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  بالوثائق نتحدث
   

  الحلقة الثالثة... على مسؤوليتي 
  

   نصار أحمد آل الشيخ خزعل اليوسف المرداو:بقلم
  

   حتى صدقوا أنفسهم... آذبوا ، وآذبوا ، وآذبوا 

  الشاه والخميني وجهان لعملة واحدة 
وينكل بتاج ...  م 1965 عام الخميني يتباآى على شعب عربستان

  !!!يوم األربعاء األسود  م في 1979الرأس شعبنا عام 
آشف  في  ،  الخسيسدور الخائن عبد علي بجاري

، واليوم يجتمعون مع ابن  بهة تحرير عربستانج تنظيم
  !!! وسجن بقية القادة  األبرارقتلة شهدائنا  هم انفسهم... الشاه 

  اضحكوا معنا 
 أمراء   )البو ناصر  ( ون ، و آل مذخور    أي السادة األشراف أمراء المشعشع    هو ر ما  

و رأي     ا ه ة ، وم ب الثاني ة آع راء دول ا رأي البوآاسب أم ى ، وم ب األول ة آع دول
  :اقي عشائرنا العربية في األحواز من المحيسن ، وبنو طرف وب

احب ال ضرة ص واز ح ة األح يس جمهوري سيادة رئ
ورة       ... الديموقراطية   ادة الث أمر    ... رئيس مجلس قي اآم ب الح

ا  سافاك س الء ال ا  اهللا ، وعم ساواما حالي و ( بقا ، وال اب
دة   صائل الحمي ارك ) الخ ذي ش تالل ال ة اح ي عملي زر  ف  الج

العربية الثالث التابعة لدولة االمارات العربية المتحدة ، ومن         
  ... !!!يعمل معه وينشر بياناته ومقاالته بشبكته 

ام   ي الع ي      م  1964 ف ا بهالن د رض ور محم ران المقب اه اي دم ش وي ( اق دا) بهل هداء بأع م ش
ستان              ر عرب ي         األحواز العربية محيي وعيسى ودهراب قادة جبهة تحري د عل ان للخائن عب ، وآ

  . باندساسه بين الثوار بحجة انه احوازي غيور على وطنه خسيسا بجاري دورا
ان       علمتنا تجارب الحياة     ة        التعامل  أن نكون بعد هذا الحادث االجرامي الجب  مع القضية األحوازي

   . ويحاول واهما خداع شعبنا ألي خائن أو متلون أن يكون بين صفوفنامكان بصورة التقبل
الح ، وأتباعه                 رأي ف ة ب م الخون دم لك شملهم   ... باديء ذي بدء نق ة ست ة حال    ألن القائم ى اي عل

  :وعلى الشكل التالي 
  السيد خزعل الهاشمي

  السيد طاهر آل سيد نعمة
  نصار أحمد آل الشيخ خزعل اليوسف المرداو
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  حيم تعيبر
  طعمة نعمة
  ابن الزبيدي

  عبدالحميد صالح
  ير الوطني األحوازي اعضاء قيادة حرآة التحر

  . ، وبعض من سبقهم )آخر تشكيل ( آافة اعضاء قيادة الجبهة العربية لتحرير األحواز 
   .ضباط ومراتب جيش تحرير األحواز

شمل األمر      ... ، وثوارها   الوطنية أو أحزابها    آافة فصائل الثورة األحوازية      اد  ( قطعا الي ميع
الح صاحب األوسمة      ) ...  رئيس ف والمعصوم حضرة صاحب السمو األمير الشيخ ال

ى الخط اآلن       معه أو من دخل     ..الخ  ... والنياشين أبو الخصائل الحميدة        ا    عل  وقطع
ريم     !!! لدينا صور لمشارآته في مهرجان اقيم في ماستريخ           اريء الك وسيالحظ الق

  !!! ن األحوازيين من معه م
  

م   ادي اظل وراتهم     ... الب شف ع ي آ دخول ف ا ال ي ، اجبرون ل العرب ول المث ذا يق هك
  .ليعرف شعبنا من هو الذي ضحى بحياته من اجله ومن هو المتلون او العميل 

