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Basın Açıklaması
4 Ocak 2018’de Naveed Butt’un Mahkemeye Getirilmesi Emrine Rağmen 11 Mayıs 2012’de Zorla
Ortadan Kaybolmasından Bu Yana Hala Nerede Olduğu Bilinmiyor
Sömürgeci FATF, işgal altındaki Keşmir’de Hindu devleti güçlerine karşı savaşanların tutuklanmasını
emrettiğinde, PTI hükümeti, pervasız ve acımasız olabiliyor. Ancak Pakistanlı yasal bir otorite, Nübüvvet
metodu üzere Hilafetin yeniden kurulması çağrısında bulunan bir Müslümanın salıverilmesini istediğinde,
ayak sürüyor. 4 Ocak 2018’de Pakistan Zorla Kayıpları Soruşturma Komisyonu, ColoED ID No. 860-P. referans
numarasıyla Naveed Butt ile ilgili bir emir yayınladı. Emire göre “Bu davanın yargılanması sırasında toplanan
kanıtlara dayanarak Komisyon, kayıp Naveed Butt’un gizli servis tarafından kaçırıldığından ve yasadışı bir şekilde
gözaltında tutulduğundan şüpheleniyor.” Sonra şöyle devam ediyor, “Komisyon, beş hafta içinde Naveed Butt’un
komisyona getirilmesini memnuniyetle karşılayacaktır. Aksi takdirde yasaya göre adli kovuşturma başlatılacaktır.”
Yayınlanan bu emrin üzerinden üç hafta değil beş yıl geçti. Naveed Butt, hala komisyon veya mahkeme
huzuruna getirilmiş değil. İslamabad Yüksek Mahkemesi’ndeki davası hala sürüyor. Ailesine, 11 Mayıs 2012
Cuma günü kaçırıldığından beri Naveed’in hayatta mı yoksa şehit mi olduğuna dair henüz bir bildirimde
bulunulmadı.
Bu tür pervasız davranışlar, Pakistan yöneticilerinin Medine Devleti iddialarını afişe ediyor. Güçleri sadece
zorla ortadan kaybolan İslami Hilafet savunucusuna yetiyor. Öte yandan Hint casusu Kulbhushan Jadhav ve
Hava Kuvvetleri pilotu Abhinandan Varthaman’a şefkatin her türlüsü gösteriliyor. Bajwa-İmran rejimi,
Allah’ın indirdikleriyle yönetme çağrısında bulunan bir Müslümanı ezmeye devam ediyor. Oysa Allah
Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyuruyor:
ِ َّ ِ َّ
ِ َّ
َّ ِ
اء َب ْيَن ُه ْم
َ ول الله َوالذ
ُ َّس
ُ“ ُّم َح َّمٌد رO, Allah’ın elçisi Muhammed’dir. Onunla beraber olanlar da
ُ اء َعَلى اْل ُكفار ُر َح َم
ُ ين َم َع ُه أَشد
kâfirlere karşı sert, kendi aralarında merhametlidirler.” [Fetih 29]
Ey Pakistan Müslümanları, özellikle avukatları, gazetecileri ve insan hakları aktivistleri! Rasûlullah
SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:
َ َ َّ َّ
َّ
َ
َّ
ُ ُ ْ
َ
َ
اس إذا َر ُأوا الظ ِال َم ف ْلم َيأخذوا َعلى َي َد ْي ِه ْأوش َك أن َي ُع َّم ُه ُم الل ُه ب ِعقاب
“ إن النİnsanlar zalimi görüp de onu zulümden
uzaklaştırmazlarsa, Allah’ın, cezasının kapsamına onları da alması pek yakın olur.” [Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace]
Naveed Butt’un hala kayıp oluşu, bariz bir zulümdür, sessiz kalınmasını kabul edemeyiz. Yasal her
platformda bu suçtan bahsedilmesini ve Naveed’in derhal serbest bırakılması çağrısı yapılmasını bir görev
addediyoruz. Bu nedenle tüm Müslümanlar, özellikle güçlü ve etkili kimseler, Naveed ve ailesinin
sıkıntılarına son verme çağrısı yaparak Allah’ın rızasına erişme çabası içerisine girmelidir. Rasûlullah
SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:
َْ
ُ
ً ُ
َّ َ َ َّ َ َ ْ ُّ َ َ ُ ْ ً َ ْ ُ
ْ
َ “ َم ْن َن َّفKim bir Müslümanın dünya sıkıntılarından birini
س الل ُه َع ْن ُه ك ْرَبة ِم ْن ك َر ِب َي ْو ِم ال ِق َي َام ِة
 نف،س َع ْن ُمؤ ِم ٍن كربة ِمن كر ِب الدنيا
giderirse, Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir.” [Müslim]
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