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  على مسؤوليتي
  الحلقة الخامسة

  
   المرداو اليوسفنصار أحمد أل الشيخ خزعل: بقلم 

  
وطني األحوازي ،                     ةالتحریر ال ة لحرآ ادة العام ى توجيهات القي قلنا بالوثائق نتحدث ، وبناءا عل

ى مسؤوليتي              ا         ... ستكون هذه الحلقة الخامسة هي الحلقة األخيرة من عل ذي آن رد ال ذلك ألن ال
ه م دوا  نتأمل د وصلت ، واعتق واز ق ر األح ة لتحری ة العربي ادة الجبه شرعيتهم لقي دعين ب ن الم

د             ة ، وبع ة الرابع ا ، وتحدیناهم في الحلق ا أو ترعبن واهمين انهم بنشر مثل تلك األمور قد تخيفن
ذه                    وطني األحوازي وحسب التوجيهات سنكتفي به ر ال مراجعة مع القيادة العامة لحرآة التحری

ائق                    الحلقة وسي  ائق مخصص للصور ، والوث سم للوث خصص ضمن شبكة األحواز لألنترنيت ق
ا مغزى         ا عرفن آمرین ، آونن ة والمت ائق الخون سميتها ، وث شبكة ت رى ال د ت ا ق التي تحدثنا عنه

العربي األحوازي ، وان       ليتعرف شعبنا   .. تحرك األوآار المشبوهة التابعة لالطالعات الفارسية       
ائعي رف ب عبنا یع ان ش ة  آ ة اسالمية ایراني سها جمهوری سمي نف ة من ت ضمير ، ومرتزق ...  ال

راق        ي الع م ف ل معه ن یعم شفنا م ا آ رة آونن ة األخي ذه الحلق ون ه ا أن تك ذي جعلن سبب ال ، ال
ا                         دعي أنه دولي ، فمن ت انون مكافحة االرهاب ال وسيالحقون من قبل القضاء العراقي ووفق ق

ا        مفوضية االعالم للجبهة العربية لتحر     ن تفلت منه ر ل یر األحواز قد ورطت نفسها في مأزق آبي
  .أوآار المخابرات االیرانية في العراق أو غيرها من دول الخليج العربي والشرق األوسط 

دفنا واضح  ان ه ة  .. اذن آ سها جمهوری سمي نف ع من ت اونين م ة المتع ل المرتزق و آشف آ ه
  .اسالمية 

  
ى  ا عل ال ااطلعن ي المق ان ف د نعيق الغرب شبكة ق ك ال ا أن تل شبكة ، والحظن ك ال ر تل ذي بث عب ل

ال ان                    وضعت في حسبانها أن المقاالت تعبر عن رأي اصحابها ، دون أن یدرك من آتب هذا المق
ى         ما بثته تلك الشبكة هو تحریض لالرهاب في العراق           د اهللا عل ه الحم سالمة     ، نقول ل هل  ...  ال

ده      تورط من یتعامل معك ، ا... تحسبنا سذج   ا نری ا آن ذا م ة وه ... نكشف المستور وبانت الحقيق
من خالل مقالك الساذج یاسيادة األمين العام األسبق ، تم آشف الخونة المرتبطين بأجهزة القمع          

راق          الفارسي التي   اء في الع ل األبری ا ...  تقت ا نحن نتحدى         م لك  قلن ى مسؤوليتي وه  اآلن ... عل
ى  ةهاب المصدر للعراق من قبل بعض الجهات أو مصدربدأت شبكات تغلق لتورطها بدعم االر   ال

ا                  مولعلك... دول  الغيرها من    م ایقافهم د ت راق ق  سمعتم أن شبكتين تحرض على االرهاب في الع
وم       ... ولعلكم تدرآون ماآتبتموه ما هو اال تحریض على قتلنا          ..  ول الي وأیضا على مسؤوليتي أق