ة  و هب اري .. اب ود بج ة  !! راضي درويش .. محم الي للجبه ام الح ين الع ه األم دعي أن األول ي
ر ا ة لتحري ه .. ألحواز العربي صيرة مع ة ق ا وقف اترات وآشف .. لن ا من المه ابقا دعون ا س وقلن

لكن اصرارآم على جعل شرعية الجبهة بيدآم ، وقد اعترفتم انكم األمين العام السابق        .. المخفي  
  .. هو لغز غير خفي على شعبنا العربي األحوازي 

م         و ري ا نتحدث مع األخ اب ام آن ل اي ه سيادة األم    ( قب سابق   هل عرف ام ال ذآر   ) .. ين الع وهل يت
  !! الغليون 

  
  !!!لكم هذه الطرفة عن األمين العام السابق 

 عمل وليمة آبيرة في    )وهو من اقرباء صدام حسين      ( المرحوم ضاري الحمود    
ان     ادي الموسوي حاضرا وآ شهيد ه ان ال ابقا ، وآ ة س ادة الجبه ا ألعضاء قي ه تكريم مزرعت

د ان      قلنا اضحكوا معنا   ...  سابقا بية لتحرير األحواز  وقتها أمين عام الجبهة العر      ، ومن يري
اخرة       المرح.. اآلن  ينصب نفسه امين عام الجبهة       ا   .. وم ضاري خالل الحفلة آانت مائدة ف وقطع
سكي مليئة بألذ ما طاب من الطعام      ى من يحتسي       ، وأنواع الوي ، نحن ال نعترض عل

ر  هالخم ل حريت ذي حدث ان ا ... فلك ذ وطاب من لكن ال ا ل دما شاهد م ة عن و هب ب
 ، وبدأ آل من صدام الحامد واألخ ناصر حنظل           فقد الوعي   موائد الخمور سكر ختى     

ه التي امتألت          ا من سخرية      .. بوضع الكباب بجيوب ا له ان     !! ي ة آ ك الحفل  وفي تل
وان الرئاسة                    ة ، ودي ابرات العراقي دأ  .. هناك عدد آبير من المسؤولين من المخ وب

د بجاري يترنح مما اضطر الشهيد هادي الموسوي األمين العام أن يتحدث مع محمو
ضاري الحمود بضرورة ابعاده عن تلك الحفلة آون األمر ال يليق بعضو قيادة جبهة              

ة من            ..  التصرف غير الالئق  مثل هذا    و هب اخراج اب وبالفعل أمر المرحوم ضاري ب
  .ف بعض الحضور حيث يقيم تلك الحفلة ، ونقل الى بيته محموال على اآتا
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د ان ينصب نفسه              دا لمن يري ة ج ك القصة الطريف ون تل أجمعهم يعرف األحوازيون ب
اآلن أمينا عاما للجبهة ، وقطعا األخوة األحوازيون الذين عادوا لألرض المحتلة في 

  .يعرفوها العودة الطوعية 
  

سفارة في   أبو هبه استغل اعدام الشهيد قاسم على يد ماللي قم بعد عودته م           ن لندن بعد عملية ال
  !! لندن ، وتزوج من امرأة فاضلة هي ابنة الشهيد قاسم ابو محمد ليستغل الوضع 

ة من                        م معرف ة ومن في المهجر يهمه  قطعا جميع شعبنا العربي األحوازي داخل ارضنا المحتل
  ..يحاول ايهامهم بأنه األمين العام للجبهة 

  
ة ت          ه                   هنا ال بد ان اعترف بصدق وأمان دما سكنت مع ّي عن ة صاحب فضل عل و هب ة أن اب اريخي

ه           م يقدم ا ل دمت آأخت شريفة م فترة في داره لخالف عائلي ، وأتشرف بزوجته الفاضلة التي ق
ة              رم اخالق وسمعة فوق الطيب ا         .. احد من آ د ان أذآره ة ال ب ذه حقيق لكن المساومة    ..  ه

