
बलु�च�तान
या �वातं�य ल�याला मदत करणे आव�यक
�हसंाचार� कारवायांत वाढ
२००० त े०८ जानेवार� २०२१ 	या काळात बलु�च�तानात २६४४ 
�हसंक घटना घ��या, �यामधे ४२६७ सामा�य 
नाग!रक,१५६६पा#क�तानी सै&नक,१६०२आ&तरेक( ,४९७ 
इतर,)मळुन ७९३२ मारले गेले. 
बलु�च�तान*या +यापक �हताचा ,वरोध .ारंभी पा#क�तानने 
केला. आता �चनी आ�थ1क अ&त3मण तचे करत 
आहे.पा#क�तानने गे�या #क5येक वषा7पासून बलु�च�तानम9ये 
शांततामय मागा1ने आप�या अ�धकारांसाठ< आवाज उठ,वणा>या 
बलुच जनतचेे पा#क�तानी पोल�स, सश�? दले, दहशतवाद� 
गटां*या मद&तने हनन केले आहे. बलु�च�तानात पा#क�तानकडून 
होणा>या संघ�टत ह5याकांडा*या ,वरोधात आवाज उBवणा>या 
राजक(य, सामािजक काय1क5या7ना नेहमीच कठोरतनेे मारDयात 
येत आहे. 5यामुळे पा#क�तानी सुरEा दलां,वरोधात &तथ�या 
काह� संघटना ह�ले करतात. स9या सुरEा दलां,वरोधातील 
�हसंाचार� कारवायांत वाढ होत ेआहे.
नुक5याच बलु�च�तान*या ‘Gं�टयर कॉIस1’*या (एफसी)चौक(वर 
झाले�या  ह��यात ‘सात पा#क�तानी सै&नक मारले गेले. 
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तथा,प, या चकमक(त सातपेEाह� अ�धक जणांचा बळी गेला व 
#क5येक सै&नक गंभीर जखमी झाले. ‘5या आधी बलु�च�तान*या 
पंजगुर िज�	यातील  फुटबॉल मैदानाजवळील ह��यात दोन 
.ेEकांचा बळी गेला व सहा जण जखमी झाले. ‘Gं�टयर 
कॉIस1’वर�ल ह��याआधी लNकर, &नमलNकर� बले आOण पोल�स 
दलांवर अनेकानेक ह�ले झालेले आहेत. दोन म�ह�यांपूवP 
ऑRटोबर*या म9यात Sवादर िज�	या*या ओरमारा भागातील 
#कनार� महामागा1वर सुरEा दलां*या ताUयावर सश�? ह�ला 
करDयात आला होता व 5यात १४ सुरEा कम1चार�, ‘एफसी’चे 
सात कम1चार� आOण &ततकेच सुरEारEक म5ृयुमुखी पडले 
होत.ेअ�धक मा�हती करता या द+ुयावर बघा:-
पा�क�तानी ल!करा
या आ"मक कारवाया
पा#क�तानी लNकराने बलु�च�तानम9ये आनेक मो�हमा 
चालव�या. या मो�हमांत समथ1न कुWयात गु�हेगार,दहशतवाद�,
धा)म1क कXटरपंथीयां*या ‘डथे �Rवॉड’चा वापर करDयात येतो. 
बलु�च�तानम9ये राजक(य काय1कतY, बुZ�धजीवी, म�हला, 5यां*या 
बालकांनाह� सुरEा यं?णा अचानक कधीह� गायब करतात . 
‘एफसी’वर�ल ह��या*या पाच �दवसआधी सुरEाबलांनी 
बलु�च�तान .ांता*या आवारा भागातील एका चकमक(त दहा 
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संश&यत दहशतवाZयांना(सामा�य काय1क5या7ना) ठार मारले होत.े 
‘Gं�टयर कॉIस1’ पा#क�तानचे एक &नमलNकर� दल आहे ,जे 
स9या अफगाOण�तान आOण इराण*या सीमेवर, बलु�च�तान व 
खैबर पWतूनWवाम9ये दहशतवाद� ,वरो�ध अ)भयान/कायदा-
+यव�था कायम राखDयासाठ< तैनात आहे. पा#क�तानी 
सुरEाबलांनी या भागात याआधी ‘ऑपरेशन रZद-उल-फसाद’*या 
अंतग1त दहशतवाद-,वरोधी अ)भयान राब,वले आहे. या लNकर� 
अ)भयानाचा हेतू बलु�च�तानमधील उ]वाZयां*या +यापक 
यं?णेला संपवDयाचा होता. २०१४ रोजी पा#क�तान 
अफगाOण�तान सीमेवर�ल उ^र विज!र�तानमधील 
उ]वाZयां,वरोधात ‘ऑपरेशन जब1-ए-अ�ब’ राबवले होत.े या 
सग_या अ)भयानांना पा#क�तानी पंजाबी आOण देशा*या उव1!रत 
भागातील ल`या*या aपाने पा�हले जात.े
साम#रक आ$ण %व&ीय �हत
अफगाOण�तान आOण इराणशी सीमा लागून असलेला 
बलु�च�तान पा#क�तानमधील सवा1त मोठा आOण सवा1त अि�थर 
.ांत आहे. लNकर-ए-झांगवी, ता)लबानसह अनेक सश�? 
दहशतवाद� संघटनां*या बहु�तर�य धोRयाचा या .ांताला 
सात5याने सामना करावा लागतो. बलु�च�तानमधील राNbवाद� 
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संघटनांनी पा#क�तानपासून या .ांताला �वातंcय )मळावे, अशी 
मागणी केलेल� आहे. 5यातूनच इथ�या संघटनां*या &नशाDयावर 
पा#क�तानी सश�? दलांबरोबरच चीनने सुa केले�या ६२ अdज 
डॉलस1*या गुंतवणूक योजनेतील .क�पह� आलेले आहेत. �चनी 
नाग!रकांवर�ल ह��या*या घटनांतह� कायम वाढच होत ेआहे. 
