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سفير باكستان في اليمن المحترم
السالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته
قامت األجھزة األمنية الباكستانية في إسالم أباد يوم الثالثاء  12تموز/يوليو باختطاف كل من نائب
الناطق الرسمي لحزب التحرير في باكستان عمران يوسفزاي ومھندس البرمجيات حيان خان صباح يوم
االربعاء 13تموز/يوليو ومھندس االتصاالت أسامة حنيف صباح يوم الخميس  21تموز/يوليو .كما
تابعت تلك األجھزة األمنية باعتقال الدكتور عبد القيوم في مدينة رحيم يار خان في جنوب البنجاب،
وتعمل على تعقب آخرين العتقالھم .
المتتبع يدرك بسھولة ويسر أن اعتقاالت شباب حزب التحرير ھذه في الباكستان تأتي استجابة ألمر
أمريكا التي أرھقتھا أعمال حزب التحرير التي تفضحھا لما تقوم به من أعمال إجرامية بحق المسلمين في
الباكستان .فقد استطاع حزب التحرير أن يكشف مخططات األمريكيين الدنيئة في حق من يخالفھم في
عقيدة فصل الدين عن الحياة ،وما يقومون به من حرب شعواء على اإلسالم والمسلمين في حربھم
الصليبية التي انطلقت على يد بوش االبن في 2001م واستمرارھا على يد أوباما .ويكشف تواطؤ حكام
الباكستان معھم في ھذه الحرب العدوانية المستعرة .ولم تستطع أمريكا بالرد على أعمال حزب التحرير
إال بمحاولة إسكاته عن طريق تكميم األفواه باالختطافات واالعتقاالت.
ومع نفي األجھزة األمنية الباكستانية في البداية صلتھا باالختطافات إال أنھا عادت وأقرت بوجود
المخطوفين لديھا وأجلت المحكمة العليا في جالل أباد للمرة الثانية على التوالي محاكمتھم لمدة أسبوع بعد
تخلف أجھزة المخابرات واالستخبارات العسكرية عن تقديمھا تھما ً تجعل من حقھم القيام باالختطاف على
الوجه الذي تمت به المخالفة للشرع.
يعلم الناس في الباكستان وغيرھا أن من يقومون بمثل ھذه األعمال الدنيئة كاالختطافات التي تمت لشباب
حزب التحرير ھم من تم تدريبھم من قبل شركة بالك وتر ويستخدمون من قبل وكالة المخابرات
المركزية األمريكية ،ليس لشيء سوى الحرب ضد اإلسالم والمسلمين.
إن حزب التحرير في والية اليمن يرفع إليكم ھذا الخطاب لتحثوا النظام الحاكم في باكستان على سرعة
إطالق سراح المختطفين من أعضاء حزب التحرير ،وعدم تكرار مثل ھذه االختطافات التي تسيئ إليكم.
فحزب التحرير حزب سياسي قام الستئناف الحياة اإلسالمية باألعمال السياسية تأسيا ً بطريقة الرسول
محمد صلى ﷲ عليه وسلم في إقامة الدولة اإلسالمية األولى في المدينة المنورة .وأن طلب النصرة الذي
قام ويقوم به حزب التحرير في البالد اإلسالمية ومنھا باكستان ھو من صلب طريقة رسول ﷲ صلى ﷲ
عليه وسلم في إقامة دولة الخالفة الراشدة الثانية التي أصبحت وشيكة الظھور وما تلك المالحقات
واألعمال التي تقودھا أمريكا وأحالفھا ضد شباب حزب التحرير إال مؤشر قوي على ذلك .فال تكونوا مع
أمريكا وكونوا مع عقيدة اإلسالم وأھله وفي صف المسلمين ال أعداء له ألنكم تقدرون على حرب أمريكا
وأعوانھا وال تقدرون على حرب اإلسالم والمسلمين.
والسالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته
 3رمضان 1432ھـ
 3أغسطس 2011م

حزب التحرير
والية اليمن

