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  UO�uI�« œUND{« «uÝÒd� ”d� ÊuOMO�uý

5O½«d¹ô« 5OÝUO��« dJ� w� rN�uIŠ —UJ½≈Ë
ÍuKN³�« rJ(« ÂUO� q³� t½« ·dF¹ lOL'«Ë 

w� W¹b???OKI??²�« W??O?�«—b??H�« s� Ÿu½ „U?M¼ ÊU??�

»u?????F?????A?�« oÞU?M� w?� ÂUJ?(« ÊU?????�Ë Ê«d¹«

s� ŸuM?Ð Êu??F??²??L??²¹ W??O½«d?¹ô«  U??O??�u??I�«Ë

aOA�« Âu?Šd*« l²L?²¹ ÊU� UL?� wð«c�« rJ(«

W�ö???Ý X½U???� U???C¹√ tK?³??�Ë w?³??F?J�« qŽe???š

aO?A?�« ÊU?�Ë a�« ÆÆ5O?³??FJ�«Ë 5O?F?A??F?A*«

 ÆWIDM*« ÁcN� wÐdŽ r�UŠ dš« u¼ qŽeš

„UM?¼ ¨w½U??�???HM?�«Ë w�U??I???¦�« q?�U??F�« U???�√Ë 

dzU???Ý s?Ž r¼e???O9 Ê«d¹« »d???Ž w?�  «e???O2

W??O???�??H½  «e???O??� U???NM� W??O?½«d¹ô« »u??F???A�«

4ÝË b????O�U???I?ð „UMN????� ÆW???O????�U???IŁ  «e????O???�Ë

·d??F??²?½ Ê« lOD²??�?½ W??�U??š  U??O½U???�??H½Ë

w� wÐd?F�« eO9  «e?O� w¼Ë W�u?N�Ð UN?OKŽ

w½UN?H�ô« sŽ ©“«u¼ô«® ÊU?²Ý“uš WE�U?×�

Æw½«dND�« Ë« ÍœdJ�« Ë«

wÐd????F?�« VF????A�« ÊU?DÐd¹ Êö????�U????Ž „U?M¼Ë 

∫U???L¼ W???O½«d¹ô« »u???F??A?�« dzU??�?Ð Í“«u¼ô«

 Æ©WO�öÝô«®Ë ©WO½«d¹ô«®

‡‡ „d²A?*« a¹—U²�«Ë WO�«dG?'« w¼ WO½«d¹ô« 

WO½«d¹ô« »u?FA�«Ë VF?A�« «c¼ 5Ð ‡‡ UO?³�½

WD?¹d?????)« Êô U????O?????³?????�½ ‰u?????�√Ë ÆÈd?????šô«

U* a¹—U??²�« d??³??Ž d??O??G??²ð X½U??� W??O?�«d??G??'«

œöÐ U?????IÐU?????ÝË ©Ê«d¹«® œö?Ð Âu????O?�« vL?????�¹

W?O?�¹—U?²�« ‡‡ W?O?�«dG?'« Ác¼ Ê« d?O?ž ”d?H�«

 «d²?H�« VKž√ w�Ë UN?½UCŠ« w� rC?ð X½U�

s¹b?�« W???O???�ö???ÝôUÐ wM?Ž√ ôË Æ“«u¼ô« »d???Ž

ÆWO�öÝô« W�UI¦�«Ë …—UC(« qÐ V�×�

…—U?C?(«Ë W?�U?I?¦�« Ác?¼ s� ¡e?ł u¼ s¹b�«Ë

…d?O?³?� W?F?�— s�e�« s?� …d?²?� w�  œU?Ý w²�«

 ÆdOŁQð d³�√ tOKŽ  dŁ«Ë lLł« r�UF�« s�

Èd?šô« W?OÐd?F�« »u?F?A?�« l� UMðU?�ö?Ž U?�√Ë

