بسم هللا الرحمن الرحيم
Haber-Yorum

Kırgızistan Tiranı, Mübarek Ramazan Ayında Müslüman Kadınlara Zulmediyor!
Haber:
5 Nisan’da Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi internet portalında şunları
bildirdi: Dini aşırılıkçı örgüt Hizb-ut Tahrir’in kadın kollarının yeraltı hücresinin faaliyetleri
bastırıldı. Kırgızistan Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi, aşırılıkçı ve terörist dini
grupların tespiti ve bastırılması kapsamında Bişkek’te faaliyet gösteren kadın kollarının
yeraltı hücresinin faaliyetlerini durdurdu.
1 Nisan 2022 tarihinde Kırgız Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun 331. maddesi (aşırılıkçı
örgütün kurulması ve finanse edilmesi) kapsamındaki suça dayalı olarak kaydedilen
yargılama öncesi takibat maddelerinin bir parçası olarak ve Bişkek’teki Pervomaisky Bölge
Mahkemesi soruşturma yargıcının cezasına dayalı olarak, Kırgızistan Cumhuriyeti’nde
yasaklı olan Hizb-ut Tahrir’in aktif üyelerinin ikamet ettikleri yerlerde arama faaliyetleri
gerçekleştirildi. Pratik ve soruşturma prosedürlerinin sonuçlarına dayalı olarak dini eserler
bulundu ve bunlara el konuldu.
Yorum:
Ramazan ayının arifesinde güvenlik güçleri, ülkede yaklaşık 10 Müslüman kadının evini
bastılar, aramalar ve tutuklamalar yaptılar. Ülkenin mücrim otoriteleri, halkının kültür ve
geleneklerini görmezden gelerek efendilerini razı etmek için mübarek Ramazan günlerinde
bile Müslüman kadınlara acımasızca zulmediyorlar.
Son on yıllara Kırgızistan’da İslami bir uyanış damgasını vurdu. Bu uyanışta özellikle
davet taşıyıcıları başta olmak üzere kadınların da önemli katkıları olmuştur. Zira cesur
bacılar, tiranlar tarafından zulme uğramalarına rağmen kocaları, erkek kardeşleri, babaları ve
oğulları ile birlikte İslami hayatı yeniden başlatmak için aktif olarak çalışmaktadırlar.
Demokrasi ve ifade özgürlüğü konusunda yozlaşmış fikirler taşıyan ve özellikle İslami
daveti taşıyan bacılar karşısında ülke Müslümanları lehine fikri mücadeleyi kaybeden mücrim
hükümet, evet bu hükümet, bacıların evlerini arayarak zulmediyor ve onları terörizm ve
aşırıcılık gibi hayali bahanelerle tutukluyor.
Ancak bu otoriteler, ülkede İslam’ın yayılmasını ne kadar engellemeye çalışırlarsa
çalışsınlar, Müslümanlar, özellikle davet taşıyıcısı olan bacılar, Allah Subhanehu’nun rızasını
kazanmak için daha büyük bir kuvvet ve sebatla ayağa kalkacaklar ve Nebi Sallallahu Aleyhi
ve Sellem’in metoduna göre İslami hayatı yeniden başlatmak için çalışacaklardır. Nitekim
Allah Subhanehu ve Teala, kerim Kitabı’nda şöyle buyurmuştur: ِين
ُ س َل َر
َ ه َُو الَّذِي أَ ْر
ِ سولَهُ بِ ْال ُه َدى َود
ْ ق ِلي
َِين ُك ِل ِه َولَ ْو ك َِر َه ْال ُم ْش ِر ُكون
َ ُُظ ِه َره
ِ علَى الد
ِ “ ْال َحMüşrikler istemese bile dinini bütün dinlere üstün
kılmak için peygamberini hidayet ve hak ile gönderen O’dur.” [Saf 9]
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