انوني   آنا في اجتماع مع مسؤولين حول هذه الم        لكي  ... سألة ، وأخذت المسألة تأخذ مجراها الق
م                        دعون أنه ال ، ونعيق من ی ذنا مق یدرك من یتعامل بسخریة بعواطف شعبنا أنه على وهم ، أخ
اونين                قيادة الجبهة وآما هو ، وسلمناه الى األجهزة المعنية التخاذ االجراءات االزمة بحق المتع

اجهزة االطالعات ا       ة   معكم والمرتبطين ب م             ... الیراني اؤآم ورطه رفهم لكن غب ا مسبقا نع وان آن
ا       .. وهذا ما آنا نتوخى اليه      ... بكشف المستور    شباك ی سادة   خدعكم البعض وأوهمكم فوقعتم بال

م           !!  راق ه دولي ، والمسؤولين في الع أما الموقع فهذا من اختصاص لجان مكافحة االرهاب ال
ع ،          ا        ادرى بكيفية التعامل مع تلك المواق ذا أمر ال یعنين يهم ، ونحن نتحدث اآلن         ... وه ه یعن لكن

ن یكون    .. بصفة قانونية بحتة     قد یتوهم البعض أن وجوده الجيء في تلك الدولة أو تلك سوف ل
و   ع فه ى الموق ع مسؤولية عل ه ال تق م بأن صبر ، ومن اوهمه ة االرهاب فلي ة مكافح تحت طائل

   .قبل یومين وراجعوا فدرتكم العقلية راجعوا المواقع التي اغلقت .. ایضا واهم 
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شفت    مشكرا لك   .  شخصية   المسألة لم تكن مسألة    د آ راق      م من یتعامل معك      م ق ة  ...  في الع مرتزق
سالمة یابطل       ...  قطعا ماذا نقصد ، ومن        معرفت... النظام الفارسي    ى ال د اهللا عل ل   ... الحم م اق ال

ذي بث رسالتك     لست على خالف مع   ... لك اني أآتب على مسؤوليتي    ع ال م یحصل   ... الموق ول
د   ى أح ام أن تهجمت عل ا من االی عیوم ى اي موق ى  عل ساعد عل ا ان من ی ل حق ن سنرى ه  لك

راق            ل في الع ا    االرهاب ببث مقاالت تحرض على العنف والقت ذا    .. هو ليس ارهاب ا یكن ه واینم
ع  ل ل ، الموق سائل ال طائ رهم بم وا غي ة ورط ون للجبه ادة المزعوم ي والق انون ال یحم م والق ه

ر           !!! ربما ال تعرفون قانون الطواريء العراقي       . المغفلين   ألف خي نكم نحن ب ا نطمئ فقط  ... لكنن
الموقع الذي نشر تلك المقالة یعرف القائمون عليه أني          . اضحكوا على انفسكم ومن تورط معكم       

ذا امر ال                  ة       لم اتهجم عليهم یوما آونهم یعملون وفق أهداف رسموها ، وه  یعني الجبهة العربي
ى أحد           ... لتحریر األحواز أو حرآة التحریر الوطني األحوازي         لم تسنح حتى فرصة التعرف عل

ستان ، وآخر احواز                 ... في هذا الموقع     سمونها أهواز ، وأخرى عرب ارة ی ى     و ،ت اترون عل یته
ة            أو علم    مسميات   ابرات الفارسية في محاول ع من المخ ة دف سة  والمحصلة النهائي  لنلتهي   بائ

اترات  دنابالمه ن لتبع وازي    ع ي األح عبنا العرب ة ش ى   ..  خدم ه معن امن ال تفق سياسة ی  ... ال
داد              !!! ... وتطلق الرصاص في بيتك ، وأنت ثمل         ة بغ وات األمریكي دما قصفت الق ذآر عن هل تت

ان ا        ...  م ، وارتدیت بدلة حزب البعث العربي االشتراآي             1998عام   ذآر این آ لقصف أم   هل تت
ة       ...اذآرك   ة       في العامری د صاحب                   شارع المنظم ا من الخمر عن سيت ليلته م احت ذآر آ  هل تت

