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 بلوچها و بلوچستان
 

ی بومی ساکن درسرزمین های تاریخی بلوچستان هستند. مردم بلوچ یکی از اقوام ئاز اقوام آریا مردم بلوچ
زبان  است. مردم بلوچ به که سرزمین آنها میان کشورهای ایران، پاکستان وافغانستان گسترده تبار هستند َمُکرانی
و  اهل سنت اسالم، و اکثریت آنان است. دین مردمان بلوچ ئیزبانهای هندو اروپا گویند که یکی از سخن می بلوچی

 حنفی اند.
آمده و گفته میشود این مردم از مناطق کرمان  در یادداشتهای اعراب قرون اول اسالم از مردمان بلوچ تذکر بعمل

 میالدی به مکران )بلوچستان امروزی( مهاجرت کرده اند.  11ایران بعد از حمالت سلجوقیان در قرن 
دانسته که با زبان  ئیهای هندواروپا ها را از شاخه زبان لرد کرزن برپایه برآیند پژوهش زبان شناسان زبان بلوچ

  .تواند راهی یافتن خاستگاه آنان باشد های شمال باختری می خویشاوندی با زبان پارتی خویشاوند است.
مردم بلوچ در اصل کوچی بوده از طریق پرورش شتر و رمه های گاو و گوسفند زندگی میکنند. در طول زمان به 

چ میباشد )بریتانیکا زندگی مسکون روی آورده و به زراعت پرداخته اند. تولید قالین و گلم از پیشه های مردم بلو
 انسایکلوپیدیا(.

ها در سایر والیات نیز  زندگی میکنند وعده قلیل آنفراه و نیمروز، هلمند در افغانستان قوم بلوچ عمدتأ در والیات 
 .فیصد تخمین میگردد2.5هزار نفر یا 800زیست دارند. نفوس بلوچها در افغانستان در حدود بیش از 

 

 :محل زندگی
ها در  ها سال اند. آن های البرز و دریای خزر )بحیرهٔ کسپین( بوده بلوچها به احتمال خیلی قوی در اول ساکن کوه

های کرمان کوچانده  انوشیروان، از شمال به کوه اردو هخامنشیان نقش داشته و سرانجام احتماالً در زمان خسرو
گویند که آنان در برابر تازش  شمالی خراسان بدانند و میشدند. برخی در این تالشند که آنان را باشنده در مرز 

اند و با تازش مغوالن و تیمور به مکران در  یفتلیها از سرزمین و زیستگاه خود گریخته و رو به جنوب نهاده
 اند.  گدروزیا یا بلوچستان امروز آمده
م در اطراف کوه البرز که فردوسی  ۵۳۱آید که بلوچها در زمان انوشیروان عادل  از شاهنامه فردوسی چنین بر می

کردند.  به نقل از فردوسی، انوشیروان با  است، زندگی می آن را بُرزکوه،که در زبان بلوچی بمعنای کوه بلند آورده
های فرار را بسته و بلوچها را  سپاهی گران و خونخوار برای سرکوبی بلوچها حرکت نمود ـ او دستور داد همه راه

ـ در این یورش کودک، زن، مرد، پیر و جوان از دم تیغ شمشیر سپاهیان انوشیروان گذشتند. درین  عام نمایند قتل
که توانستند جان سالم بدر برند با همراه بردن دامهایشان منطقه را ترک  ئیها قتلگاه بلوچها بیشمار کشته شد ـ آن

باشد.  عام بلوچها توسط سپاه ایرانی می بعد از قتلنمودند و دیگر هرگز بدانسو بازنگشتند. آمدن بلوچها به قلعه سیوا 
آنچه بلوچ که از اقوام مختلف نجات یافته بودند سرزمین اجدادی خود را برای همیشه ترک گفته و به سرکردگی 
سردار میرقنبر بلوچ در سیستان، و مناطق کوهستانی پناه آوردند. در این زمان در منطقه کالت و نواحی آن خاندان 

کردند ـ در سوراب، حضدار، کرخ  گفتند و از هندوهای قدیم بودند حکومت می که به زبان دراویدی سخن میسیوا 
هجرت نموده بود در میان « کوه برز»برد ـ این قبیله کوهستانی بلوچ که از برزکوه  سر می خاندان جاموت به… و 

که این قبیله « ئیبراهو»یا « بروهی»به مشهور شد که این لقب رفته رفته « برز کوهی»ها به  دراویدی زبان
بستند. بلوچها توان آن را  ئیها پیوند زناشو تاکنون بدان مشهور است تبدیل گشت. در آن ایام بلوچها با دراویدی

ها در این مناطق که بعداً به بلوچستان مشهور گردید حکومت  نداشتند که به سرزمین اجدادی خود بازگردند. آن
اختیار نمودند  ئیند و آنجا را وطن خود اختیار نمودند ـ با مردم بومی روابط دوستانه و پیوند زناشومستقلی بنا نهاد

کارگیری مخلوطی از  ـ این گروه بعد از چند نسل عالوه به خصوصیاتی چند زبان خود را از دست داده و شروع به
 ئیای اش به زبان براهو زبان بنا به ریشه قبیله زبان بلوچی و دراویدی نمودند. بعداً با آمدن دیگر قبایل بلوچ این

