
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
   الورا سکرون پالت:يسندهنو

  حميد بھشتی: برگرداننده
  ٢٠١۵ اکتوبر ٢٣

  

  بلوچستان خونين ترين جنگی که از آن ھيچ نشنيده ايد
تصاوير حمالت انفجاری و عکس ھای مالله و کاميون ھای آرايش شده مواجه می اگر شما پاکستان را به گوگل بدھيد با 

 آن مطلبی نخواھيد ۀ گوگل در بارئیابتداۀ ست که مطمئن باشيد در ده ھا صفحااما در اين کشور استانی نيز . گرديد

  .اين منطقه بلوچستان است. يافت

  
ِ تصوير از مارک وترلوت–جنگندگان ارتش آزاديبخش بلوچستان که با تسليحات خود در کنار آتش جمع شده اند از يک گروه  ِ  

 ۀلمان است و در عين حال بزرگ ترين و فقيرترين استان پاکستان بوده و سالھاست صحنا به بزرگی ًبلوچستان تقريبا

در يک سو قدرت مرکزی و در سوی ديگر ناسيوناليست ھای . ستاترين و خونين ترين جنگ داخلی نيز طوالنی 

آنھا در گروه ھای . دست آوردن استقالل مبارزه می کننده  برای ب١٩۴٧بلوچستان که از زمان تأسيس پاکستان در سال 

 و   سازمان يافته اند"حد آزاديخواه بلوچستانمتۀ جبھ" و "ارتش آزاديبخش بلوچستان" از قبيل ئیشورشگر، تحت نام ھا

که دولت جنگندگان بلوچستان را تروريست می نامد، اھالی بلوچستان دولت را به پاکسازی قومی متھم می  در حالی

  :ژيک در اين باره بدينصورت قضاوت کرده استيانستيتوی بين المللی مطالعات سترات. نمايند

   تن کشته و ھزاران تن مفقود گشته اند١١٣٧۵از آغاز درگيری ھا تا کنون 
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اما . آنھا در پاکستان، ايران و افغانستان زندگی می کنند. بلوچ ھا اقليتی قومی ھستند با زبان، سنت ھا و فرھنگ خويش

شدت اختالفات از . شدت احساس تبعيض داشته و مانند بيگانه با آنھا رفتار می شوده از رفتار حکومت در اسالم آباد ب

 نقصان يافت اما ١٩٧٧اختالفات پس از اعالم حکومت نظامی در سال .  داشته استئیھھا سال پيش فراز و نشيب ھاد

 چنان که گفته می شود توسط يکی از افسران ارتش "شاھزيا خالد"نام دکتر ه به ھنگامی که يک خانم پزشک بلوچ ب

وجود ه  از خشونت و حمالت انتقامی را در دو طرف بتجاوز مزبور موجی. مورد تجاوز قرار گرفت مجددا تشديد يافت

  .آورد که از جمله دو سوء قصد به رئيس جمھور، پرويز مشرف، زمانی که به بلوچستان رفته بود صورت گرفت

  
  ن لشگر که ھم عليه طالبان و ھم عليه شورشيان بلوچ می جنگنداماۀ شبه نظاميان قبايل، دست

 تحقيقاتی ۀسسؤ، از مرکز مطالعات پاکستان در م"بورزين واقمر"ۀ به گفت. بلوچ ھا از دولت مرکزی تمکين نمی کنند

اگرچه . »تپاکستان بلوچستان را مدتی است باخته است اما حاضر به رھا کردن آن نيس«: مشرق زمين و افريقا در لندن

 پاکستان می باشد، با اينحال به لحاظ منابع طبيعی مانند نفت و گاز و نيز ۀاين منطقه فقيرترين و کم جمعيت ترين منطق

ژيک نيز می باشد زيرا با سه کشور ھم مرز بوده و کنار آب ھای يسنگ ھای معدنی غنی بوده و دارای اھميت سترات