األمر          .. الفستق والحمص   .. محل بيع المكسرات     ه ب ة ل ذآر    ( ... ) ... قطعا الرجل ال عالق هل تت
كر   ة س ي حال ت ف ة وان س الزیتوني ست المالب دما لب كا ... عن ي ماس ى الكرس ست عل ووجل

ألنك  ... وقطعا لم یتصل بك أحد    !!! ... شنكوف مدعيا انهم سيتصلون بك لمقاتلة األمریكان        الكال
سلحة        وات الم ادة الق سؤولية قي ك م اط ب ك لتن صل ب ة ستت ابرات العراقي صور أن المخ ت تت آن

وي   دفاع الج وي ، وال ران الج ة والطي قط  ،!!! العراقي ك اس ذآر أن ا أت ى م د عل ا  ليت وأعتق لته
ائتين وخم  نكوف   م ة بالكالش ائرة امریكي صف     سون ط ة والن ساعة الثاني ام ال ي تم دا ف  وتحدی

را ضحك  ... فج ر م ن منظ ه م ه ... یال ؤمن ب ت ت تحلفك اهللا ان آن ام  ... اس ك أم ذآر موقف ل تت ه
ر     !!! یا من ترید قيادة األحواز ... اوالدك وزوجتك الفاضلة     ة لتحری وعلى حساب الجبهة العربي

ا ... األحواز  رى ی ي ت ور عن ذه األم رم اذا آنت تعرف ه م أسكنتني ... محت راق ل ي الع ت ف وأن
رى من ورطك    .. هل رأیت آم أنت ساذج  ... حاشى اهللا ...  هل دارك آانت دار مجون    ...عندك ت

ابيين           ... الدخول في هذه اللعبة      من الموجودین في العراق والذین سوف نتعامل معهم بصفة اره
اذا ...  رف لم اد... اتع رة س ة الم ماء   ... لك الحقيق ن االس رت م ن ذآ ت تحسب ان م ة آن التابع

ابقا   ة س ابرات العراقي راق   للمخ ع الع أزق م توقعنا بم ان اآلن س ة   ... أو األمریك م اللعب ... افه
دفاع              ... االرهابي أبو هبه یتهجم بكل وقاحة على اسياده           ى شك من حقي أوال ال دون ادن ا ب قطع

ساب                 ... طاهر   عن أخي ورفيق دربي سيد         ا من تجهل االن ل ی ر وال اق ين ال اآث دیت  ... بكلمت تع
ه وسلم                           ه وآل د صلى اهللا علي ریم محم ى ساللة رسولنا الك ... على نسل من بيت شریف یعود ال
... وأنت خير العرافين ، وال أقول لك اال االحتساب الى اهللا جل شأنه في مسألة أخي سيد طاهر                       

دم آشفها من               أنت تفقه السياسة وتعرف آ     يف تختار األسماء ، وآيف یتم وضع اسماء سریة لع
دورق الكعبي      .. تذآر یامن تفقه السياسة أول تشكيل لقيادة الجبهة         ... قبل العدو الفارسي     ابن ال

ة               ... ال شك انك تعرفه      سيات مختلف ون جن شرفاء األحوازیين ، ویحمل م    ... وغيره من ال رى ال ت
ي اآلن   صبح نرویج ك     أم م...ت يء  لكن سجال الج ت م اذا     ... ازل تتذآر لم ابي وس يء اره ال ج

سية          وغيرك اصبح آندي ،    ...هل فهمت قصدي    ... ارهابي    وثالث امریكي ، ومنهم من یحمل جن
ك وآنت     الم تدعي أن عملية احتالل السفارة ا     ... آویتية أو عراقية     دن هي من قبل  الیرانية في لن

دن باشراف ا ت ي لن قتك ف ن ش وزي  دیرها م د ف ة والعمي ابرات العراقي رد .. لمخ ان مج ذا آ أم ه
و آعب         نرلكن  ... افتعال منك لتجعل من نفسك بطال مغوارا في نظر األحوازیين          ستر ببن د الت  !!!ی