 گویند. مشهور گشت که تاکنون افراد این این قبیله به این زبان سخن می
گدروزیا مکانی بود که بیش از پنج هزار سال قدامت دارد. گدروزی )به یونانی: گدروزیا(، نامی که یونانیان به 

از ساتراپ  ۲۰ق. م( در کتاب سوم تاریخ خود  ۴۲۵تا  ۴۸۴اند. هرودوت )مورخ یونانی  داده بلوچستان می
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است؛ که چهاردهمین ساتراپی هخامنشیان مکا یا مکران بود که  )والیت( در زمان حکومت هخامنشی یادآوری نموده
ها بر بلوچستان حمله نموده، آن را جزء امپراتوری  ق م پارس۳۲۶بلوچها با اقوام دیگر زندگی داشتند. در سال 

ق، م سکندر مقدونی از طریق سواحل مکران از هند عودت کرد و با حمالت غافلگیرانه ۳۰۵ساختند. در سال  خود
ق، م بلوچستان جزء امپراتوری موریان هند خاندان  ۱۰۰بلوچها مواجه شده متحمل تلفات سنگین شد. درسال

هٔ خویش درآوردند و برخی جنوبی، م ساسانیان قسمت شمالی بلوچستان را تحت سلط۶۴۴چاندراگوپتا شد. در سال 
 ماند. کمان تحت ادارهٔ خاندان چاندراگوپتا هندی باقی

 

 
 

دهد که در زمان  از زمان حمله اسکندر بزرگ، بلوچها شروع به آموختن فنون نظامی نمودندشواهد نشان می
پس از هخامنشیان اسکندر حکومت هخامنشیان، داریوش دو منطقه سند و پنجاب را از راه بلوچستان تسخیر کرد. 

مقدونی بعد از تسخیر این دو جلگه و اطراف رود سند از طریق جنوب ایران و بلوچستان به مرکز بازگشت. در 
 .این سفر او در مکران بلوچستان ساحلی با طوایف ساکن در آن جا روبرو شد

کنند که احتماالً برخی از این  رت میای از مردم کرمان به مکران و سیستان مهاج پس ازجمله اعراب به ایران عده
ها در کرمان به حکومت سلطان محمود  رسد آخرین حضور تاریخی بلوچ اند. به نظر می ها بوده مهاجرین بلوچ
هجری قمری به دست پسر سلطان مسعود پس از شکست در جنگ  ۱۹۳گردد. این قوم در سال  غزنوی بازمی

ند. ظاهراً در دوران حکومت سلجوقیان و پس از حمله مغول، مهاجرت مانده ایشان به سیستان مهاجرت کرد باقی
 ها از جنوب و جنوب شرق ایران در مسیر سند و پنجاب در پاکستان کنونی آغاز شد.  گسترده بلوچ

 

 :پیشینه نام بلوچ
مورخین فکر اند ـ بعضی از  زیسته بلوچها از زمان بسیار قدیم به صورت بادیه نشینی و خانه بدوشی در آسیا می

است. طبق روایت یک نویسنده انگلیسی  از خانه بدوشی و بادیه نشینی گرفته شده« بلوچ»کنند که کلمه  می
 اند. بلوچها افرادی دلیر و سخت کوش بوده که همیشه زندگی آزاد را دوست داشته« مضبوط البدن»

قدسی با نام بلوص است. در شاهنامه ذکر نخستین ظهور بلوچان در آثار تاریخی در کتاب حدودالعالم و نیز در م
های  این قوم همواره با کوچ، همراه است )کوچ وبلوچ( و هردو اینها با قوم گیالن ودیلم آمده است. در کتاب

شود. پس از آن بر اثر عوامل  یا قفص( در حدود کرمان یاد می -جغرافیائی از این قوم )همراه با طایفه کوچ 
جا اقامت کردند. در مورد قوم بلوچ محققین  ریای عمان )دریای مکران( رسیده و در همانهای د تاریخی به کناره

ها یکی از شاخه نسل آریا هستند که متعلق به ایران کنونی و تاجیکستان و افغانستان و ارمنستان  معتقدند که آن
. در کتاب )ایتهنوگرافی داند می ئیبلوچها را آریا The Baloch Race باشند سرهنگ دیمز در نوشته خود می

داند که به گذشت وقت تبدیل به  می« اوچا»و « بل»آف افغانستان( دکتر بیلو لفظ بلوچ را از دو لفظ سانسکریتی 
در مورد بلوچ این نظر را « پادشاهی قدیم»در کتاب خود بنام (rawlinson)است. آقای سرایچ رالنسن بلوچ شده

 [۲]است ایجاد شده که لقب پادشاه اشكانى بودهلفظ بلوچ از بالش یا باالچ »دارد. 
دهد. هرتسفلد نام بلوچ را  در منابع دوره میانه خبر می (balocan) بلوچاندرمنابع بعد از اسالم نیبرگ از ذکر نام 

