
 مگوي انتفاضه ی اهواز را تبريک می
  

 از راه دور ولی نزديک به قلبم به دوستان، هموطنان و عزيزانم
  . کنمسالم می ندر شهر اهواز و ساير شهرهای ديگر عربستا

 می خواستم. من يکی از هموطنان شما در خارج از اهواز هستم
 اين انتفاضه ی بزرگ و تاريخی را به شما هموطنانم تبريک

هوطنان عزيزمان را که به خاطر  از سوی ديگر شهادت. بگويم
گفته و  خاک وطن از جان خود گذشتند را به شما هميهنان تهنيت

به آنها قول می دهيم که راهشان را ادامه خواهيم داد تا روزی که 
. دست اين رژيم خون آشام و ستمگر ايران خالص شويم بتوانيم از

دفتر تاريخ اهواز به ياد می   و درنام اين شهدا هميشه جاودان
  .مانند

  
روزی بود که من در خانه ی پدری خود می دانستم که عرب 

چون که با زبان مادری خود صحبت می کردم ولی بيرون  هستم
 ديگری باشد که بتوانم درس از خانه می بايست زبانم زبان

  . کنمبخوانم، دوست پيدا کنم و با هم سن و سالم بازی
 رويا بودم که چرا هم بازيم که يک فارس زبان بود میهميشه در 

  ؟توانست با زبان مادريش درس بخواند ولی من چرا
ناپسند  در کنارم با آنکه طفل بود ولی زبان مرا با لحن ناجور و

  من زبانی است که بنظر من يکی اززبان. مسخره ميکرد
 است را زبان قرآن که آرامش دهنده قلبها زيباترين ، شيرينترين و

خالصه رويای کودکانه ام ، افكار آودآانه ام و  .مسخره می کرد
ساله ام من بعد از سالها دوری از وطن ، عزيزانم با  روياي هفده

  .رسيده است به واقعيت  انتفاضه ی تاريخی و بزگ شما که اين
عرب  من می دانم اين رويا، رويای من تنها نيست، رويای ميلونها

  همچون من اهوازی است فکر می کنم همه مردم اهواز افکاری
  .دارند

  
من از هم سن و ساالنم، هم وطنانم، خواهران و برادرانام و 

پداران و مادرانم در اهواز می خواهم که دست به دست هم داده و 



راهی را که رفته و انتخاب  يم فكر هدف  از دور و نزديک ، با
تی با خون نوشتن ادامه دهند و رويايی را اند را محکم و ح کرده

 به ثمر رسيده و با اين انتفاضه پروراندند  که در افکار خود می
همياری خود را اثبات نموده و بدانيد که حق به حق دار رسيده و 

به اميد روزی که در وطن و زادگاه خود اهواز فرياد  . رسدمی
ه باد اهواز و زنده باد زند . طن تو را دوباره زنده کرده ايمبزنيم و

ستمگران و سرکوبگران جمهوری  آزادی من و هموطنانم از ظلم
ذکر  راستی نزيک بود که فرموش کنم، الزم به. اسالمی ايران

است که می بايست يادی از هموطن عزيزم که تقريبا هم سن و 
از آن حرک تاريخی و شجاعانه او که از  ساله من بود يا د کنم و

رژيم متجاوز  ت و پرچم عزيز اهواز را بجای علمجان خود گذش
نظاميان جمهوری اسالمی . باال برد تشکر کنم و يادش گرامی باد

پسر نوجوان را که در باالی يکی از دکلهای برق در  ايران اين
دکل نصب نمود را به شهادت  شهر خفاجيه که علم اهواز را باالی

  . بادراهش جاويد و يادش گرامی. رساندند
  
وحشانه نظام به حقق هوطنانم را محکوم می  سايستهای  ن اينم

هدر نمی رود و ما  کنم و به آنها قول می دهم که خون اين شهدا
  . ماستحقمان را با دست خود برمی گردانيم و پيروزی ازآن
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