سل رسول اهللا        ... یا ابو هبه     ریم            ... تعدیت على ن دافع رسولنا الك ه أن ی سأل اهللا بحق آل بيت ون
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سله           ى ن ه       وهو أ  ... على من تهجم عل ر أنت تدرآ ا مسل           ... م رویج انن ستك الن ا ان  مين لكن ربم
   .أیام عاشورا  في...ونفوض امرنا الى اهللا بك 

ونفوض أمرنا بمصاب الحسين سالم اهللا عليه واليوم عاشوراه          ... سببت وشتمت حتى األموات     
ر    دعارة والخم ات ال دى حان ي اح سكر ف امن ت ة ی اابو هب صدرهم ای ی ذین ت ابيون ال ران  واالره

ربالء                      ى آ وا ال اء ممن توجه  والذین یتدربون في معسكرات ایران هي التي تحصد ارواح األبری
راق         .. ران تصدر االرهاب      ثالثة من اتباعك اردنا آشفهم للع ورطوك وورطوا انفسهم    .. ألن ای

ران           ... این المفر اآلن    ...  دي ای ى ای ا عل ذي زور جنس    ) األرطرقجي   ... ط  (  یحاولون قتلن  ةيال
ه ليست اطرقجي      ...  نعرف این هو اآلن    ...عراقية وجواز سفر عراقي مزور       ا اسم عائلت قطع

م   شاطر یفه دي    ... وال وق مری ن س ة م سية عراقي ر زور جن ن  !!! آخ النزوح ع وه ب وأغریتم
صلوا عن الموضوع              قطعا اسمه مسجل اآلن في الحدود           .. العراق   م تن صلتم به نهم ممن ات وم

ة    ا بالموضوع      وأخبرونا ال عالق ا           (  لن شه تتعلق من آراعينه ل ل یظهر أنك ال تعرف بعض         ) آ
ه               ... األحوازیون یاسيادة األمين العام األسبق       دي لمن اتصل ب ن الزبي ا جواب اب اضحكوا  ... أم

وطني األحوازي ،               : له  ابن الزبيدي  معي قال  ر ال  اذا اردتني فأمامك القيادة العامة لحرآة التحری
يكم      وبامكانك االتصا  ى   ... ل باألخ سيد طاهر آل سيد نعمة وتأخذ موافقته وسانظم ال اضحكوا عل

رة          ...انفسكم یا اغبياء     سيت الخم ذآر آيف آانت تمنعك          ...  معك    هل تتذآر یوما اني احت هل تت
رة               دك عن الخم ذآر من    ... زوجتك الفاضلة وتطلب مني أن أآون جنبك ، ألبع  آنت  این هل تت

سكي  شتري الوی اهرة  ، وت ن اي ع رادة !!! م ي الك ك  ... ف ي اعطت ازدا الت سيارة الم بجح ب وتت
ى معاشرة ال   وازي ال ال ل األح ة للعم ابرات العراقي ا المخ ا .....ایاه ا طالم اخر أمامه ت تتف  وآن

ى سمعة           ... السيارة موجوده فال تخافي      ذه األمور فهي تسيء ال ل ه الم انصحك االبتعاد عن مث
ا غبي           .. تورطها معك اآلن     هل تعلم انك س    الجبهة ة ی ا حسب    ...  هل تعلم أن الهواتف مراقب ألنن

األمر                ا ب م اآلن ان من یتعامل          !!! المعلومات لدینا أنك تتصل بها ، هل عرفت آيف علمن هل تعل
ورط نفسه     رة معك          معك ی سم عليك بمصاب آل البيت هل آنت احتسي الخم ود   ... اق ام آنت اق

.. اهال  ...  أهال ... الى الدار ثمال ، واحتراما لزوجتك الفاضلة وأوالدك        السيارة المازدا ألعود بك   
ك   ..  ، ونحن في عاشورا    ، وأیضا استحلف راضي درویش بمصاب آل البيت     اهال   ان بيت  هل آ
ت ع    بي اخوة م ان ونجلس آ ي عم را ف ه آثي ام في ك ، وین ي بيت اجن ف دخل م ف ی  مجون واال آي

