
بسم اهللا الرحمن الرحيم
باسالم

پس از سالم و خسته نباشی خدمت تمامی دوستان گرامی باز و برای چندمين از اینکه ایميل من به زبان فارسی است عذر ميخواهم

 خب و اینکه من دست به تایپ این نامه کردم ميخواستم از شما سوال کنم ایا اختالفات بسيار جزیی خود را کنار گذاشتيد و با هم تماس گرفتيد
 اختالفاتی به مانند چرا پرچم این شکل است و چرا این اقا با فالن حزب فارس کار ميکندو فالنی سابق با دولت ایران کار ميکرد و غيره که

 واقعا بسيار کوته بينانه و تنگ نظرانه است اگر به فکر عربستانی پيشرفته باشيم باید از تمامی احزاب چه راست افراطی و چه چپ افراطی و
 عيره سود برد و موجب رفاه مردم شد تا در اینده باز کسی نتواند عربستان را به سادگی تصرف کند چرا که ميدانيم و بدون هيچ ترسی ان

 راباید اذعان کرد وان این بود که شيخ خزعل بن جابر در ولت خود از تمامی قبيله ها استفاده نميکردو کمی در مورد بعضی از قبایل تبعيض
قائل می شود

 پس از گذشته درس گرفته و در این برهه از زمان با اتحاد و همبستگی موجب و باعث ازادی سرزمين خود از دشمن سياه دل و کثيف کرد
 وباز در مورد اتحاد نباید از سایر عربستانيها به سادگی گذشت یکی از عوامل پيروزی همدلی است که ماباید با ارتباط با سایرین به مانند

 شوشتریها و دزفولی ها و لرها با انها متحد شد چرا که نميتوان انها را از یاد برد و انها را نادیده گرفت چرا که اگر اینها را نادیده گرفت انها
 هم در راه پيروزی ما سنگ اندازی کرده و یکی از عوامل ای که هنوز که هنوزه ما به عقب برميگردیم و هيچ در راه وطن گام برنداشتيم به

این علت است

 و اینکه اول باید خانه خود را درست کنيم و ان در سایه اتحاد تمامی احزاب و گروه ها وشخصيت های احوازی به طرف شکست دشمن
ونابودی اشغال گر کور دل پرداخت

و نباید مسائل کوچکی مثل پرچم را پيش کشيد چرا این بهانه واقعا مسئله ای نيست که باعث و بانی جدایی و و تفرق بين احزاب شود و هرچه
 بگذرد ما دیگر نميتوانيم بعضی از حقایق روی زمين را نادیده گرفت و نشست و فقط به نوشتن در وب و تماس با سازمانهای بين المللی اکتفا

کرد چرا

اب در کوزه و تشنه لبان گرد جهان ميگردیم

و باید نگاه خود از خارج به خود بياندازیم و چرا توانمنيدهای خود را نادیده ميگيریم چرا که اجنبی اگر کار بکند فقط دنبال منافع خودش است
ولی دوست عرب من به فکر مردم خویش است و بس

ولی اگر کسانی هم برای منافع خود کار ميکنند بدانيد که هيچ عاقبت خوشی ندارندو فقط باید برای مردم کار کردو چشم به همدیگر بيندازیم که
اگر متحد شویم دنيا را تکان ميدهيد

 در پایان یک جمله که به نظرم بسيار قشنگ و شاید در خور توجه باشد و شرح حال مردم ماست را از کانال الجزیره از قول یک مصری
ميگویم

من ميگم االحوازین(الوقت هرج اللغایه و یحتاج مصالحه شعوب )

Date: Thu, 19 May 2005 15:06:06 -0700 (PDT)

From:
 "ali ahwaz" <@yahoo.com>  View Contact Details  

Yahoo! DomainKeys has confirmed that this message was sent by yahoo.com. Learn more

Subject:  ba salam in ham harfahey khaen mola howeze

To:
 ahwaz1925@yahoo.com, alahwaz@alahwaz.org, arabistan@al-ahwaz.com, edtor@al-moharer.net, 

alahwaz@gawab.com, alahwaz@islamonline.net,  omaralahwaz@yahoo.com,  sonnaalahwaz@yahoo.com

CC:
 "mansour ahwazi" <alahwaztv@yahoo.co.uk>, al-mohamra@al-mohamra.nu, alahwaz@gawab.com, 
 almohammrawy@yahoo.com, arabistan@arabistan.org, aso@ahwazstudies.org,  "farogh" 

<love_ahwaz_2005@yahoo.com>,  sonnaalahwaz@yahoo.com
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