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  داکتر لعلزاد بلوچ: فرستنده
  ٢٠١۵ اکتوبر ٢٠

  

  جھان تمدن ترين پيشرفته و ترين زنده دارای بلوچستان
 

 با و بوده جھان در زنده تمدنھای ترين کھن از کیي سال ھزار شش از بيش قدمتی با تمدنی از برخوردار بلوچستان

 جھان در تمدنھا ترين پيشرفته از برخوردار و ترين کھن از يکی" جيرفت" تمدن و "سوخته شھر" تاريخی ثارآ وجود

  .است بوده

 دهدا قرار ھا تمدن ترين پيشرفته صاحب را بلوچستان گشته کشف جيرفت تمدن و سوخته شھر باستانی ثارآ در نچهآ

 .است

 و بم ، جيرفت که بدانيم بايد .دانيم می بلوچستان شامل را جيرفت تمدن چرا که شود ءالقا خواننده برای الؤس يک شايد

 بلوچستان اشغال از پس استعماریۀ برنام يک طی که باشد می بلوچستان به متعلق کرمان جغرافيای از ديگر بسياری

 سوم يک از بيش معادل که شدند جدا و تجزيه بلوچستان از یئقسمتھا ،يسانگل دولت ھمراھی با پارسھا حکومت توسط

 .گشتند الحاق خائنانه ای پروسه طی خراسان و ھرمزگان کرمان به و باشند می بلوچستان فعلی خاک

 يرفتج به بعدھا که باشد می ُجيندرپت شده اصالح ۀکلم از برگرفته نامش که بدانيم بايد جيرفت که است بابت اين از و

  .کرد پيدا نام تغيير

 بوده آباد که بلوچستان از منطقه اين به جنگی مال برای ھميشه زمانھا آن در که بوده بلوچ سرداران از يکی نام جيند

 در منطقه اين نام اين بر بنا .است برده می غارت به را بلوچستان از خطه اين مردم احشام و اموال و برده می يورش

 .است بردن و کردن جارو آن فارسی معادل ۀکلم ُرپت و) خان جيند مشھور ای منطقه يعنی( بوده ُرپت جيند زمان نآ

 تاريخی شھر اين نام شد یئزدا ھويت بلوچستان شھرھای از بسياری نام که ھمانگونه تاريخی شھر اين نام بعدھا

  .کرد پيدا نام تغيير جيرفت به نيز بلوچستان

 از غافل اش امروزی نسل بايد چرا و باشد ھويت بی سرزمينی و تغيير دستخوش متشقد و تاريخ بايد چرا بلوچستان

  .باشد اش ديروزی حقيقت

 و ھا برنامه چارچوب در را خويش استعماری ھای برنامه ملت اين خوی و خلق به توجه با استعمارگران که بدانيم بايد

 می ايرانی ًنسبا و ًاصال را خود بلوچ فرزند که سيديمر امروز به تا نمودندء اجرا و ريزی طرح مدت بلند سياستھای

 .دارد شناخت اصفھانی و زنجانی يا و تھرانی يک که دارد شناخت اندازه ھمان به بلوچستان از و پندارد
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 واقعی اسناد قرنھا از پس ملتی اگر اما شده نھاده بنا ملتھا تاريخ و ھويت با بيگانگی بر استعمار اصل که پذيريم می

  .گذاشت خواھد بردگی زنجيرھای شکستن سویه ب قدم حقيقت در بيابد را اش واقعی ھويت رامونپي

 از ھرگز پسندی آزاد اين و است آزادپسند ملتی بلوچ که بودند واقف اين به خوبیه ب سرزمين و ملت اين استعمارگران

  .سازد نمی مسکوت و محکوم ملتی انھا

 نھا آ.کند حکومت برآنھا تا خواھد می را ديگر ملتی نمودن هبرد نه و پسندد می خود بر را ديگران حکومت نه بلوچ

 است خواسته می را زندگی نوع اين ۀاجاز نيز ديگران برای و پسنديده را کردن زندگی زادآ بلوچ که بودند اين بر واقف

  .است حقايق اين گويای ملت اين تاريخ و

 بلوچ تاريخ عکسه ب بلکه ندارد وجود ديگر ملتی کشيدن برده به و خيانت از برگی ھرگز ملت اين افتخار پر تاريخ در

 کمک و نجات درصدد داشته که مردانگی و مرام با ھميشه و بوده وی انديشی آزاد و شجاعت و غيرت از سرشار

  .است بوده گانشيه ھمسا

 تاريخی ھويت نابودی استعمار از پس مگا اولين که برآمدند آن صدد در داشتند ملت اين از استعمارگران که شناختی با

  .گردند خود تاريخی حقيقت از غافل بلوچ ۀآيند ھای نسل که طوریه ب است نانآ

 به ِگه و سراوان به شستون و زاھدان به دزآپ و زابل به آباد حسين و جيرفت به ُجيندرپت که بود ضرورتی چه اال و

 سيستان که صورتی در(يابد نام تغيير سيستان به بلوچستان از بلوچستان کلی تمدن و ايرانشھر به پھره و نيکشھر

  .)است بوده بلوچستان گھر پر خاک از بخشی و نبوده بلوجستان از جدا سرزمينی

 بلوچستان به رضاشاه زمان در که بودند کولی ای عده کند می حکومت بلوچستان بر امروز که زابلی نامه ب قومی اما و(