به معنی فریاد بلند در ب موکلر آن را برگرفته از  (BRAZA-VACHYA) واچپا-برگرفته از واژه مادی برازا
درزبان ) (BALAECHAبلیو ان رابرامده از به هم پیوستن دوواژه باال اچا .GEDROSIA) (واژه گدروسیا

در اسناد تاریخی  [۵]و بلوس [۴]بلوص [۳]دانند این واژه درمتون پس از اسالم اغلب به صورت بلوچ ونانی کهن میی
 .شود مشاهده می

است. ایالت  ها از مردم گدروزیا هستند و واژه بلوچ از بدروچ یا گدروچ مشتق شده اند که بلوچ محققان بر این عقیده
مرز با زرنگه باکتریش سعدیات پارتبه و کرمانیه  است که هم های امپراتوری هخامنشی بوده گدروزیا از ساتراپ
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های شرقی  قبل از میالد ان را جزو ایالت ۳۲۳سال است و دیویدور سیسلی از مورخان مشهور رومی در  بوده
 است؛ و سرزمین آنان را همین سرزمین مکیا مکا )مکران( یا بلوچستان امروزی به مرکزیت پورا شمرده

(pohra)اند ( دانسته. 
 

 بلوچها و پشتونها
نوری نصیر خان یک قهرمان تاریخی م بین احمد شاه ابدالی و 1757پس از فتح بلوچستان توسط احمدشاه ابدالی 

که طبق آن  م و احمدشاه ابدالی خودمختاری بلوچها را پذیرفت1758خان قالت معاهده به امضا رسید بلوچها و 
 .ها در جنگ شرکت باید بورزند ها بلوچها به نفع درانی بلوچستان آزاد شناخته شد ولی در مقابله با سیک

از در عملیات احمدشاه ابدالی در هندوستان و ایران در کنار او قرار داشته اند.  به تعقیب آن نیروهای بلوچ همواره
به افغانها در شکست ایرانیها در خراسان کمک کردند و همچنان قوای بلوچ در  1759ر خان در سال ئیجمله نص

گرفتند. در سال در کنار احمدشاه ابدالی در شکست فاهش قوای مرهته نیز سهم  1761جنگ پانی پت سوم در سال 
روابط میان قوای بلوچ در کنار قوای احمدشاه ابدالی شکست فاحشی را در پنجاب باالی سیکها وارد کردند.  1765

بلوچها و پشتونها در ایالت بلوچستان عمدتآ خوب بوده مخالفت با سیاستهای تبعیض آمیز حکومت مرکزی پاکستان 
در طول سالها ازدواجهای بین القومی به نزدیکی بلوچها با پشتونها  این دو قوم را بهم نزدیک کرده است. همچنان

 افزوده است. گفته میشود که بلوچها و پشتونها در اصل خون شریک اند.
هردو قوم بلوچ و پشتون دارای شباهتهای بیشماری اند. هردو دارای ساختمان قبیلوی بوده و به هویت مشخص 

در حوادث تاریخی نیز این دو قوم را بهم نزدیک میکند. حاکمیت هردو قوم  فرهنگی خود افتخار دارند. شباهت ها
باالی سرزمینهای شان در نتیجه استعمار انگلیس در اوخر قرن نزده طرف هجوم قرار گرفته برهم خورده قربانی 

اری به سیاستهای استعماری بازی بزرگ استعماری گردید. اشغال خان نشین های آسیای مرکزی توسط روسهای تز
انگلیس این بهانه را فراهم کرد تا برای حفاظت از هندوستان به افغانستان حمله کند و در نتیجه آنرا به یک کشور 
حایل میان هند برطانوی و رَوسیهٔ تزاری مبدل سازد. همچنان موقعیت ستراتژیکی بلوچستان در دهانهٔ خلیچ فارس 

نرا اشغال نمایند. استعمارگران به تقسیم افغانستان و بلوچستان دست سبب آن شد تا انگلیسها با حمالت متعدد خود آ
زدند. بعد از شکست افغانها در جنگ دوم افغان و انگلیس بعضی قسمتهای پشتون نشین جنوب غربی افغانستان ضم 

به عنوان ایالت آن مناطق بلوچستان گردید که توسط برتانویها از زعیم ایالت بلوچ قالت به اجاره گرفته بوند و آنرا 
بلوچستان شامل قلمرو هند برتانوی ساختند. بدون توجه به سوابق تاریخی و فرهنگی مناطق غربی بلوچستان با 

م قطع و به ایرانیها واگذار شد. زابل، نیمروز و سیستان به افغانستان ضم گردید. 1871ترسیم خط ٔ گولدسمث در 
استعمارگران برتانوی از این تقسیمات ارضی واضح بود. اول اینکه قالت به حیث یک دولت مستقل با قیماند. هدف 

افغانستان و بلوچستان تمامیت ارضی خودرا از دست داده به واحد های کوچک سیاسی مبدل گردند تا نتوانند 
 جنبشهای بزرگ ضد استعماری را سبب شوند.

