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 اوقات شاید بعضي واقعيتها در عين غير قابل انكار بودن براي بعضي افراد آه گویيم گاهیبي مقدمه ب
حواز نه از هشتاد ادعاهاي موجود در مورد اال .خوابهایي براي انها دیده اند غير قابل تحمل وهضم باشند

انجه هست تقدم وتاخر در مطرح آردن .سال بيش اغاز شده ونه بخاطر عصبانيت شما متوقف خواهد شد 
در آذشته اآر صداي این مدعيان به جایي نرسيده است وفریادشان آوش فلك را بر نكرده  , آن بوده است

یا بهتر بكویم نبودامكانات اعالمي و,است بدليل این بوده است آه سياست جهاني اقتضا نمي آرده است 
ونبود ارتباطات آسان وارزان قيمت وهماهنكي اعتقادات فكري حاآمان با سياستهاي امریكا وانكليس 

  .......و

   .همه اینها باعث شده بودحكومتها بتوانند هر جور آه بخواهند ثروت ملل واقوام را سرقت آنند

ه وبسياري ازارقام در معادالت سياسي تغييرآلي یافته است اما امروزه بسياري از معادالت تغيير آرد
نمونه ,قبرص,دارفور,موضوع تيمور شرقي ,امروزه اقوام جایكاهي درسياست جهاني براي خود یافته است,

شعارهاي جدید لزوم برقراري دموآراسي در تمام جهان , تغيير روزانه قيمت نفت.بسياري از این مثال است 
اروبا واز همه مهمتر تغيير درسياست بازارهاي سالح ومهمات ولزوم تبدیل تدریجي این از جانب امریكاو 

همه اینها دالیلي است ,بازارهابه مواد مصرفي وغذایي ولزوم یافتن مشتریان بيشتر درخاور دور ونزدیك 
هان آه باعث شده است روشنفكران اقوام خواستهاي قلبي خود را آه سالهاي طوالني در سينه خود ین

آرداند مطرح نمایند ومطمئن باشيد حتي آن برادراني آه با شما همكاري ميكنند و خود را فدراليزم معرفي 
وفقط در .ميكنند هم قلبا براین عقيده هستند وبرعرب بودن خود و سرزمين خود مينازند ومباهات ميكنند 

و در نهایت قلبا به حق تعيين , دلهجه خود با دوستاني آه اهواز را االحواز تلفظ ميكنند تفاوت دارن
  . سرنوشت معتقد هست

 هم به شما قولهاي هم داده اند به این دليل است آه هنوز به آن مرحله نرسيده اند آه اگر نماند ناگفته
ضمنا مكر جند درصد از اعراب احوازي با اعتقادات آنان همسو ميباشد واز .بخواهند به آن وفادار بمانند 

اصال نه آنانكه بقول شما علم عراق را حمل ميكنندو نه اینها آه به شما , ا تبعيت ميكننددیدآاه هاي آنه
ولي هر آدام روشي را دریيش آرفته اند آه شرایط "قولهاي داده اند قصد خيانت به ملت خود را ندارند 

ضر به شنيدن فر یكي از آن احزاب در شرایطي تشكيل شد آه جز صدام آسي حا, براي انها مهيا آرده است
 مخالف سرسخت دخالت عراق در أحوازناگفته نماند که جبهه دمکراتيک مردمی خلق عرب ((( یادشان نبود

 هرگز حتئ یک هوادار در خاک    بود و بخاطر این دیدگاه خود تا سرنگونی صدامأحوازيامور سازمانهای 
 که اکثر نيروهای  ین در حالی استعراق نداشت و هواداران آن به ترکيه و اروپا پناهنده ميشدند ا

 تا حزب دمکرات کردستان ایران و کوموله در بغداد دفتر داشته و از  اپوزسيون ایران ازچپ و راست
 وصدام در نهایت بفكر توسعه طلبيهاي خود بود و آنان در مخمسه صدام )))صدام کمک دریافت می کردند 

و حزب دیكردررشرایطي تشكل شد جز . د آير آرده بودند وراه یس ویيش از انها گرفت ش
به هر حال نه ,  اما در عجبيم . این شد آه فدرالي فكر آردند,ایوزسيون دوستان دیگری نداشت  گروهای 

شما براي انها تاآنون فكر بكري آردید آه تا ابد مدیون شما باشند و جز از حلقوم شما سخن نكویندو نه 
  .ز هستندآنها تصميم آيرنده نهایي براي احوا

تاریخ این ملت را سالها رنج و مشقت ,درنهایت هيجكدام بتنهایي تاریخ ملت عرب احواز را نساخته اند 
این قوم براي اثبات موجودیت خود احتياج به دليل و برهان ندارد , وعذاب طوائف و عشائر رقم زده است

ادآان را جایكزین شط العرب هشتاد سال است آه سعي شده است اسامي اروند وخرمشهر وسوسنكرد وش.
ومحمره وخفاجيه وفالحيه آنند ولي تاآنون آودآان ما بدون هيج حساسيتي نام عربي آنها را بر زبان 

   .جه جيزي براي شما مسلم تر از این صراحت لهجه آویاي تاریخ این ملت است, مياورند

ب آه اآثریت مطلق شهرها و روستاها آجاي بالد عربي از بندر عباس تا جبال زاآرس ساآناني غير از اعرا
من منكر وجود ملتهاي دیگر . راتشكيل ميدهند سكونت گزیده اند ومشقت و عذاب محروميتها را آشيده اند

آه به دالیلي در این سرزمين نقل مكان آرده اند نمي شوم و ضمنا فراموش نميكنم سياست تهجير از 
خليج عربي ,نهایت چه شما بخواهيد وچه نخواهيد خليج عربي در .ساليان سال اغاز شده و هنوز ادامه دارد
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