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 ۰۸/۰۶/۲۰۱۵ احمد فواد ارسال

  جهانی اسالم افراطیاعدام بلوچ ها به نام مبارزه با تروریزم 

گرچه پاکستان این اعدام را بنام مبارزه اخیراً سه نفر بلوچ را به اتهام جرم تروریزم اعدام کرد. دولت پاکستان 
ها  بلوچحرکت عمومی جهانی برضد تروریزم افراطی اسالمی بین المللی حساب میدهد و مکافات میخواهد، این 

ه ادامه آن مبارزه ملت بلوچ بود . این حرکت بلوچ ها مجزا از تروریزم اسالم افراطی برخاسته از پاکستان میباشد
رهبر مستقل و به رسمیت شناخته شده بلوچستان آزاد و مجزا پاکستان  بر خان قالت که بعد از حمله عسکری است 

اردوی پاکستان بر قصر خان قالت در شهر قالت  1948" در سال  آغاز گشته است. 1948سال   در، از پاکستان
  1اق با پاکستان را امضا کند ."ححمله کرد و خان قالت را بزور مجبور کرد که سند ال

 

2 
 در کراچی اعدام کرد 2015یکی از بلوچ های که پاکستان در آخر ماه می 

 
هندوستان از استعمار برتانیا آزاد میشد عمده ترین پریشانی اردو که دولت مستقل  1940 های در سال                

و استخبارات برتانیا از دست رفتن موقعیت سوق الجیشی عسکری برتانیا در آسیای جنوبی ، بحر هند و شرق میانه 
ه امان که شا 1919برتانیا که بعد از دو جنگ که در افغانستان شکست خورده بود و جنگ سوم استقالل سال  بود .

هللا غازی استقالل کامل افغانستان را حاصل کرد دشمن افغانستان بود و در عین وقت بر استقالل طلبان هندوستان 
منحیث پایگاه سوق الجیشی اعتباری اما در اصل ، اسالم دین  را بنامپاکستان گرفت تا نیز اعتماد نداشت تصمیم 

 تان آزاد و افغانستان آزاد بوجود آورد . و هم منحیث تخریبگر هندوس، برتانیا در منطقه 
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اعالن هم بلوچ ها ، که هندوستان استقالل خود را گرفت و پاکستان ایجاد شد 1947ست سال آگ هدر ما          
را مجبوراً به رسمیت آزاد برتانیا و دولت پاکستان بلوچستان هم تاسیس شد. استقالل کردند و دولت مستقل بلوچستان 

  3 « اعطا کرد.  1947برتانیا استقالل بلوچستان را در سال » شناختند.
 
وچستان را اعالن کرد و شاغلی جناح رئیس دولت پاکستان با خان قالت ماه اگست خان قالت استقالل بل 11در  »  

امضاء کرد که در آن نوشته شده است : دولت  1947اگست سال  12در  وچستان رابل اعالمیه خودمختاری 
امضای این اعالمیه  اما با وجود   4« پاکستان قالت را منحیث یک دولت مستقل و خودمختار به رسمیت میشناسد.

 7ه قطعه بلوچ نمر 1948مارچ سال  27به تاریخ. »   به بلوچستان حمله کردقوای عسکری پاکستان بعداً رسمی 
جنرال ، قالت حمله کردندخان بر خان  اکبر پاکستان به قومندانی دگرمن گلزار تحت قومانده جنرال محمد

بلوچستان  1948مارچ سال  ماه 28برد و به تاریخ  را به پایتخت آنروزه پاکستان کراچی قالت، خان محمداکبرخان
      5« قهراً به پاکستان ملحق اعالم شد.

 
، مجادله ملت بلوچستان برای استرداد استقالل از پاکستان از با نقض اعالمیه رسمی امضاء شده توسط پاکستان

هیچ ارتباطی با جنگ بین المللی  2015همان تاریخ تا امروز ادامه دارد و این سه نفر اعدام شده در ماه می سال 
برای یت و اصل رژیم آن پیوند عمیق با اسالم افراطی برضد افراطی های اسالمی ندارد. و اما پاکستان که در ماه

استفاده از آنها دارد و اسالم افراطی پایه های موجودیتش میباشد هیچگاه بر ضد اسالم افراطی مبارزه نمیکند و 
 نخواهدکرد. 

 
، یک به صورت مثال چند روز بعد ازاینکه بلوچ های استقالل طلب بنام تروریست توسط دولت پاکستان اعدام شدند

نفره مسلمانان افراطی متهم در دوسیه حمله به ماللی یوسفزی از طرف دولت پاکستان از حبس رها شدند.  8گروپ 
انی هشت نفر از جمله ده نفر که به اتهام پالن پلیس پاکستان در روز جمعه اعالم کرد که یک محکمه پاکست»  

     6«  گذاری حمله به فعال شاگرد مکتب ماللی یوسفزی متهم و محبوس شده بودند  از حبس رها کردند.
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ماللی یوسفزی شاگرد مکتب پاکستانی که در حمله تروریست های طالبان پاکستانی زخمی شد و سریعاً به و سیله 
 7دولت پاکستان مبدل شد تبلیغات و پروپاگند

، عدم صداقت در مبارزه و نقض قرار داد ها ءدو مثال باال مشتی از خروار نیت و طرزالعمل پاکستان در امضا
 برضد تروریزم اسالم افراطی و نیت و نقشه ها برای غصب خاک و استقالل همسایگان پاکستان میباشد.

 

 ختم
 استخباراتی تحلیل مطالعات در ماستری

 عرب خلیج و آسیا رکزم و جنوب در تمرکز منطقوی / ملی امنیت مطالعات در ماستری
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