 

 بلوچها و پاکستان
دوستان را ترک کردند اما دو خط منحوس استعماری دیورند و بعد از جنگ جهانی دوم استعمارگران بَرطانوی هن

گولد سمث را همچنان برجا گذاشتند که تا امروز از خون پشتونها و بلوچها خون چکان اند. میراث خواران استعمار 
سال حاکمیت  75با تشکیل دولت پاکستان با بی اعتمادی زیادی در مقابل اقوام پشتون و بلوچ نگریسته در طول 

خود باالی مناطق پشتون نشین و بلوچ نشین به ادامهٔ سیاستهای استعمار انگلیس ادامه داده اند. در مقابل اقوام 
پشتون و بلوچ با ایجاد حزب واحد "نشنل عوامی پارتی" تقاضا کردند تا پاکستان بر اساس خطوط قومی به واحد 

شد و ایاالت فدرالی پنجاب، سند، صوبه سرحد )بعدها پذیرفته  1970های فدرالی منقسم گردد. این تقاضا در سال 
خیبر پختونخواه( و بلوچستان به وجود آمدند. مناطق آزاد قبایلی که در زمان استعمار بریتانیا شامل قلمروهای هند 
برتانوی نبودند زیر حاکمیت مستقیم دولت مرکزی پاکستان قرار گرفت. مناطق پشتون نشین مانند کویته، چمن که 

نتیجه جنگ دوم افغان و انگلیس از خاک افغانستان جدا شده بود به ایالت بلوچستان مدغم شد و بعضی مناطق  در
بلوچ نشین مانند دیره غازی خان، رجنپور به پنجاب ضمیمه شد و یعقوب آباد به سند مدغم گردید. حاکمان متفاوت 

ادغام آنها ده واحدهای اداری مختلف تا جلو نهضتهای  بودند اما هدف یکی بود، تقسیم اقوام به واحد های جداگانه و
 ناسیونالیستی گرفته شود.

ایالت بلوچستان در پاکستان سرزمین وسیعی است که در حدود مناصفهٔ مساحت پاکستان را تشکیل داده اما کمتر از 
در غرب همسرحد با ملیون نفر( در این سرزمین وسیع زندگی میکنند. این ایالت  10پنج فیصد نفوس پاکستان )

( و ایالت خیبر پختونخواه، پنجاب FATAایران بوده و در شمال آن افغانستان قرار دارد، با مناطق آزاد قبایلی یا ) 
در شمال شرق و ایالت سند در شرق همسرحد بوده و در جنوب بحیره عرب قرار دارد که بندر مهم تجارتی آن 

پاکستان  2013چابهار در ایران و دهانهٔ خلیچ فارس موقعیت دارد. در سال بندر گوادر است که در نزدیکی بندر 
انکشاف و ادارهٔ بندر گوادر را به کشور چین قرارداد کرد که اعمار شاهراه قراقروم از شهر کاشغر در چین از 

 طریق چترال به بندر گوادر یکی از مهمترین بخش پروژهٔ دهلیز اقتصادی پاکستان و چین میباشد.
مرکز ایالت بلوچستان پاکستان شهر کویته است در حالیکه شهر زاهدان مرکز ایالت سیستان و بلوچستان ایران 
میباشد. هردو شهر در نزدیکی با سرحدات افغانستان قرار دارند. شهر زاهدان توسط یک شاهراه به بندر چابهار 
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به شهر زابل در ایران و پاکستان متصل در کنار بحیره عمان وصل شده است و همچنان توسط سرک و خط آهن 
 میباشد..

 13تا  6طور تخمینی، بین  اند که به میلیون تن برآورد کرده پانزدهمنابع مستقل، جمعیت قوم بلوچ را بین ده تا 
میلیون نفر در ایران و تعدادی دیگر نیز در  2تا  1،5از آنان در پاکستان، قریب به فیصد  70در حدود میلیون تن 

، امریکا و غیره ئیمناطقی چون افغانستان، ترکمنستان، عمان، کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای اروپا
 .کشورها حضور دارند

قوم بلوچ در ایالت بلوچستان به دو گروپ عمده منقسم شده است، که بنامهای سلُیمانی )چون در نزدیکی های 
 کوههای سلیمان قرار دارند( و مکرانی معروف اند. در میان این دو گروه اقوام براهوی زندگی میکنند.

فیصد نفوس ایالت بلوچستان پاکستان را احتوا  52پاکستان، بلوچها در حدود  2011بر اساس سرشماری سال 
، براهوی، سندیها و 1را اقوام هزاره فیصد 12نفوس بلوچستان را پشتونها تشکیل داده متباقی  36در حدود میکنند، 

پنجابیها و غیره اقوام تشکیل میدهند. در حدود دو ملیون بلوچ در ایالت سیستان و بلوچستان ایران زندگی میکنند و 
 هزار نفر تخمین میگردد.  800در شمال بلوچستان تعداد بلوچهای ساکن افغانستان در حدود 

 

 

 
 

انگلیس با ادغام مناطق پشتون نشین چمن، کویته، پشین و حوالی به ایالت بلوچستان، بعد از جنگ دوم افغان و 
وحدت سیاسی پشتونها و بلوچها خدشه دار شده و اختالفاتی در زمینه پدیدار شدند زیرا پشتونها در ایالت بلوچستان 

