حزب التحرير
Hizb-ut Tahrir
Pakistan Vilayeti
Medya Bürosu
No: PK–BA–2022–MB–TR–23

H. 15 Ramazan 1443 / M. 16 Nisan 2022
2011

Basın Açıklaması
Sırf Pakistan’ın Amerikan Sömürgeciliğinden Kurtuluşunu Talep Ettiği İçin 11 Mayıs 2012’den Beri
Tutuklu Olan Naveed Butt’ın Serbest Bırakılması İçin Çağrıda Bulunun
Bundan tam 10 yıl önce 11 Mayıs 2022’de Pakistan güvenlik güçleri, çocukları ve komşularının gözleri
önünde Lahor’daki evinin dışında Naveed Butt’u zorla kaçırdılar. Dört çocuğunun on yıldır babasız
yaşadıklarını görmek gerçekten acı verici. Elektrik mühendisi Naveed Butt, Hizb-ut Tahrir / Pakistan Vilayeti
Resmi Sözcüsü. On yıldan fazla bir süredir Nübüvvet metodu üzere Hilafetin yeniden kurulması yoluyla
Pakistan’ın Amerikan sömürgeciliğinden kurtarılmasına çağrıda bulundu. Pakistan yöneticileri Naveed’i
serbest bırakmazken, Hint casusu Kulbhushan Jadhav’a her türlü merhameti göstermişlerdir. Naveed’i serbest
bırakmanın zamanı gelmedi mi? 4 Ocak 2018’de Pakistan’ın Zorla Kaybettirilenler Soruşturma Komisyonu,
ColoED ID No. 860-P referans numarasıyla Naveed Butt ile ilgili olarak bir emir yayınladı.
Ey Pakistan Müslümanları, Gazetecileri, Hukukçuları, İnsan Hakları Örgütleri ve Diplomatik
Misyonları!
Naveed Butt’un serbest bırakılması için çağrıda bulunun! Müslüman dünyasını güçlü bir Hilafet
Devletinde birleştirme çağrısı yapmıştır! 14 Aralık 2003 ‘te Naveed Butt, “Yöneticiler, Hilafeti kurmak, Orta Asya
devletlerini Hilafette birleştirmek yerine Durand Hattı’na duvarlar örüyorlar. Pakistan vatandaşlarını öldüren Hindistan
ile sınırların açılması çağrısında bulunuyorlar.” dedi.
Naveed Butt’un salıverilmesi için çağrıda bulunun. Allah’ın indirdikleriyle hükmetmeye çağırdı! 21 Şubat
2008 ‘de Naveed Butt, “Demokrasi gösterisini sonsuza dek sona erdirmek önemli. Hilafet, sömürgeci
çıkarların güvenliğini sağlayan kanunlara müsaade etmez. Çünkü Allah’ın yasaları o zaman ülkede egemen
olacaktır.” dedi.
Naveed Butt’un serbest bırakılması için çağrıda bulunun. İşgal altındaki Müslüman toprakların
kurtuluşuna çağırdı! 17 Şubat 2005 ‘te Naveed Butt, “Keşmir, Hindu işgalinden ancak güçlü ve profesyonel bir
ordunun cihadı ile kurtarılabilir.” dedi.
Naveed Butt’un serbest bırakılması için çağrıda bulunun. Hak dinin hâkimiyeti için davet ve cihada
çağırdı! 9 Ekim 2009 ‘da Naveed Butt, doğrudan Pakistan silahlı kuvvetlerine seslenerek, “Siz, Orta Asya’dan
Hint Okyanusu’na kadar en büyük Müslüman askeri güçsünüz. Bölge Müslümanlarına sahip çıkmak
zorundasınız. Hilafeti yeniden kurmak ve tarihin sayfalarına ikinci Ensar olarak geçmek için Hizb-ut Tahrir’e
nusret verin. Doğrusu dünyada ve ahirette işte en büyük kurtuluş budur.” dedi.
Yasal tüm forumlar ile Naveed Butt’ın serbest kalması için çağrı yapın! 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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