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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  الى االخ الفاضل صباح الموسوي المحترم

تعليق على ما آتبتم في صفحة االحواز بشأن الحكومة السودانية و المصالحة مع المعارضة السودانية في الجنوب بزعامة
الفرس مع دولة جون قرنق و مقارنتها   

السودان عنها في االحواز و ذلك لعدة اسباب اقول ان المعطيات تختلف تماما في جنوب   

 اوال ان الصراع السوداني یأخذ شكل الصراع الدیني بين المسيحية و االسالم رغم الغطاء السياسي لذلك اما في االحواز
 هناك شبه تطابق في العقيدة و هنا تستقل الحكومة االیرانية هذا في تفصيل ما تشاء من احكام تنسبها الى االسالم للمحاولة

  صد من یحاول االفالت من سياستها و اعالمها المدمر

 ثانيا ان شكل النزاع یختلف تماما من حيث العدة و العتاد حيث یملك جيش السودان الجنوبي عدة و عتاد و اسلحة و جيش
 شبه نظامي استطاع ان یرهق الحكومة السودانية و شل عجلة التنمية االقتصادیة و خصوصا فرض حصار مستمر على

  منابع البترول التي تعد حدیثة في السودان

من%80تعلمون ان اآثر من  -ثالثا االهمية الجغرافية للجنوب السوداني مقابل اهمية االحواز بالنسبة للدولة الفارسية   
 بترول ایران یقع في االحواز ذلك یشكل شریان الحياة بال سبب وجود الدولة الفارسية و انها لن تتخلى عن االحواز بأي

و في ذلك یمكن النظر الى احتالل ایران  ثمن لذلك نحن نؤمن تماما ان لن یعاد حقنا المقصوب الى في الدماء و التضحية  
  لجزر االمارا التي تعد اقل اهمية من االحواز و هي ترفض حتى مجرد الحوار بشأنها

ایران و السودان بال ليس هناك مقارنة بين ایران و اي دولة في العالم و ان شأت اقول ان مما سبق ليس هناك مقارنةبين  
 التعسف الفارسي یزید عن التعسف و البطش و الظلم الصهيوني البناء دیننا و عروبتنا في فلسطين

سياسة الحوار و ان نتعلم من القضية الفلسطينية من اتفاق اوسلو و آم دیفيد و غيرها ذلك لن یعيد الحق و علينا ان ننسى  
   سوى الحجر

  هذا و تقبلوا مني االحترام و التقدیر

  اخوانكم في بوابة عربستان الثقافية
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