ظ نمیباشد. از جمله به یک اقلیت بزرگ مبدل شده و احساس نمودند که حقوق سیاسی و اقتصادی آنها محفو
که موجود است یکی ادغام این مناطق پشتون نشین به ایالت خیبر پختونخواه، دوم، ایجاد یک ایالت جدید ئیتقاضاها

  2بنام پختونخواه جنوبی، و تقاضای سومی سهم مساوی در منابع بلوچستان با بلوچها میباشد.
هایدرو کاربن، طال، سنگ مرمر وغیره غنی میباشد. همچنان ایالت بلوچستان از لحاظ ذخایر مواد معدنی مانند 

موقعیت بلوچستان در تقاطع آسیای مرکزی، آسیای جنوبی، شرق میانه و آسیای جنوبی اخیرآ سبب افزایش رقابت 
 طلبی گردیده است.  ئیهای منطقوی برای کنترول این منطقه گردیده و سبب افزایش فعالیت جنبشهای جدا

                                                           
1
 Admixture and outgroup findings further clarified that Hazaras have 57.8% gene pool from Mongolians. Here, we also 

speculated a hypothesis that is based on hearsay that Hazaras living in Pakistan are more conserved and they only mate 
with the Hazaras, while across the Durand line, the Hazaras mate with other ethnic groups in Afghanistan. Results of gene 
diversity/heterozygosity and F-statistics tests are also supporting this hypothesis. According to results, all loci showed more 
diversity in the Hazara population from Afghanistan when compared with the Hazara population from Pakistan. 
(International Journal of Legal Medicine, Forensic features and genetic legacy of the Baloch population of Pakistan and the 
Hazara population across Durand line revealed by Y-chromosomal STRs, 5 April 2021 Online Publication. 
2
 Analysing Baloch-Pashtun Relationship in Baluchistan, Jeeyand Kashif Sajidi, The Balochistan Point on August 3, 2015. 
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 :اهی بلوچهاجنبش آزادی خو
های قومی، زبانی و فرهنگی خودشان، به  های قومی پاکستان از زمان تأسیس این کشور با تأکید بر مولفه گروه

پاکستان از هند، امنیت ملی این کشور  ئیاست که از زمان جدا ئیها اند. قوم بلوچ، یکی از ملیت دنبال استقالل بوده
طلب بوده است.  را به مشکل مواجه کرده است. این ملیت بزرگ از زمان تأسیس پاکستان تاکنون استقالل

 ئیتاکنون به دنبال جدا ۱۹۴۷طلب بلوچ که منشا فرهنگی، سرزمینی و اقتصادی دارد، از سال  ئیناسیونالیسم جدا
های فراوان اقتصادی، تبعیض و ظلم، همیشه به دنبال  ین گروه قومی به دلیل محرومیتاز بدنه پاکستان بوده است. ا

وجوی وطن جداگانه برای خود بوده است. ملیت بلوچ از زمان تأسیس  حفظ تمایزات فرهنگی و در نهایت در جست
بضاعتی و  دلیل بی از این کشور تعریف کرده است. اما به ئییابی به منافع خود را منوط به جدا پاکستان، دست

مساعد نبودن شرایط، هنوز نتوانسته است به اهداف نظامی و سیاسی خویش برسد. اما از زمان به وجود آمدن 
 .اندازی کرده است ، هرازگاهی حمالتی را علیه اردوی پاکستان راه۲۰۰۴پاکستان و به خصوص بعد از سال 

بودند؛ اما ناخواسته با پاکستان کنونی ادغام شدند. این  ئیبال جداها به دن هنگامی که بریتانیا از هند خارج شد، بلوچ
به رهبری عبدالکریم خان شد. اما در مدت کوتاهی عبدالکریم  ۱۹۴۸ها در سال  امر موجب نخستین شورش بلوچ

ال خان بازداشت و به حبس طوالنی محکوم شد. در نتیجه، قیام نخستین ملیت بلوچ برای استقالل ناکام شد. در س
گیری  آباد تصمیم گرفت، چهار ایالت غربی را با هم ادغام کند و این کار به منظور مقابله با قدرت اسالم ۱۹۵۴

ها  شرق پاکستان که بعدها به کشور بنگالدش تبدیل شد، صورت گرفت. در واکنش به این امر، جنبش بزرگ بلوچ
به بلوچستان حمله کرده و نوروز خان، رهبر  شکل گرفت. اردوی پاکستان در واکنش به این مسأله بار دیگر

ها را خشک نکرد.  طلبی در میان بلوچ ها ریشه استقالل نظامیان بلوچ را بازداشت کرد. اما این حمالت و بازداشت
 مقامات پاکستانی به دنبال یک بهانه برای حمله مجدد به بلوچستان بودند.  ۱۹۷۳برای همین، در سال 

 ۵۰نفس به منطقه فرستاده شدند. در این زمان  هزار نیروی تازه ۸۰ب ایالت برکنار شد و برای همین، دولت منتخ
های بلوچ سخت شد که  هزار چریک بلوچ آماده مبارزه با نیروهای اردوی پاکستان بودند. کار زمانی برای چریک

