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Basın Açıklaması
Hizb-ut Tahrir / Kenya’dan Bir Heyet, Naveed Butt’un Zorla Ortadan Kaybolmasına Son Vermek
İçin Pakistan Büyükelçiliğine Bir Ziyaret Gerçekleştirdi
Düzenlenen küresel kampanyanın bir parçası olarak, 29 Haziran 2021 Salı günü Hizb-ut Tahrir /
Kenya heyeti Nairobi’deki Pakistan Büyükelçiliğini ziyaret etti. Hizb-ut Tahrir / Kenya Medya
Temsilcisi Shabani Mwalimu başkanlığındaki heyete, Hizb- ut Tahrir / Kenya Merkezi Temas Komitesi
Başkanı Yasin Kiwayo ile Hizb-ut Tahrir / Kenya üyesi Yusuf Gasana eşlik etti.
Elçiliğe yerel saatle 10.32’de gelen heyet, elçilik personelinden Bay Charles ile görüştü. Bay Charles,
heyetin Urduca, Arapça ve İngilizce verdiği basın açıklamasını büyükelçiye takdim etme sözü verdi.
Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi Müdürü tarafından yayınlanan bildiri, “Pakistan’da Naveed
Butt’un Zorla Kaçırılmasını Sonlandırma Çağrısı” başlığını taşıyordu. Basın açıklamasında, dokuz
yıldan fazla bir süre önce Pakistan istihbaratı tarafından kaçırılan ve bu güne kadar akıbeti bilinmeyen
Hizb-ut Tahrir / Pakistan Vilayeti Resmi Sözcüsü mühendis Naveed Butt’un zorla ortadan
kaybolmasına son verilmesi çağrısı yapıldı. Ardışık Pakistan hükümetleri, 2012’ten bu yana Naveed’in
nerede olduğunu açıklamıyor. Durum öyle bir noktaya ulaştı ki, Pakistan istihbaratı, Hizb-ut
Tahrir’deki siyasi faaliyetlerini durdurmadığı takdirde ailesini fiziksel olarak tasfiye etmekle tehdit etti.
Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Pakistan ordusunun her
rütbesindeki samimi subaylarına çağrı da yer aldı: “Omuzlarınızı süsleyen sloganlar eşliğinde ayetler
okuyun. Ordunuzun orijinal savaş doktrinini hatırlayın...”
Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi, Pakistan diplomatik misyon temsilcilerine hitaben de şunları
söyledi: “Siz, dünyada Pakistan halkının imajının, itibarının, tarihinin temsilcilerisiniz. Naveed’in
zorla ortadan kaybolması, ülkenizin adalet imajını zedelemektedir. Bu yüzden sizi hükümetin içine
düştüğü utancı durdurmak için üzerinize düşeni yapmaya davet ediyoruz.” Ayrıca her Müslümanı ve
her gazeteciyi Pakistan hükümeti üzerindeki baskı kampanyasına katılmaya çağırdı. “Gelin, Naveed
Butt’un serbest bırakılması ve ailesiyle bir araya gelmesi için Pakistan hükümeti ve ordu
generallerine baskı yapmak maksadıyla bu kampanyaya katılın. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle
buyurdu:
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