कराचीला पा#क�तानची आ�थ1क राजधानी eहणतात व इथे �चनी 
नाग!रकांवर झाले�या ह��यातून चीन*या ‘बे�ट अ ॅDड रोड 
इ&न)शए�ट+ह’चा ,वरोध करणा>या संघटनांनी चीनी .क�पांना 
लE केले आहे. शहर� कg h, �चनी नाग!रक आOण �चनी 
गंुतवणुक(ला लiय करDयातून �चनी आ�थ1क आ3मणाचा ,वरोध 
होत आहे.
हा .ांत नैस�ग1क वायू आOण तलेासारWया नैस�ग1क साधनसंप^ीने 
समZृध आहे. पण, 5याचा उपयोग �था&नकां*या फायZयासाठ< 
कधीच झाला नाह�, अशी इथ�या जनतचेी, त3ार आहे. 
बलु�च�तान पा#क�तानचा सवा1त मोठा .ांत असला तर� &तथल� 
लोकसंWया सवा1त कमी आहे. पा#क�तान*या उदयानंतर 
बलु�च�तान .ांत भीषण गर�बी आOण उ]वादाने ]ासला गेला. 
१९४७ साल� पा#क�तानम9ये बलु�च�तान .ांताचे ,वल�नीकरण 
करDया*या �था&नक जनजातींनी जोरदार ,वरोध केला होता.
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त+ेहापासून बलुच �वातंcयासह राजक(य,आ�थ1क �वाय^तसेाठ< 
लढा देत आहे. इ�लामाबादचे बलुच नाग!रकांशी नेहमीच 
तणावपूण1 संबंध रा�हले. 
म(ृयूमागे पा�क�तानचा हात 
आता अनेक वषा1पासून �थलांत!रत बलुची नाग!रक, बलुच 
काय1कतY आOण समथ1कांकडून जगभरात पा#क�तान,वरोधात 
&नदश1ने केल� जात आहेत.पा#क�तानातील बलु�च�तान .ातांत 
बलुच नाग!रकांवर होणा>या अ5याचारा,वरोधात आवाज 
उठवणा>या म�हला काय1क5या1 कर�मा बलोच यांचा कॅनडा येथे 
संशया�पद म5ृयू झाला आहे. २०१६ साल� बलोच �टुडटं 
ऑगYनायझेशन*या कर�मा बलोच अ9यEपद� असताना यांनी 
रEाबंधना*या �दवशी भारताचे पंत.धान नरgh मोद� यांना भाऊ 
मानत एक भाव&नक ि+हडीओ .)सZध केला होता.कर�मा बलोच 
यांनी बलु�च�तानम9ये पा#क�तान लNकर करत असले�या 
अ�याय-अ5याचाराला संयुRत राNb संघात वाचा फोडल� होती. 
पा#क�तान लNकराने अनेक बलुच नाग!रकांची ह5या केल�.
बलु�च�तान
या �वातं�य ल�याला मदत करणे आव�यक
अंतग1त �हसंाचाराचे वाढत े.माण पा�हले तर पा#क�तान हे 
�वतःशीच युZध करत असलेले राNb आहे असे eहणावे लागेल. 
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गे�या काह� वषा7पासून पा#क�तानी सरकार व लNकराने केलेले 
कुठलेह� उपाय यश�वी झालेले नाह�त. पा#क�तान*या बहुतांश 
भागवाaन पा#क�तानी सरकारचे शासन हे ना�हसे होत गेले आहे. 
एका अंदाजावaन &नeeयाहून जा�त पा#क�तानचा भाग हा 
पा#क�तानी सरकार*या हाताखाल� नाह�. 
अशा प!रि�थतीम9ये भारताने काय करायला हवे ?. जर 
पा#क�तान भारता*या काkमीरम9ये छुपे युZध कa शकतो, तर 
आपण बलु�च�तान*या �वातंcय ल`याला का मदत कa शकत 
नाह�? बलु�च�तान �वातंcय ल`याला मदत कaन बलु�च�तान हे 
�वतं? राNb बनDयासाठ< आपण मदत करायला हवी. 5यामुळे 
पा#क�तानची ताकद ह� अ9याहून कमी होऊ शकत.े 
बलु�च�तानचे नाग!रक हे उ5कृNट लढवnये आहेत आOण 5यांना 
पा#क�तान सरकार आOण सै�य यां*याबZदल फार मोठा राग 
आहे. eहणून आपण जर 5यांना नै&तक मदत �दल�, 5यांचा .kन 
हा युनो/आतंरराNb�य पातळीवर नेला तर 5यांना नRक(च मदत 
होईल. बलुची जनतचेे भारतावरती नRक(च .ेम आहे आOण 
�यावेळी भारताचा �वातंcय लढा सुa होता त+ेहा बलु�च�तानी 
लोकांशी आपले चांगले संबंध होत.े भार&तय ने5यांना 
बलु�च�तानी जनत*ेया मनात मानाचे �थान आहे. eहणून 
बलु�च�तानी �वातंcय ल`याला �यांना पा#क�तानी सरकार 
दहशतवाद� eहणतात 5यांना आपण मदत कaन पा#क�तानला 
इशारा देऊ शकतो क(, जर तुeह� आeहाला ?ास �दलात तर 
आeह� सुZधा बलु�च�तानला मदत कa शकतो. 5यासाठ< 
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भारताने बलु�च�तानी जनतलेा आपला पा�ठंबा �पNटपणे जाह�र 
करायला हवा.
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