مند ایران در جنگ به حمایت از اردوی پاکستان مداخله کرد. شاه وقت ایران به خاطر نگرانی از کشیده  شاه قدرت
فروند هلیکوپتر همراه با  ۳۰گی کرد. او  الم آمادههای ایران، برای کمک به پاکستان اعشدن دامن جنگ به بلوچ

های  خلبانان را به پاکستان اعزام کرد. نبرد چندین سال طول کشید؛ اما در نهایت اردوی پاکستان در برابر چریک
 .بلوچ پیروز شد

تهای سال گذشته کوشیده بر بلوچستان حاکمیت خودرا تحکیم نماید اما جدا از فعالی 75اردوی پاکستان در 
طلبان و آزادی خواهان بلوچ میباشد. اردوی پاکستان  ئیجنگجویان اسالمگرا، این منطقه شاهد فعالیتهای وسیع جدا

شکست  1977-1973، و در سالهای 1962، 1958، 1948قادر شد قیامهای آزادیخواهان بلوچ را در سالهای 
آغاز شده و  2004یخواهی پنجم بلوچها از سال دهد اما این جنبش آزادی خواهی هرگز از میان نرفت. جنبش آزاد

هزار نفر از مناطق شان جابجا شده اند که 200در حدود  2013تا سال  2004تا امروز ادامه دارد. بین سالهای 
اکثریت شان را پنجابیان تشکیل میدهد. در عین زمان در آنطرف سرحد، بلوچهای سنی مذهب ایرانی شدیدا زیر 

هبی ایران قرار دارند. عملیات مخفیانهٔ "کشتن و انداختن" فعالین آزادیخواه بلوچ توسط اردوی فشار دولت شیعهٔ مذ
پاکستان، سرویسهای استخباراتی و قوای سرحدی پاکستان سبب کشته شدن و ناپدید شدن صدها آزادیخواه بلوچ شده 

د کانادا و اروپا ادامه دارد که این عملیات حتی در خارج از سرحدات پاکستان در کشورهای مختلف مانن 3است.
 اخیرا قتل کریمه یکی از فعالین مدنی بلوچ در کانادا از همین قطار میباشد. 

امروز هم با وجود اختالفات نظر ها در مورد جنبش طالبان افغانستان، تهران و اسالم آباد در قسمت مبارزه با 
 جنبشهای آزادیخواهی بلوچها هم پیمان میباشند.

ترین مبارزه  اندازی شد و این آغاز جدی راه ۲۰۰۴پنجمین عملیات نظامی اردوی پاکستان باالی بلوچستان در سال 
های متفاوت نظامی  بخش بلوچستان گفته شده است. پس از آن بود که گروه اردوی این کشور علیه اردوی آزدی

بار چند روز پیش اردوی  د. حمله مرگبلوچ عزم خود را برای پیکار جدی علیه اردوی پاکستان جزم کردن
گذاران این کشور را تکان داد، در ادامه  بخش بلوچستان باالی نیروهای امنیتی و نظامی پاکستان که سیاست آزادی

 .دهی شده است مبارزه و پیکار چندین دهه این گروه در برابر پاکستان سازمان
میلیون تن  ۷تا  ۵زیاد، فقیرترین منطقه پاکستان است. بین منطقه بلوچستان با وجود برخورداری از منابع طبیعی 

ها در  کنند. این ملیت در تمام کشورهای منطقه در حاشیه، تحت ستم و محروم است. بلوچ گی می در این منطقه زنده
به دلیل  شان تا هنوز خواستار جغرافیای جداگانه نشده؛ اما در پاکستان افغانستان و ایران به دلیل اندک بودن نفوس

ترین مورد، آنان یک حمله  اند دست به تحرکات نظامی بزنند. در تازه نظامی، توانسته ئیاراضی وسیع و توانا
 ۱۰۰تر از  شان، در این حمله بیش های رسمی اند که براساس اعالمیه بار را باالی اردوی پاکستان انجام داده مرگ

 .ر تلفات اردوی خود را حدود پنج نفر اعالم کرده استاند. دولت پاکستان آما نظامی پاکستان کشته شده

                                                           
3
 Abubakar Siddique, The Pashtun Question, Hurst & Co, London, 2014, p 140-143.  
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های مذهبی بنیادگرای مستقر در  بخش بلوچستان، متفاوت از دیگر گروه اهداف سیاسی و نظامی اردوی آزادی
بخش این منطقه،  طوری که در باال تذکر داده شد، هدف اصلی و اساسی مبارزه اردوی آزادی پاکستان است. همان

است. این گروه به دنبال یک « بلوچستان»لت بلوچستان از پاکستان و در نهایت تشکیل کشور جدا کردن ایا
 .جغرافیای خالص بلوچی برای ملیت بلوچ در منطقه است

ای پاکستان، قبل از این از  ای این گروه، هند گفته شده است. هند، همسایه هسته ترین متحد سیاسی منطقه نزدیک
اکنون به یک کشور تبدیل شده، حمایت کرده بود و در این راه موفق شد پاکستان را طلبان بنگالدش که  ئیجدا