لة   ك الفاض ي دروی  ... زوجت ة یاراض دخل اللعب ي    ... ش ال ت ل مك ي الفاض وم أخ أم دار المرح
ان ،             ...الفيصلي دار مجون یا أغبياء       م في اغلب األحي ون اني آنت اسكن معه الم تكونوا تعرف

استحلفك اهللا بمصاب آل البيت یا راضي درویش هل رأیتني احتسي             ... وایضا في مسكن بهادر     
  ... ري الى اهللا بكم في هذا اليوم یوم عاشوراء وافوض ام.. الخمرة وعشت معي في األردن 

  ... اتعرف آيف .. أما أتباعكم الثالث فقد آشفناهم یاعبيد ایران 
م               ... ذآرت اسماء ليست على عهدك       لكن من ورطك بهذه األسماء یعرف آيف آانت عالقتي به

ام ا             ...  ة في دار       فحسين العبيدي آان یكرهني آراهية التحریم ألني سبق ذآرت قصتي ام و زین ب
  ... سيد شاآر 

اقض                 ة وال حضوا التن و هب ه اب ا      ،   ...اليكم األسماء وبعض ما قال و        نقتبس مم ان اب جاء من بي
   :هبة والذي لم تكن له الشجاعة ان یكتبه بأسمه ولكن وضعه بأسم الجبهة العربية 

م الى  مدير مكتب حرآات التحرر للمخابرات العراقية ، ومن ثأآرم عمر التكریتي
 مسؤول وحسين العبيدي مدير في المخابرات العراقية موفق صالح العلي التكریتي

 رئيس قسم االحواز وفالح فاضل الجبوريتنظيم حزب البعث في األحواز 
 مدير قسم االحواز للمخابرات ومحمد خلف درویش الجبوريللمخابرات العراقية 

 الداخلي للجبهة ونّصبوه عضوًا في العراقية ، فقاموا بترشيحه متجاوزين على النظام
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خارج إرادة  م ، وآانت تعتبر التشكيلة األخيرة للجبهة 2001الجبهة في العام 
   .األحوازيين

وعلى سيد هاشم اذا آان أحوازيًا حقيقيًا فليعرف الفرق بين بشاري وبجاري وعليه 
   .أن اليذهب وراء أآاذيب نصار

ل والخارج بأن الَعلـَْم التي حملته الجبهة آان أمانة آما ونعلن ألبناء األحواز في الداخ
تناقلته آافة الجبهات األحوازيه التي سبقت تنظيمنا في الجبهة العربية لتحرير 

محي آل ناصر وبدم الشهيد عيسى األحواز ، وأن هذا الَعلـَْم آان قد ُرِسَم بدم الشهيد 
يد فهد وأبطال معرآة الشيخ مذخور وبدم الشهيد دهراب شميل وبدم الشهيد س

وأن أبناء األحواز مشداخ وبدم شهداء جيش تحریراألحواز وبدم سفراء الشهادة 
النشامى يالحظون آيف يقوم سيد هاشم الطالقاني ورفيق دربه الذين ال يحترمون 
شهداء األحواز بل ويروجون لألآاذيب بأن َعلـَْم الجبهة العربية لتحريراالحواز هو 

  !!!بعث العراقي من صنيعة حزب ال

موتوا في :  نقول لك وله !!أنظروا آيف يقدم خدمته الرخيصة الى اإلطالعات 
حقدآم وأن الذي تريدونه صعب المنال ونحن لدينا خبرتنا في التجارب الميدانية 

و سوف ال نـُرتمى مثلكم في أحضان األجانب وال نـُعّول والعودة لألخطاء السابقة ، 
رات األجانبية في تحقيق أهدافنا الوطنية ، بل نحن نناضل أو نعتمد على المخاب

بقدراتنا وقدرات شعبنا ونعتمد على اهللا وعلى قدرات و دعم أبناء شعبنا لنا وال نسمح 
   .للمخابرات األجنبية لكم أن تجعلوا االحواز ساحة رخيصة مثلكم 

  > انتهى نص االقتباء< 

  .ترى في اي حانة خمر آتبت هذا المقال 
  .ما أني اعرف جيدا أنك غير ملم بقواعد اللغة العربية عل

