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Basın Açıklaması
Amerika’nın Afganistan’dan Geri Çekilmesinden Sonra Pakistan Yöneticilerinin 11 Mayıs 2012’de
Kaçırdıkları Naveed Butt’ı Serbest Bırakmalarının Tam Zamanı Değil mi?
Medyada, “iyi niyet” göstergesi olarak Taliban mahkûmlarının olası salıverilmesinden bahsediliyor.
Öyleyse Pakistan yöneticilerinin Hizb-ut Tahrir / Pakistan Vilayeti Resmi Sözcüsü Naveed Butt’u serbest
bırakmasının tam zamanı değil mi? Naveed Butt’ın serbest bırakılmasının tam zamanı değil mi? 11 Mayıs
2012’den beri ailesi, nerede olduğunu bilmiyor. Güvenlik birimleri, 11 Mayıs 2012’de komşuları ve ailesinin
gözleri önünde Naveed Butt’u kaçırdılar. Naveed Butt’ın serbest bırakılmasının tam zamanı değil mi? 4 Ocak
2018’de Pakistan’ın Zorla Kaybettirilenler Soruşturma Komisyonu, Naveed Butt ile ilgili olarak ColoED ID No.
860-P referans numarasıyla bir emir yayınladı. Naveed Butt’ı kaçırılmasına kayıtsız kalan yargı, yerin ve
göklerin kanunuyla alay etmiyor mu? Ne mahkemeye çıkarılıyor ne de ailesiyle görüşmesine izin veriliyor.
“Terörle Mücadele” sona ermesine ve Amerikan ordusu güvenli bir şekilde Atlantik’in ötesine çekilmesine
rağmen Naveed Butt hala kayıp. Gerçekten de Pakistan yöneticilerine göre, Nübüvvet metodu üzere Hilafetin
dönüşü, efendileri Biden’ın Afganistan’dan aşağılayıcı bir şekilde geri çekilmesinden daha acı vericidir. Hint
casusu Kulbhushan Jadhav ve Hint hava kuvvetleri pilotu Abhinandan Varthaman’a her türlü merhameti
gösteren Pakistan yöneticilerinin Naveed’i bu şekilde tutmaları gerçekten Biden’a hizmettir. Pakistan
yöneticileri, müminlere karşı acımasız, kafirlere karşı yumuşak ve zariftir. 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
kafirlere karşı sert, kendi aralarında merhametlidirler.” [Fetih 29]
Ey Pakistan Müslümanları! Yasal tüm forumlar aracılığıyla Naveed Butt’ın serbest bırakılması için çağrı
yapın. Zira 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 ُم ْؤ ِم ٍن كربة ِمن كر ِب الدنيا
giderirse, Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir.” [Müslim] Naveed Butt’ın serbest
bırakılması için çağrı yapın. Çünkü Nübüvvet metodu üzere Hilafetin yeniden kurulması uğrunda çalıştığı
için kaçırılmıştır. Hilafet Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in müjdesidir.
ُّ “ ُث َّم َت ُكو ُن خ ََل َف ًة َع َلى م ْن َهاجSonra Nübüvvet metodu üzere Hilafet olacaktır.” [Ahmed]
الن ُب َّو ِة
ِ
ِ ِ
Ey Pakistan silahlı kuvvetleri subayları! Naveed Butt’un Raşidi Hilafetin yeniden kurulması için nusret
talebinden sonra kaçırıldığını gayet iyi biliyorsunuz. Siz güç ve kuvvet ehlisiniz, nusret sahiplerisiniz. Bu
yüzden Naveed Butt’ın serbest bırakılmasını istemeniz yeterli değil. Naveed Butt’ın serbest bırakılmasını
sağlamanız bile yeterli değil. Ki bunu kolayca yapabilirsiniz. Evet, bunların hepsi Allah Subhânehu ve Teâlâ
katında yetersizdir. Çünkü Nübüvvet metodu üzere Hilafetin yeniden kurulması için nusret vermeniz farzdır.
Biden ve Modi’nin en büyük kâbusu olan Hilafetin kurulması için hemen Hizb-ut Tahrir’e nusret verin. Savaş
alanında İslam ümmeti düşmanlarının bozguna uğramasıyla zafer sonrası tekbir sesleri yükselecektir.
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