های پاکستان است تا گوشه دیگر این کشور را  رسد، این بار به دنبال کمک برای بلوچ کوچک بسازد. به نظر می
بخش بلوچستان  شود که اردوی آزادی خود را به رخ پاکستان بکشد. برای همین، گفته می ئیگونه توانا ببُرد و این

کند.  در ارتباط بوده است و از طرف این کشور به صورت پیوسته کمک مالی دریافت می پیوسته با دولت هند
تداوی و درمان بخش بلوچستان در کشور هند  گفتنی است که زخمیان و بیماران افراد متعلق به اردوی آزادی

 .شوند می
پاکستان حیات خلوت و مقر اصلی بنیادگرایان اسالمی در منطقه است. این کشور از این نیروها برای به چالش 

رسد که تحوالت منطقه و  ای خویش به شکل وافر استفاده کرده است. اما به نظر می کشیدن رقیبان منطقه
های قومی و مذهبی پاکستان این روحیه و  ر در افغانستان، به اقلیتها، از جمله تحول اخی دست شدن حاکمیت به دست

توانند حاکمیت کنونی پاکستان را به مشکل مواجه کرده و در درازمدت  ایده را داده است که با قیام مسلحانه می
های  اهبخش بلوچستان باالی قرارگ بار نیروهای اردوی آزادی توانند صاحب قلمرو جداگانه شوند. حمله مرگ می

اردوی پاکستان حکایت از مبارزه قاطع برای جداسازی بلوچستان از بدنه پاکستان دارد که مطابق آمارهای رسمی 
 .کنند گی می دهد و باالی شش میلیون تن در آن زنده درصد خاک این کشور را تشکیل می ۴۴

است و فعالیت آن در قلمرو زیر ، از نظر دولت پاکستان یک گروه تروریستی  BLA بخش بلوچستان اردوی آزادی
هایش را از خارج پاکستان )براساس  تر فعالیت حاکمیت دولت پاکستان ممنوع است. برای همین، این گروه بیش

های این  کند. پناه آوردن بعضی از چهره دهی می ها از داخل والیت قندهار افغانستان و جاهای دیگر( سازمان روایت
گیری از پاکستان برای حمایت آن  نشانه حمایت دولت پیشین افغانستان از آنان برای انتقامگروه به قندهار افغانستان 

که اکنون گروه تحت حمایت پاکستان بر صندلی قدرت  کشور از طالبان در جنگ علیه دولت افغانستان بود. با آن
از جمله حمله چند روز قبل افغانستان نشسته است، دولت پاکستان هنوز مسوولیت حمله بر نیروهای اردوی خود، 

 .بخش بلوچستان را به دوش افغانستان انداخت اردوی آزدی
بخش بلوچ در انجام  گوید که تحریک طالبان پاکستان احتماالً از اردوی آزادی نگار پاکستانی، می حامد میر، روزنامه
کنند؛  بانی لوژستیکی می پشتی دیگر از یک [BLA و TTP] ها آن»گوید:  بانی کرده است. او می حمالت اخیر پشتی

 .«های متفاوت دارند اما ایدیولوژی
هدف تحریک طالبان پاکستان که به مناطق قبایلی در امتداد مرز افغانستان و پاکستان وابسته است، سرنگونی دولت 

بلوچ، به بخش  شان از قوانین اسالمی است. ]در حالی که[ اردوی آزادی پاکستان و ایجاد امارتی براساس روایت
ها  که سودی به بلوچ دنبال استقالل از پاکستان است و شاکی است که دولت پاکستان از منابع بلوچستان، بدون این

 .کند برداری می برسد، بهره
 :TTP با آن ارتباط وBLA نظامی توان افزایش

« پیشینه بی»را عایشه صدیقه، کارشناس ارشد دپارتمنت مطالعات جنگ در کینگز کالج لندن، این حمالت 
ای که اردوی  تا فعالً غیرقابل توضیح است و هزینه BLA گوید: "افزایش ناگهانی ظرفیت نظامی او می .خواند می

 ".سابقه است بینی بود. به همین دلیل است که این حمالت بی گیری مناطق یادشده داده، نیز غیرقابل پیش برای بازپس
بخش بلوچ که قبالً توسط تحریک طالبان  های اتخاذشده توسط اردوی آزادی استراتژیگوید که  صدیقه همچنین می

 .برانگیز است گرفت، پرسش پاکستان مورد استفاده قرار می
که استراتژی مشابه با  ها به دلیل این بخش بلوچ برجسته است. آیا آن یافته اردوی آزادی گوید: "توان افزایش او می

دیگر همدستی دارند یا دلیل دیگری وجود دارد که چنین موفقانه عمل کرده  دارند، با یکتحریک طالبان پاکستان 
 است؟"

های اخیر  طلبان بلوچ همراه با عامل سرکوب نظامی در بلوچستان در سال ئیر در رهبری جدائیبه گفته صدیقه، تغ
 .تر است های دقیق نیازمند بررسی