  .گرفتن کشتی ھای بزرگ می باشددريای عمان و دارای بندری برای پھلو 

  
  موقعيت بلوچستان پاکستان بر روی نقشۀ منطقه

. طرف مقابل ارتکاب اعمال ضد بشری را نسبت می دھنددر جنگ مزبور مانند تمامی جنگ ھا ھر دو طرف به 

اجساد آنھا در مناطق . سازمان مراقب حقوق بشر از به گروگان رفتن شمار روز افزونی از فعاالن بلوچ گزارش می کند

 شمرده شده است وشکايات فراوانی از ٢٠١٣ِ مورد آن در سال ١١۶دورافتاده يا در راه ھای متروک رھا می شوند که 
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خاطر اعدام ھای ضد قانونی، شکنجه، آواره سازی و خشونت نابجا عليه تظاھر ه نيروھای ارتش و امنيتی پاکستان ب

 حقوق بشر مدعيست ئیکميسيون آسيا.  سه قبر دسته جمعی در بلوچستان پيدا شد٢٠١۴ جنوریدر . کنندگان شده است

اما يک کميسيون . توسط نظاميان پاکستان ربوده شده اند طرفدار بلوچ ھا متعلق می باشند که یکه صدھا جسد به اعضا

  .وليتی در اين زمينه دانستؤ، ارتش و سازمان ھای امنيتی پاکستان را فاقد ھر گونه مسئیقضا

  
  "يبخش بلوچستانجبھه آزاد"دکتر هللا نظر، فرمانده 

 ئیاز ارتکاب خشونت ابا) که اسالم آباد دھلی نو را متھم به کمک مالی بدانھا می کند(اما گروه ھای مسلح شورشی نيز 

 مبارزان بلوچ را تروريست نمی داند با اينحال بدانھا برخی از موارد نقض حقوق بشر نسبت امريکاکه  در حالی. ندارند

 که به بلوچستان ھجرت نموده اند، از پزشک گرفته تا کارگر ساختمانی و به ئیپشتون ھاداده می شود، از جمله قتل 

اما بايد اين را نيز يادآور گشت که بخش اعظم اين اتھامات به سختی قابل . وحشت افکندن و حتا کشتن روزنامه نگاران

  . گزارش از آن منطقه کار بسيار خطرناکی استۀاثبات می باشند زيرا تھي

 تا کنون خبرنگاران ٢٠٠۶از سال . يان پاکستانی از ورود روزنامه نگاران به بلوچستان جلوگيری می نمايندنظام

 از کشور اخراج گشته اند زيرا مخفيانه برای کارلوتا گال و دکالن والشمتعددی از جمله گزارشگران نيويورک تايمز، 

 مالک سراج اکبر ۀبه گفت.  از انجام کار خود می ھراسندگزارشگران محلی نيز.  گزارش به بلوچستان رفته بودندۀتھي

مقرراتی نانوشته وجود « مھاجرت نموده است، امريکاکه از رونامه نگاران پاکستانی و ناشر روزنامه ای بوده و به 

  .»دارد که ھر که در باره بلوچستان گزارش کند، منافع ملی پاکستان را زير پا نھاده است

  
  ٢٠١٣ فبروریبلوچ در مقابل ھزاران تن در مقابل کلوب مطبوعات در کراچی در ۀ زنان تظاھر کنند
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 که چنان. حال چه در اين باره در مطبوعات گزارش شود يا نشود، شمار قربانيان در بلوچستان در حال فزونی است

 دھه درگيری ھيچ کس ۶ می گويد، برای ايجاد صلح الزم است طرفين حاضر بدين کار باشند، اما پس از گذشت واقمر

  .نيست که برای رفتن پای ميز مذاکره عجله ای داشته باشد

   که صورت شان را بيشتر به خاطر مسايل امنيتی پوشانده اند تا رعايت حجاب اسالمیتظاھرات زنانتصوير ديگری از 
 

  ٢٠١۵بر و اکت١٨ - برگرفته از تالکسکاال

http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=16238 

 
 


