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 صحفً بٌان

 على للحفاظ هو جوادر فً الشائكة باألسالك العامة التنمٌة مشارٌع حول سٌاج إقامة من الغرض

 دائم بشكل بلوشستان رفاهٌة ضمان ٌتم بالخالفة وفقط الصٌنً، االستعمار مصالح

 والغرض ،أخرى مرة البالد مستوى علىاً نقاش الشائكة األسالك من بسٌاج جوادر من كبٌرة منطقة فصل أثار

 لمسؤولاً وفق الشاق، عملهم ساعات بعد لالستجمام، غزواتهم خالل الصٌنٌٌن حركة لتأمٌن هو السٌاج من المعلن

 بلوشستان، موارد لنهب خبٌثة خطة مناً جزء اإلجراء هذا المحلٌون المسلمون ٌعتبر ذلك، ومع. جوادر تنمٌة بهٌئة

 بطرٌقة بلوشستان بحكم مؤلم تذكٌر هو للصٌنٌٌن الشائكة األسالك اجسٌ فإن النحو، هذا وعلى. لحقوقهم سلب مع

 .للحكومة الفٌدرالً والشكل الدٌمقراطٌة خالل من استعمارٌة،

 من شخص أصبح إذا حتى األغلبٌة، فصٌل لصالح القرار صنع عملٌة عن كبٌر بشكل الدٌمقراطٌة تتنازل

. بلوشستان منطقة فً المقبلة االنتخابات فً للفوز األغلبٌة منطقة ىعل اهتمامه ٌرّكز فإنه للوزراء،اً رئٌس بلوشستان

 ذلك، على عالوةو. االنتخابٌٌن السكان عدد فٌها ٌقل التً المناطق وحرمان استغالل على الدٌمقراطٌة قومت وبالتالً،

 اإلقلٌمٌة الهوٌة ألن ً،اإلقلٌم العرق على القائمة االنقسامٌة السٌاسات سوء من ٌزٌد للحكم الفٌدرالً النظام فإن

 مركزال بٌن التوترات الفٌدرالً النظام ثارأ ذلك، بعدو. المقاطعات باسم القانونٌة، المصادقة ُتمنح والعرقٌة

 عكسٌة نتائج ذات محاولة هو الفٌدرالً النظامو. الٌوم بلوشستان فً نشهده الذي المروع اإلهمال مع والمحافظات،

 النظام عوزّ ٌ المقاطعات، باسمو. االنتخابٌة لألغلبٌة لمواردا توزٌعها خالل من ٌمقراطٌة،للد السلبٌة اآلثار لتقلٌل

 النظام فإن ذلك، ومع. ىصغرال المقاطعات معاناة من للحد المقاطعات مستوى على السلطة الدٌمقراطً الفٌدرالً

 .والمحافظات المركز بٌن والسلطة الموارد توزٌع فًاً جدٌداً تضارب ٌثٌر نفسه الفٌدرالً

 فرض على باكستان حكام ٌصر ذلك، ومع ،الفٌدرالٌة الدٌمقراطٌة بسبب اإلهمال نٌران من تحترق بلوشستان إنّ 

 أهل مظالم زٌادة إلى الحالً االستعماري النظام أدى لقدو. البرٌطانً المستعمر فهخلّ  الذي الفاسد النظام هذا

. افتراضٌة أهلٌة حرب بنشو إلى أدى مما والمقاطعة، المركز بٌن رمدمّ  صراع نشوب إلى أدى مما بلوشستان،

 بٌن صراعال الستغالل األجانب لألعداءاً فرص روفّ  مما الصراع، تصعٌد إلى تردد دون المادٌة القوة استخدام أدىو

 اً.جمٌع إلضعافهم المسلمٌن

 ،ناسال لجمٌع نفسها الحقوق اإلسالم فً الوحدة نظام ٌضمن حٌث ،بلوشستان إهمال قضٌة تحل الخالفةب فقط

 تفضٌل على قراطٌةالدٌم حكام تجبر التً الثقة حجب حركات تهدٌد الخلٌفة ٌواجه الو. الثابتة هللا أوامر أساس على

 بموافقة تنفٌذها ٌتم التً التنمٌة بمشارٌع ٌتعلق فٌما منطقة أي ضد تمٌٌز اإلسالم فً ٌوجد الو. ةاألقلٌ على األغلبٌة

 المسلمونو. وتعالى سبحانه هللا أوامرَوْفَق  بل األغلبٌة، قاعدة على اإلسالم فً الموارد توزع الو. لٌٌنالمح السكان

 الدٌمقراطٌة فإن ذلك ومع اإلسالم، أساس على البرٌطانً االستعمار بشدة قاوموا بلوشستان فً والشجعان كرامال

 بلوشستان، فً نمسلمٌال رفاهٌة نستؤمّ  التً هً وحدها الفةالخف. حرمانوال فقرال فً أغرقتهم االستعمارٌة الفٌدرالٌة

 .والموحدة والمتنوعة كبٌرةال اإلسالمٌة األمة باقً مع القوٌة اإلسالمٌة األخوة برابطة وتقوٌهم
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