 خود امروز شان تاريخی ارزش و قدمت و  تاريخ به نسبت نانآ توجھی بی و بلوچ ملت غفلت به توجه با و گشتند تبعيد

 کاذب حقيقتی گويای خود جمعيت اين و)اند داده ساله ھزار شش و پنج قدمتی نفری، ھزار پنجاه و دويست جمعيتی با را

 گمنامی وادی در وامانده کرده فراموش را سرزمينش و ملت تاريخ چون بلوچ فرزند و (است ساله ھزاران قدمتی بر

 نرسد ثبت به آثاری تاريخی سرزمين اين از جغرافيا و تاريخ در و) اش مادری خاک در کند می غربت احساس و است

  .نشود يادی رپيراستعمارگ داستانھای از گاه ھيچ و

 است شده ثبت وگريخته جسته ورتصه ب و ندارد وجود کامل و جامع صورته ب بلوچستانی تاريخ که پذيريم می را اين

 دال یئھا نشانه و ھاتآي وچون دارد وجود تمدنھا ديگر متون و تاريخ در که ای شده ثبت آثار و ملت اين تاريخی آثار اما

 و داشته وجود بلوچ ملت بين در سينه به سينه که ای زنده تاريخ و دارند بلوچستان عظمت با تاريخ و تمدن به اقرار بر

 می ملتھا ساير ھمسان به و پارسھاست از متمايز ملتی که نيست معنا اين آيا دارد که غنی زبان و فرھنگ و ھنر و دارد

 .باشد

 در مثل بی زبانی بلوچی زبان که نمودند اذعان یئاروپا شناسان زبان که است کافی اندازه ھمين به بلوچی زبان برای

 .اند مانده متحير زبانشناسان کلماتش از بسياری معانی و شناخت در ھنوز که است کلماتی از غنی که طوریه ب دنياست

 مثال به رکيک و زشت الفاظ زبان اين در و بزرگوارانه احساسات و نصيحت و پند از است کتابی گويا بلوچی زبان

 سنگين وزن که است یئھا المثل ضرب صورته ،،ب آن کلماتی تنبيه و نھی و امر ھميشه ،،و دريا بر است یئھا قطره

 ھمچنان و نشده ھضم داردھرگز قرار استعمار و محاصره در که وجودی با که است زبان اين /.رساند می را زبان اين

 اين تاريخ که اين علت و است نداشته وجود نآ کلی تدوين و تعليم برای ای برنامه گونه ھيچ که باوجودی .است زنده

 يک درازای به سال ھزاران طول در ھرگز و بوده ستيز در ھميشه ملتی، تمل اين که بوده اين علته ب است زنده ملت
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 .است نپذيرفته را شکست ھرگز اما و بوده مستبدان و ابرقدرتان تاز و تاخت مورد ھميشه و نداشته آرامش  بھرۀ سال

  .است شده می داده انتقال سينه به سينه نسل به نسل تاريخ اين و

 بيگانگی آنان استعماری ۀبرنام اولين وردندآ دسته ب بلوچستان عظمت با تاريخۀ مطالع زا استعمارگران که شناختی با

  .باشد می تاريخشان و ھويت با ملت اين

 تاريخی ھويت به که است کافی بلوچ فرزند برای اما ماند نخواھد باز نگارش از دستھا موضوع اين به پرداختن برای

 رسيدن چارچوب در ای مبارزه برای امروز و. برگرداند اش آزادپسندی وراند به را ستم تحت زندگی و برگردد خويش

  .نديشدبي ايران جغرافيای در اش خودمختاری حق به

 و ھويت و مليت ھمان که را زمين در خداوند ھای نشانه از يکی بتواند تا برسد خود خودمختاری حق به بايد بلوچستان

 ھای نسل و امروز نياز براساس اش خدادادی ھای سرمايه و منابع از چنينھم و نمايد حفظ ،باشد می فرھنگش و زبان

  .نمايد حاصل نجات تبعيض و فقر و ستم تحت موقعيت از تا کند برداریه بھر فردايش

  .بريزد اش مادری زمين فرش بر سرزمينش و ملت آبادانی برای خونش وقطره زحمت عرق و

  بلوچ محمود

  )وچستانبل ديموکراتيک جنبش :بشکريه(

  

  :يادداشت

 که بيشتر محل تبارز آن مدنيت در افغانستان کنونی موقعيت اشبا تمام عظمت گذشتۀ " بلوچ"از آن جائی که مليت 
دارد، امروز در سه کشور افغانستان، ايران و پاکستان به مثابۀ يک اقليت تحت ستم حيات به سر می برند، لذا از ديد ما، 

 ساحۀ شان داريم، وقتی حل مسأله در "ملل در تعيين سرنوشتحق "که به حق تخطی ناپذير با تمام اعتقاد و احترامی 
مطرح باشد، واضح است که از طرف ما چنان حالتی برای کل بلوچھا در " خود مختاری در چوکات جغرافيای ايران"

  .ئيد ما قرار گيرد، فاقد پشتوانۀ علمی و تاريخی شمرده شده نمی تواند مورد تأيافتهاسکان ھر سه کشور 
 AA-AAادارۀ پورتال

 

 