الت داینامیک قرار دارد. رهبری فعلی از طبقه متوسط قد بلند کرده ها در ح گوید: "سازمان شورشی بلوچ او می
اند. با توجه به افزایش  است و ]اعضای رهبری کسانی هستند که[ احتماالً از سرکوب دولت پاکستان به ستوه آمده

نه سازش ها در مقایسه با رهبران قبایلی گذشته برای هرگو کنم که آن ها، من فکر می ناگهانی ظرفیت نظامی آن
 ".تری داشته باشند پذیری کم سیاسی انعطاف

بلوچستان، جدا از شبکه سنتی رهبران  ئیبخش بلوچ در مناطق شهری و روستا های اخیر، اردوی آزادی در سال
 .آوری کرده است قبایلی، حمایت جمع

 مبارزهٔ آزادی خواهی بلوچها در پاکستان هم چنان ادامه دارد.
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 های افغانستان رخشانی
داند. آرامگاه رخشان در  طایفه نام خود را منتسب به وی میاین رخشان نام داشت که  ,های رخشانی جد بزرگ بلوچ

های بلوچستان پاکستان امروزی بر روی ارتفاعات شمالی دره رخشان قرار دارد که زیارتگاه مردم این  کوهستان
شود که توسط طایفه  سب رخشانی نام برده میدیار است. در کتاب احیاء الملوک از نوع خاصی اسب به نام ا

است واین نوع اسب به قدری گرانقیمت و کمیاب بوده که فقط به  افتهئیرخشانی و درمنطقه دره رخشان پرورش م
ها  رود این اسپ گردید گمان می است. چنانچه اسپ رستم زال نیز به بنام رخش یاد می گردیده پادشاهان پیشکش می

های میر بادین ـ میرماندا ـ میرجمال الدین و زربخت بود.  .. رخشان صاحب چهار فرزند به ناماز همان نسل باشد
ر یافت که مدلل بر دیرینگی و قدامت ئیبعداً حالت این اسماء اسامی بهاءالدین، جمال الدین ـ امام دادو زربخت تغ

اند که به نام خود  خشانی را پدیدآوردههای طایفه ر ای از تیره زمان حیات آنهاست. هریک از این فرزندان شاخه
ها در بلوچستان شرقی )پاکستان( و تعدادی نیز در والیات نیمروز و  شود. قسمت اعظم این تیره ها نامیده می آن

هلمند افغانستان و برخی درروسیه و ترکمنستان و تعدادی نیز در کشورهای حوزه خلیج فارس وگروه اندکی در 
 ند. ا اروپا وآمریکا ساکن

برند به همراه گروهی از  های افغانستان زربختی اند و برخی از آنان که در منطقه نیمروز به سر می رخشانی
های رخشانی و  کنند. بلوچ تکلم می ئیکنند با زبان براهو زندگی می ئیهای افغان چون در میان طوایف براهو پشتون
های افغانستان به زبان بلوچی رخشانی  را دارند؛ ولی سایر رخشانی ئیهای نورزی نیز گویش لهجه براهو پشتون

 .نمایند تکلم می
 :های سیاسی و اجتماعی بلوچها در افغانستان شخصیت

شخصیت سیاسی اجتماعی، نعیم بلوچ والی هلمند و گل بلوچ نویسنده و شاعر از  پوهنتونعبدالستار پردلی استاد 
ی والیت نیمروز و وزیر بلوچ دیگری است که قبالً وال عبدالکریم براهوی .های افغانی است شخصیتهای بلوچ

ن شد. عالوه بر این براهوی رئیس ئیجمهور در امور اقوام تع مهاجرین بود تا این که سال گذشته مشاور رئیس
های افغانستان است، در افغانستان کمیسیونی که برای برآورده شدن حقوق این قوم وجود  شورای همبستگی بلوچ

 .دارد
 :های سیاسی بلوچها جنبش

های بلوچی را دارا اند؛ ولی با  ها رادیو و پروگرام افغانستان کدام حزب رسمی ندارند ولی شوراها انجمنهای  بلوچ
 .خواه بلوچان پاکستان و ایران همکاری دارند ها و احزاب آزادی سازمان

 های افغانستان رئیس آن عبدالکریم براهوی اند شورای همبستگی بلوچ . .1
 .باشد های افغانستان رئیس عمومی آن شیرآقا بلوچ می شورای هماهنگی واجتماعی بلوچ . .2
 .باشد انجمن، علمی، فرهنگی، سیاسی جوانان، بلوچ، زون، شمال ابراهیم محمدی مسول آن انجمن می . .3
4. . Balochyouth Afghanistan  انجمن جوانان بلوچ افغانستان. حبیب الحق بلوچ مسئول آن انجمن

 .باشد می
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 های کرمان پدیدار شدند؟ در ویب سایت سرزمین دریا ولور سیستان و  در کوهستانها چگونه  ها و کوچ بلوچ

 بلوچستان
  المللی مقاله ستار پردلی دوسیه بلوچستان در محکمه بین ۳ز مطالعات سال سوم شماره ئیمجله سیمه. 
 خواهد بلوچستان مستقل شود؟ نوشته پیر محمد مال رهی در یبسایت دیپلوماسی ایران چه کسی می 
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