
  بسم هللا الرحمن الرحيم
  سفير باكستان في اليمن المحترم   

  
  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

  
نائب باختطاف كل من تموز/يوليو  12ثاء يوم الثالسالم أباد إفي منية الباكستانية جھزة األقامت األ

صباح يوم ن مھندس البرمجيات حيان خاو تان عمران يوسفزاي في باكس حزب التحريرالناطق الرسمي ل
كما  .تموز/يوليو 21صباح يوم الخميس  مھندس االتصاالت أسامة حنيفتموز/يوليو و13االربعاء 

 ،البنجاب جنوب في خان يار رحيممدينة  في الدكتور عبد القيوم منية باعتقالجھزة األتابعت تلك األ
  .وتعمل على تعقب آخرين العتقالھم 

  

 ألمراستجابة تأتي ھذه في الباكستان  حزب التحريرشباب  تن اعتقاالالمتتبع يدرك بسھولة ويسر أ
حق المسلمين في جرامية با لما تقوم به من أعمال إالتي تفضحھ حزب التحريرعمال قتھا أھرأأمريكا التي 
في مريكيين الدنيئة في حق من يخالفھم أن يكشف مخططات األ حزب التحريرفقد استطاع  .الباكستان
سالم والمسلمين في حربھم يقومون به من حرب شعواء على اإلا وم صل الدين عن الحياة،عقيدة ف

ويكشف تواطؤ حكام  اما.م واستمرارھا على يد أوب2001ن في الصليبية التي انطلقت على يد بوش االب
 حزب التحريرأمريكا بالرد على أعمال ولم تستطع  الباكستان معھم في ھذه الحرب العدوانية المستعرة.

  .االعتقاالتاالختطافات وفواه بتكميم األريق عن طسكاته إمحاولة ال بإ

قرت بوجود أنھا عادت وأ الفي البداية صلتھا باالختطافات إالباكستانية منية ومع نفي األجھزة األ
بعد سبوع لمدة أ محاكمتھمباد للمرة الثانية على التوالي المخطوفين لديھا وأجلت المحكمة العليا في جالل أ

باالختطاف على  تجعل من حقھم القيامتھماً  ھاعن تقديم العسكرية واالستخبارات المخابراتجھزة أ تخلف
  المخالفة للشرع. الوجه الذي تمت به

اب ت لشبالتي تم اتاالختطافعمال الدنيئة كمثل ھذه األن من يقومون بأفي الباكستان وغيرھا يعلم الناس 
 المخابرات وكالة قبل من ونيستخدمو شركة بالك وتر قبل من تدريبھمھم من تم  حزب التحرير

  .والمسلمين اإلسالم ضدسوى الحرب  ليس لشيء األمريكية، المركزية

 

لتحثوا النظام الحاكم في باكستان على سرعة ليكم ھذا الخطاب يرفع إ في والية اليمن حزب التحريرن إ
 .ليكمر مثل ھذه االختطافات التي تسيئ إوعدم تكرا ،حزب التحريرعضاء المختطفين من أ طالق سراحإ

ً بطريقة الر باألعمالسالمية سياسي قام الستئناف الحياة اإلالتحرير حزب زب فح سول السياسية تأسيا
ن طلب النصرة الذي وأ ولى في المدينة المنورة.محمد صلى هللا عليه وسلم في إقامة الدولة اإلسالمية األ

 صلى هللا صلب طريقة رسول هللاسالمية ومنھا باكستان ھو من في البالد اإل حزب التحريرقام ويقوم به 
كة الظھور وما تلك المالحقات صبحت وشيالخالفة الراشدة الثانية التي أ دولةقامة عليه وسلم في إ

وا مع فال تكون ذلك.مؤشر قوي على ال واألعمال التي تقودھا أمريكا وأحالفھا ضد شباب حزب التحرير إ
مريكا على حرب أ تقدرون ألنكمعداء له المسلمين ال أأمريكا وكونوا مع عقيدة اإلسالم وأھله وفي صف 

  سالم والمسلمين.وال تقدرون على حرب اإلعوانھا وأ

  والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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