ادر وراضي درویش فهل بيت راضي درویش                           ان مع به عجبا امر هذا الغالم آنت اقيم في عّم
ه               !!! فلم تتعامل معه اذا     !!! بيت مجون    و هب ا أب ذلك ، ی نحن نعرف    ... وحاشى هللا أن یكون آ ف

  ..وشقيقة من هي .. زوجته الفاضلة 
دو الفارسي لكنك وضعت نفسك في موقف التحسد                       لم نكن    نرید المهاترات التي ال تخدم اال الع

د ان نبلغك من هم          صبرا  ... عليه ، وآشفت للعراق من یتعامل معك بتحریض من ایران هل تری
  ...ورطوك وورطوا أنفسهم أولئك الخائبين ... 

  ... اما تخویفنا بتك األسماء نقول لكم انكم سذج 
  ... نتحداك وعلى مسؤوليتي .. قلت لك من العراق ... رت یشرفوك یا ماجن آل من ذآ

ذي آواك وأطعمك وأحسن ضيافتك                 وري      ... أآرم عمر یشرفك یا غبي فهو ال وفالح فاضل الجب
اللون    ...هل عرفتم اآلن من عمق العراق نتحداآم         ... أشرف منكم یا ناآري الجميل       م ب  مشار له

   األخضر من رسالتكم 
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الم تكن دول الخليج تدعم صدام حسين في         ... ا من الطراز الذي ینكر مواقف من وقفوا معنا          لسن
هذه هي السياسة ، وفن      .... وآذلك األردن ومجلس التعاون العربي      ... الحرب العراقية االیرانية    

  !!!السياسة 
م اصدقاء ط            اما ه   ...  األسماء المشار لها باللون البنفسجي فه ، ونعرف من       األطرقجي واخوان

ه اآلن باالرهاب ، واطمئن نعرف                        ا نتهم ه ألنن زودآم بتلك األسماء ، وسيعرف آيف نتعامل مع
  ... أن هاتفه مراقب 

ابرات  زة مخ ع أجه ل م ه  ... نحن ال نتعام د فتح ه اعي رف ان ران نع سم ای م أن ق ع العل ل ... م ه
ي  ا غب درس ی ت ال صدر ... وعي ران ت ون ای راق آ ذا حق مشروع للع اب وه ة ال .. االره مقاوم

م          ... یا غبي   ... ونعرف أن قسم اقامة األجانب مفتوح        ... االحتالل ه راجعه هل ابلغك صاحبك ان
  .سلوا انفسكم !!! هل اوهمتموه بشيء أم اوهمكم ... 

ه  م صاحب الفضل علي ذآر لك م ی م ل ذي اراد تمزیق الجبهة !!! ل ر سر ... ال .. أم ان وراء األم
ك                        اليس هو من قال    ه قبل ادة الجبهة وقلت ل ام اعضاء قي ه أم ى بطنك ، وتحدیت  لي سازحفك عل

دي ( بحسين شسوینه  ا حسين العبي صد به ى األسماء  ) ... اق ضاف ال م ی م ل د ل م رع ن اس وأی
دیق ط  ي         .. ص ه ملتح رف ان ورا ونع ي عاش سينيات ف ي الح اء ف ل األبری ذي یقت ي ال األطرقج

ة          ومتخفي وتطارده األجهزة العراقية ،     وري بتهم ون هو و خ الجب ا في التلفزی راه قریب  وربما ت
ل   ا لقت ه یموله ال لكن ذه األعم ل ه وم بمث بن من أن یق اني اج االرهاب ، وان آنت اعرف أن الث

اب الفارسي   م بلغت احصائية االره رف آ ل تع ي المواآب الحسينية ه سلمين ف ك ... الم ي تل ف
راق       الحوادث وهل تعرف این یتم تدریبهم والى این        ى الع م یرسل ال ا     .  یصدر ث الكم ی ا هي افع ه

