
 
 

Hizb-ut Tahrir / Amerika’dan Bangladeş’in Zalim Hükümetine Açık Mektup 
 

Hizb-ut Tahrir / Amerika olarak biz, kız kardeşlerimize işkence yapan zalim Hasina’yı bundan 
doğacak sonuçlardan şiddetle sakındırıyor ve Bangladeş zindanlarında yatan kız kardeşlerimizin hemen 
serbest bırakılmasını istiyoruz. 

30 Ağustos 2015 Pazar günü, Dakka ve Uttara polisi, Hizb-ut Tahrir’in iki kadın üyesini gözaltına 
aldı. Bu kız kardeşlerimizin tek suçu, 4 Eylül 2015 Cuma günü Hizb-ut Tahrir tarafından düzenlenen 
“Yükselen Hilâfet... Ve Bangladeş’in Siyaset ve Ekonomisinde Kaçınılmaz Dönüşüm” başlıklı konferansa 
tanıdıklarını davet etmeleridir. Hizb-ut Tahrir erkekleri ile karşı karşıya gelmekten korkan zalim 
Hasina, samimi Müslüman kadınlara karşı böyle çaresiz ve korkakça eylemlere başvurdu. Gözaltına 
alınmalarının ardından işkenceye maruz kalan kız kardeşlerimizden biri, ciddi şekilde darp edildi. 
İşkencenin şiddeti o derecede idi ki vücudunun çeşitli yerleri kan revan içinde kalmış ve bilincini 
kaybetmişti.  

Güya ümmetin onurlu kızları topluma tehdit teşkil ediyormuş! Allah aşkına, Hilafetin farz olduğuna 
yönelik toplumun teveccühünü kazanmak nasıl tehdit teşkil ediyor ki! Allah Subhânehu ve Teâlâ, İslam’a 
davet eden Müslümanları övüyor: 

 “Ben şüphesiz Müslümanlardanım deyip 

dürüstlükle çalışarak Allah’a davet eden kimseden daha güzel sözlü kim olabilir?” [Fussilet 33] 
Kız kardeşlerimize yapılan bu korkunç işkenceler, müminler için yeni bir şey değildir. Nitekim biz 

Müslümanlar, Kureyş’in ölene kadar İslam’ın ilk şehit kadını Sümeyye RadiyAllahu Anha’ya işkence 
yaptıklarını çok iyi hatırlıyoruz. Sümeyye RadiyAllahu Anha hak üzerinde dimdik ve sapasağlam 
durmuş bir kadındır! Sümeyye RadiyAllahu Anha’nın şehadeti, şu an tüm dünyada herkesin dilinde 
destandır. İşkence gören, Allah ve Rasûlü sevgisinden dolayı öldürülen kızlarımız, kız kardeşlerimiz ve 
annelerimiz için ilham kaynağıdır.   

Güç ve kuvvet ehline şöyle sesleniyoruz; kız kardeşlerinize, Allah’ın emirlerine sadakatlerinden 
dolayı işkence ediliyor. Hem de Delhi ve Batı adına işkence ediliyor. Sizin onur ve şerefiniz nerede? 
“İslam’a karşı açık savaş” yürüten zalim Hasina’yı bu savaşında destekleyenler, bilsinler ki Allah 
Subhânehu ve Teâlâ’nın gazap ve öfkesine maruz kalacaklardır. Hem bu dünyada hem de ahirette bunun 
cezasını çekçeklerdir. Onun için ey güç ve kuvvet ehli! Haydi, ayağa kalkın, cesur olun ve görevinizi 
yerine getirin. Kız kardeşlerinizi acımasız işkencelerden koruyun ve onları hapisten kurtarın.  

Allah Subhânehu ve Teâlâ kız kardeşlerimizin kalbine sabır ve sebat telkin eylesin. Onların sıkıntılarını 
gidersin ve onlara zulmedenleri cezalandırsın. Onları rahmetiyle kuşatsın, sabır ve fedakârlıkları 
nedeniyle hem bu dünyada hem de ahirette onların derecelerini artırsın. Allah Subhânehu ve Teâlâ, 
topraklarımızdan zulmü def etsin. Topraklarımızda Peygamber metodu üzere Hilafetin yeniden 
kurulmasını sağlayarak bizleri onurlandırsın. 

 “Biz ise, o yerde güçsüz düşürülenlere 

lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve onları (mukaddes topraklara) vâris kılmak istiyorduk.” 
[Kasas 5] 
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