ه اخ      .. على حقوق شعبنا لن نغض الطرف عنها         ا ل ل من سنا معصومين       آ !! طاء ول
ه           ه يعرف ة لتحري   .. لكن لدي تساؤل آخر يخص الموضوع واألخ ابو هب ر األحواز  الجبهة العربي

ا للجبهة مستغال              .. يتم انتخاب اعضائها من قبل شعبنا        ا عام سه امين وهو اليوم يريد تنصيب نف
ادة              .. استشهاد اخينا المناضل سيد علي الموسوي        ة ؟ وأعضاء قي ة عام اك امان هل نسى ان هن

ة  ة منتخب ر ، واألخ المنا.. جبه ألف خي د هللا ب يم الحم ام المناضل رح ين الع ضل سيد نائب األم
ر          ا           .. طعمة امين السر بألف الف خي شه حالي ذي يعي و    .. رغم الظرف الصعب ال ئن اب لكن نطم

   ..سيد طعمة هبة اننا لم ولن نتخلى رغم امكاناتنا المادية البسيطة عن أخينا 
  

د   ( ثم أن هناك طرفة اخرى تخص ابو هبة ، وراضي درويش           و محم ا يعرف شعبنا    ) .. اب قطع
وازي ي األح ى     العرب شيء عل ة ب ة االيراني رب العراقي رة الح ي فت ل ف م يبخ سين ل دام ح  أن ص

  .هذا قبل توقف الحرب .. فأغدق عليهم آافة النعم والسيارات .. األحوازيين المقيمين بالعراق 
د    ( سافر ابو هبة ، وراضي درويش       ... الم اقل لكم اضحكوا معنا       سارة      ) ابو محم ى البصرة ب ال

ـ  .. قطعا ليس لواجب وطني  ..  آان ابو هبة يسوق بسرعة جنونية        ..فاخرة وهما سكارى     ( بل ل
سيارة       )الغجريات    ... الكاوليات  (  هل فهموا قصدي     للمرح....... )  ، وفي الطريق انقلبت ال

وجاء نشامى بعض العشائر العراقية وأنقذاهما ، وترآت         .. وتدخل القدر   .. بهما في احد األنهار     
  . على الفور سيارة جديدة واستلم.. السيارة 

  
فمن يا ترى نصبه    .. اما األخ ابو محمد فلم يكن في يوم من األيام عضو قيادة جبهة              

ل العجب !!  ه العجب آ واز  .. واهللا ان ر األح و ضابط بجيش تحري م ه وجيش .. نع
  .تحرير األحواز يتبع قيادته 

رى من ال      ... رحمك اهللا يا شهيدنا حسين ماضي الطرفي         ا   اين الث ورحمك اهللا   .. ثري
   ... هادي ، ونجله علي يا شهيدينا

  
ة   .. أما جثمان المغفور له مكي الفيصلي ، عند نقله للعراق           ة قادم فلنا وقفة في حلق

  ...الم نقل اصبروا ... ، وآيف ، وأين تم دفن المغفور له 
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ة ب       يد نعم اهر آل س يد ط ا س ن اخين ا م دما طلبن ودة ، وعن ة موج ادة الجبه ا قي ث  قطع ادة ب اع
ان         .. التشكيلة المنتخبة نعرف لم فعلنا هذا        ى من يحاول خداع شعبنا ، وان آ لقطع الطريق عل

  ... شعبنا ومن عاد في العودة الطوعية يعرف األمر 
  

سيم وحدة صفوف                     د تق ا تري ة ، ونعرف أنه ابرات االيراني نحن ادرى بأساليب المخ
ابعين   ة ت ود مرتزق ة بوج ورة األحوازي صائل الث م ف ة عن  .. له شر وثيق ن ين ا م ام

راق وشعبه يعرف      ...لنا سؤال له    ) ابو الخصائل الحميدة    ( سرايا القدس     الع
سه    دافع عن نف ة تعرف آيف تحمي   .. آيف ي ابرات االيراني والمخ

صل الغباء بها الى درجة ايصالها لك لتمرر خططك          هل و .. وثائقها  
ستحي       فعال .. الفاشلة في آسب ود العراق ، وحكومته          ان آنت ال ت