  .سيادة االمين العام السابق ؟
  !!!هل تعرف آيف طورنا الجبهة وجعلنا فيها مستشارین 

انوا      ... هل فعلت هذا یا سيادة األمين العام األسبق          ونهم آ قطعا مستشارین احوازیين أآرمناهم آ
  ... سابقا اعضاء قيادة 

  . یا ساذج ..  بمحافظة الدیوانية حيث بعض اوآار المخابرات الفارسية هل دفع بك احد ان تتصل
من  .. ) ع ( ، و .. ) ابو ل ( امثال بعض اعضاء قيادة الفرق الحزبية من بعض األحوازیين مثل      

  ... مع من تلعب یا سيادة األمين العام السابق ... األحوازیين 
  ... الخمور یظهر ان الغباء عندآم مستفحل وانتم في حانات 

وطني   هل راجعت حزب النهضة       ...  على شبكة األحواز جيدا یا سيادة األمين العام          اطلعتهل    ال
اغبي        ... الدیموقراطي على شبكة األحواز      درس ی م ال يلم          ( افه اغبي ف درس ی م ال بالمناسبة افه

راق         ) ... مصري   اقون في الع شرفاء الب ور   ... ماذا ترید من األحوازیين ال د ت یطهم معك  هل تری
   .وتوهمهم باسم الجبهة لتضعهم في شباك المخابرات الفارسية

ه               درس    !!! هل عرفت اآلن آل آالمنا صحيح ، حتى ابو رساله نعرف م ال ى    ... افه ع عل ا یطل ربم
هل عرفتم نحن      ... ابو رساله غير ابو رساله الفيصلي       ... هل تریدون توریطه معكم     ... مانكتبه  

  .نكشف آل شيء بطرقنا 
فليراجع الشرفاء األحوازیون التناقض بمقاله الذي صيغ في احدى حانات الخمور ، ونعرف من               

امين    !!! السيد األمين العام األسبق ال یفقه اللغة العربية         ... صاغه له اذ آما اسلفنا       أما السيد بني
  ! .!سبحان اهللا اآلن سيقول لنا آيف عرفنا أنه بنيامين وليس فالح ... في هولندا !!! 

ة  ة االطالعات االیراني ة وثاني ابرات العراقي ا بالمخ ارة یتهمن ان فهو ت اقض في البي وا التن راجع
د األجانب  ى ی د أن نحرر األحواز عل ة نحن نری ا ( وثالث ا وبریطاني ا امریك ا ... ) یقصد قطع آم

  .ام األسبق أخبرنا سيادة األمين الع... فيا ترى من منهم ساذج ... مشار باللون األزرق الفاتح 
  !!!أما تهجمك على احدى بنات الشيخ خزعل فهل تعرف من هي والدتها یا غبي 

  ...قطعا أنت تعرف أن الشيخ خزعل تزوج من عدة نساء 
ة في األحواز                  شائر العربي ل الع ى آ ذلك عل ة          ... قد تحدیتم ب ان والباوی ا الزرآ و آعب وأخوالن بن

دیت عل   ... وبنو طرف والعيدان والسادة      صليه اليست             وتع نهم الفي ه وم ى تجمع المحيسن بكامل
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و               م من بن شيخ خزعل ه زوجاته من شيوخ هذه العشائر أم انك ال تعرف أن اثنان من زوجات ال
فمن یرضى بك من شيوخ عشائر        .. اذن المحصلة النهائية قد تعدیت على آافة اخوالي         .. طرف  

شيخ خزعل     بالمناسبة اليوم اتصلت باب    .األحواز بعد هذا یا غبي       ن عمي خزعل الشيخ جاسب ال
  . اتصل به وانتظر الجواب !!! 

تصدیتم ، وتحدینا ، لكن التحدي األآبر ینبع من داخل وعمق ارضنا     ... أنهينا الرد فقد عریناآم   
  . العربية المحتلة هم سيردون عليكم 

راق                   م هو في الع ائق   وتبقى صف   ...بالمناسبة نعرف أن هناك مثقف احوازي یعمل معك حة الوث
   .هي الفيصل في هذا الموضوع ألننا نرید ان أن نؤدي واجبنا تجاه شعبنا 

 


