
 ِبْســـِم اللِه الرَّْحٰمـــِن الرَِّحيـــم
Hasina Hükümeti, Koronavirüsü İnsanları Ezmek İçin Siyasi Bir Araç Olarak Kullanarak 

İktidarda Kalmaya Çalışıyor, Bu Yozlaşmış Hükümeti Ortadan Kaldırmak ve Bir Raşidi Hilafet 
Hükümeti Kurmak İçin Hizb-ut Tahrir Liderliği Altında Birleşilmelidir 

 
• Hükümet, canları koruma sloganlarıyla insanları kandırıyor, oysa insanların hayatını 

kurtarmak için etkili hiçbir adım atmadı, aksine sağlık sektöründeki yolsuzlukla trilyonlarca “ 
teka” yı yağmaladı. 

• Hükümet yolsuzluk ve kötü bakım bataklığıyla boğuşuyor. Temel haklarından yoksun 
bırakılan insanların protestolarını bastırmak için defalarca kapanma işlemine başvurdu. Bu da 
insanların hayatında benzeri görülmemiş bir krize yol açtı. 

• Öğrencilerin iktidarın sütunlarını sarsan bir eyleme kalkışmasından korkan bu rejim, canları 
koruma bahanesiyle eğitim kurumunu kapattı. Bu yüzden öğrenciler, eğitim fırsatlarını kaçırdılar.  

• Hasina hükümeti, ülke ekonomisinin kırılgan durumundan utanç verici bir şekilde virüsü 
suçluyor. Hâlbuki bu kırılgan durumun kaynağı, rejimin yolsuzluğu ve on yıldır süren kötü 
güdümdür.  

Ey İnsanlar! Hasina hükümetinin, İngiltere ve Amerika da dâhil olmak üzere dünyadaki diğer 
tüm kapitalist hükümetlerin, özel çıkarlarını derinleştirmek için bu krizi nasıl kullandıklarına tanık 
oldunuz. İnsanlara karşı sorumsuzdurlar. Aklı başında ve bilinçli herkes, düzenbaz Hasina 
hükümetinin virüsle mücadele etmek için uygun adımlar atmak yerine insanları virüsle 
korkuttuğunun farkındadır. Hasina hükümeti, virüsü insanları bastırmak için siyasi bir araç olarak 
kullanarak iktidarda kalmaya çalışıyor. Hasina’nın bu alçakça önlemlerine direnmek için birlik 
olmalıyız. 

Allah’ın bizim için bir yönetim sistemi olarak seçip beğendiği Hilafet sisteminde hükümet, tıpkı 
Ebu Bekir ve Ömer dönemlerinde görüldüğü gibi halktan sorumludur. Peygamber SallAllahu 
Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:  

ُئوٌل َعنإ َرِعي  ِتِه  َماُم َراٍع َوُهَو َمسإ ِ
إ

 İman çobandır ve güttüklerinden sorumludur.” [Buhari, Müslim] Yakında“ اْل

kurulacak Hilafet, inşallah Koronavirüs gibi krizlerle uğraşmayacaktır. Koronavirüsü yok etmekle 
kalmayacak, aynı zamanda sağlık sektörünü geliştirmek için de çalışacaktır. Eğitim kurumlarını 
geliştirmek, araştırma faaliyetlerine devam etmek ve kesintiye uğramış ekonomiyi canlandırmak 
için gerekli adımları atacaktır. Çünkü yiyecek, giyecek, barınma, eğitim, sağlık ve güvenlik, dinine 
ve görevine bakmaksızın her vatandaşın temel hakkıdır. Halife bu temel hakkı halka sağlamak 
zorundadır. 

Ey İnsanlar! Kapitalist sistem, Hasina gibi yozlaşmış ve sorumsuz yöneticileri üretme 
fabrikasıdır. Bu kapitalist sistem dâhilinde çözüm arayışı ya da sistemi bir bütün olarak 
değiştirmeden yalnızca yöneticileri değiştirme çabası, sadece sefaletinizin ömrünü uzatacaktır. Bu 
yüzden Hasina hükümetini devirmek ve Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafeti kurmak için bir 
harekette birleşmelisiniz. Kurtuluşumuzun yegâne yolu budur. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle 
buyuruyor:  

 ,Kim Benim zikrimden yüz çevirirse“ َوَمْن أَْعَرَض َعن ِذْكِري َفِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنكًا َوَنْحُشُرُه َيْوَم اْلِقَياَمِة أَْعَمى 

mutlaka onun için sıkıntılı bir geçim vardır. Ve kıyamet günü onu, kör olarak haşredeceğiz.” 
[Taha 124] 
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