شاء       ا ت اترات         .. فافعل م ا لمه ا وجرن دون الهائن ا اذا     .. تري نحن له
وطني       ر ال ة التحري ادة حرآ ي قي ضو ف ل ع دوا ان لك م وتأآ اردت
ف   ا الهوات داخل ، وتأتين صاالتنا بال ا ات ه دوره ، ولن وازي ل األح

ا    ر الثري ا عب ات    .. يومي ستطيع االطالع از ال ت ا جه وا الثري اطمئن
  ... هل وعيتم الدرس .... يرانية آشفه اال

رهم     مع بعض اقربائي      من يتصل هاتفيا   أما ..لنا لقاء    ه آف      أو غي ول ل اق
دك  ع ي تم قصدي .. ( وارف ل ) هل فهم أول آ ا أوال ب م يخبرون م انه ا لك قلن

   ..اخجلوا من انفسكم .. شيء 
  

  ..لنعد لعملنا األهم من خالل خدمة لشعبنا عسى ان يتعضوا 
ة مع الخميني عام        العربي األحوازي أخي    م هي  1965 لنتعرف على جريدة عراقية أجرت مقاب

ستان ، وسجن     ر عرب ة تحري يم جبه ادة تنظ هدائنا ق دام ش د اع ك بع ال ، وذل دة وعي العم جري
رين  ا    !! ( اآلخ تان معن ست خوزس اب امبريال بة آت ه    ) . وبالمناس ا قال اريء م ي الق ظ أخ الح

راق            الخميني عن اعدام شهد    ان في الع دما آ ا عن ا     .. ائنا وسجن احرارن فعال دجاج العرب م
  ...غزر وال لحم الهراتي وذاك دهن الحر 

  
   .. والجريدة مرفق صورة عنها  :يقول الخميني

  )نص آالم الخميني آما جاء في الجريدة ( 
  االمام الخميني يصف حياة شعب عربستان 

  .الشعب في عربستان قال االمام الخميني في خطاب له يصف حياة 
  يترائى لي مصرع األطفال األبرياء

  يترائى لي مصرع الشباب الذي لفض انفاسه
  يترائى لي مشهد األمهات الفاقدات شبابهن من األوالد

  يترائى لي مشهد النساء الفاقدات اخوانهن
  يترائى لي العيون الدامعات والعبرات الساآبات

    الحرية اعداء اهللاين الحرية يا اعداء.. صوت عربستان 



 5

  
  

ي   و ف ي وه ا الخمين ا قاله رفقطع ام النجف األش ي  ..  م 1965 ع شعبنا العرب ل ب اذا فع ن م لك
شعبنا لم ولن ينسى مجزرة يوم األربعاء األسود ، وال المجرم           .. األحوازي عند استالمه السلطة     

دعو خلخالي ، وبهشتي                  شهيرة الم اآم ال سهم   أو من يس    .. احمد مدني أو صاحب المح مون انف
  ..حرس الثورة 

  
قد وزعنا عدد آبير منها في       ... ة األربعاء األسود تنطق راجعوها في شبكة األحواز         زرصور مج 

ؤتمرات   .. المؤتمرات   ود بجاري         الم ا محم شاري   ( التي أوقفه ى آيفك شنو     ) مشاري   ) ( ب عل
ه   ... عندما آان أمين عام الجبهة       ) سابقا  ... ( تريد نلقبك    د تنحيت ا قصة         وبع  باستقالته التي له

رى  ا     .. اخ ي يعرفه ة الت ابرات االيراني صة دور المخ صولون     .. ق ة ي ان الجبه دأ فرس ول ب نق
ؤتمرات   ي الم ون ف ة    .... ويجول ابرات العراقي ار المخ ت انظ يس تح صوت  ... ل سجيالت بال الت

   واسألوا األخ الدآتور فؤاد الحاج رئيس تحرير المحرر..والصوة معنا 
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دنا ط ة األحواز اع دادها .. باعة مجل دون اع شر احدى .. هل تري اهر ن وا من اخي سيد ط ارج

   صور المؤتمرات واقترح صورة مع نجل الرئيس الخالد جمال عبدالناصر

  
  

   ... والى لقاء
  
  
  
  
 


