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Ey İnsanlar! Hasina Rejimi, Sorumsuzluğunu ve Sağlık Sektöründeki Yolsuzluğunu Örtbas
Etmek İçin Kapanma Politikasına Başvurdu, Rejimin Bu Aldatıcı Taktiklerini Reddedin!

Yüzlerce COVİD-19 hastası, oksijen ve yoğun bakım ünitesi yetersizliği nedeniyle ölüyor.
Çünkü ihmalkâr Hasina rejimi, son bir buçuk yılda sağlık sektörünü geliştirmek için gerekli adımı
atmadı. Aksine tıbbi ekipman ve aşı satın almak için milyarlarca Takalık yolsuzluk yaptı.


Hükümet, rutin olarak medyayı sağlık sektöründeki fiyaskosunu örtbas etmek için kullanıyor.
İnsanların sağlık kılavuzuna uymadıklarını iddia ediyor. Böylece insanlık dışı kapanmasını
haklı göstermeye çalışıyor.



Kapanmalar nedeniyle bir yandan ülke ekonomisi yok edilirken, öte yandan insanlar hayat ve
yaşam mücadelesi veriyorlar ve hatta bazıları, çocuklarına yiyecek bulamadıkları için ya da
aşırı borçları nedeniyle intihar ediyor. Yanı sıra hükümet, baskı aracı olarak lockdown’a
yöneliyor ki insanlar, temel haklarını talep etmek ve protesto gösterileri için sokaklara
çıkmasınlar.

Ey askeri ve kolluk kuvvetlerindeki samimi subaylar! Yaşamak için sokaklara dökülen aç ve
işsiz insanlar, ya tutuklanıyor ya da para cezasına çarptırılıyor. Bu, kesinlikle bu rejimin bir
zulmüdür. Bu insanlık dışı emirlere uyarak, bu zulmün bir parçası olmayın.
Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:
ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ ْ ُ ْ َ ً َ ْ ُ ََ ْ َ
اإل َيم ِان
ِ “ من رأى منكرا فلين ِكره ِبي ِد ِه ومن لم يست ِطع ف ِب ِلسا ِن ِه ومن لم يست ِطع ف ِبقل ِب ِه وذ ِلك أضعفKim bir kötülük görürse, onu
eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse, diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye
de gücü yetmezse, kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki, bu imanın en zayıf derecesidir.” [Müslim]
Ey Müslümanlar! Bu laik ve kapitalist yöneticiler, kendileri ve birkaç kapitalistin çıkarına
hizmet etmek ve insanlara zulmetmek için siyaset yapıyorlar. Öyleyse bu zalim hükümdarları
devirmek ve Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafeti yeniden kurmak için çalışın. Hilafet, ırkına,
rengine ve dinine bakmaksızın tüm vatandaşlarının temel haklarını karşılamakla yükümlüdür.
Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:
ْ َ َّ
َ َ ٌ
َ
اإل َم ُام ُج َّنة ُيقات ُل ِم ْن َو َرا ِئ ِه َو ُي َّتقى ِب ِه
ِ “ ِإنماİmam bir kalkandır. Arkasında savaşılır ve onunla korunulur.”
[Buhari, Müslim]
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