المكتب اإلعالمي
لحزب التحرير
والية باكستان
االثنين 05 ،من ذي الحجة 1443هـ

2022/07/04م

رقم اإلصدار75 / 1443 :

بيان صحفي
الرائد خالد بوت رحمه هللا قدوة لجميع الضباط العسكريين على المواقف القوية في سبيل هللا
اجعُ َ
ون﴾
﴿إِنَّا ِ َّ ِ
لِل َوإِنَّا إِلَ ْي ِه َر ِ
ندعو هللا أن يغفر للرائد خالد بوت جميع خطاياه بعد أن صبر طويال على المرض الشديد واأللم
الذي تحمله .ونسأله تعالى أن يلهم أهله الصبر الجميل على هذه الخسارة الكبيرة ،وأن تكون ذريته
الصالحة صدقة جارية له ،جزاء له على تربيته المستقيمة لهم ،ودعمه الدائم لهم والذي لم يلن.
ونتذكر حب الرائد خالد الشديد لإلسالم والمسلمين ،وألمه الشديد على حال األمة اإلسالمية
الحزين ،كما نتذكر احترامه الشديد للدعوة لتطبيق شرع هللا في األرض .ونتذكر جهوده الدؤوبة لتأمين
اإلفراج عن نفيد بوت ،صهره والناطق الرسمي لحزب التحرير في والية باكستان .ونتذكر موقفه
القوي ضد الطغاة ،وتحمل انتقامهم الوحشي منه بالصبر على ذلك ،حتى وهو في فترة المرض
والشيخوخة .ونتذكر كيف حمل بنفسه رسالة من حزب التحرير إلى الطاغية مشرف ،يأمره فيها
بالمعروف وينهاه عن المنكر ،ويطالبه بتسليم السلطة لألمة التي اغتصبها منها ،حتى تقام الخالفة على
منهاج النبوة دون مزيد من التأخير.
يا هللا! إن قلوبنا مثقلة بالحزن ،والدموع تفيض من عيوننا على فراق أخينا الرائد خالد ،فنسألك يا
هللا في هذه األيام المباركة من ذي الحجة أن تكرم نزله وتوسع مدخله ،وتحشره مع النبيين والصديقين
والشهداء والصالحين في دار نعيم أبدية .قال هللا تعالىِ ﴿ :م َن ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ّللا
ين ِر َجال َ
ص َدقُوا َما عَا َهدُوا َّ َ
علَ ْي ِه فَ ِم ْن ُهم َّمن قَ َ
ضى َنحْ بَهُ َو ِم ْن ُهم َّمن يَنت َ ِظ ُر َو َما بَ َّدلُوا ت َ ْبدِيالا﴾.
َ
أيها الضباط في القوات المسلحة الباكستانية :إن أخاكم في السالح وشيخكم المحترم الرائد خالد
انتقل إلى رحمة ربه بعد أن قضى عمره في طاعة هللا ،ومواقفه القوية ،بالرغم من تقدم عمره
والمرض الذي أصابه ،تذكير قوي لكم جميعا ً بواجبكم .فاتقوا هللا كما يجب أن تتقوه ،واعبدوه كما يحب
ويرضى ،وأطيعوه بكل قوتكم في شبابكم وصحتكم ،لتلقوه سبحانه راضين مرضيين .إن خطورة
الوضع تتطلب موقفا ً حازما ً قويا ً من كل واحد منكم ،حيث يجب عليكم أن تحشدوا قواتكم لنصرة
اإلسالم والمسلمين ،من خالل اإلطاحة بالطغاة من الحكام وإعطاء النصرة لحزب التحرير إلقامة
الخالفة على منهاج النبوة.
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