Teâlâ 
onu Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e nusret vermekle onurlandırmıştır. Rasûlullah 
SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: 

 َوَجلَّ ِلَمْوِت َسْعِد ْبِن ُمَعاذ   
ْحَمِن َعزَّ زَّ َعْرُش الرَّ

َ
  Onun ölümünden ötürü Rahman’ın Arşı titredi…” [Nesai]“اْهت

ُسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُيْحِييُكْم ۖ َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َيُحوُل َبْينَ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اسْ  ُرونَ َتِجيُبوا ِللَِّه َوِللرَّ ََ ْلِبِه َوَأََُّّه ِإَلْيِه ُُْح  Ey iman“  اْلَمْرِِ َوََ

edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah’ın ve Rasûl’ünün çağrısına 
uyun” [Enfal 24] 
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