W???�U???I????¦�« U???� U???Žu?½Ë s¹b�«Ë W????GK�« qL????Að

5¹d??B*« l� „d??²?A½ s?×½ ö?¦??� ÆW??�d?²??A*«

W???�U???I???¦�« U???� U??Žu?½Ë W???GK�UÐ 5?O???−??O?K)«Ë

W??�U?I??¦�«Ë W??GK�U?Ð 5O??�«d?F�« l?�Ë W?�d??²??A*«

UM?�¹—U?ð sJ?� —«u?????'«Ë „d?????²?????A*« V?¼c*«Ë

s¹c¼ w�Ë ¨W?�d²?A?� X½U?� ULK� UM²?O?�«dG?łË

Æ»dF�« s� d¦�« 5O½«d¹ô« l� UM� 5�U:«

 W¹dzUAF�«  U�öF�« 

“«u¼_« w� »dF�« 5Ð

nO?�Ë W¹dzU?AF�«  U?�ö?F�« œb×?½ nO� U?�√Ë

W¹dzU?A?F�« W?OC?IK� ÊUðdE½ „U?M¼ øUN?N?ł«u½

œU?I²?Žô« q� bI?²?Fð …dE½ ÆUM³?Fý wH?I¦?� 5Ð

U¼e?¹e???FðË W¹d?zU???A???F�«  U???�ö???F?�« œu???łuÐ

VF????ý tKL????�UÐ wÐd????F�« UM?³???F???ý Ê« w?ŽbðË

ZO??�½ w� g?O??F¹ ‰«e¹ ô wKzU??³??� ÍdzU??A??Ž

Í√ œu?łË UðU²Ð w?HMð WO½UŁ …d?E½Ë ÆÍdzUA?Ž

wÐd???F?�« lL???²???:« 5?Ð W¹dzU????A???Ž  U???�ö???Ž

ÆÊU??²???¾ÞU??š 5ðd?EM�« Ê« w¹√d??³???� ÆÍ“«u¼ô«

±∞∞ s� d¦�« cM� Í“«u¼ô« wÐdF�« UMF?L²−�

W?ML?????O?¼ s� Z?¹—b?????²�U?Ð hK?�?????²¹ √b?Ð ÂU?????Ž

W?LzU?�  U?�ö?F�« Ác?N?� ÆW¹dzU?A?F�«  U?�ö?F�«

vK?ŽË Èd???I�« w� v�Ëô« W???ł—b?�« w� U???O�U???Š

UN?N×³?ý Ê« pýôË UNO?Š«u{Ë Êb*« g�U¼

X�???O� U???N½« Í√ ¨U???N???�???H½ Êb*« vK?Ž rO???�¹

sJ� ¨W?O?ŽUL?²?łô« UMðUO?Š s� U?OzU?N½ WO?N?²M�

UL?� wzUN½ qJA?Ð —u�ö� r�(« …Ë U?N� fO�

ÂU??Ž ±∞∞Ë« ∑∞ Ë« ∂∞ q³??� ö?¦??� —d??Ið X½U??�

vKŽ Âu??I?ð W¹dzU??A??F�«  U??�ö???F�«  ÆÊü« q³??�

l� rzö²ð ô bO�UIðË WOŽd�«Ë aOA�« w�uNH�

b½U??Ý® U¼—U??F??ýË W??¦?¹b??(« W??O½b*« …U??O??(«

l� i?�UM²?¹ «c¼Ë ©U????�uKE?� Ë« U*Uþ p?O???š«

s×?½Ë ÆW??O½b?*«  U??�ö???F�«Ë w½b?*« lL??²???:«

W�Uš  U�öŽ s� UM³Fý tM� v½UŽ U� ·dF½

 Æp�– tÐUý U�Ë WOŽd�«Ë aOA�« 5Ð

v�« œuFð W1b�  U�öŽ W?¹dzUAF�«  U�öF�« 

U???NMO½«u???� U???C¹« U???N�Ë Âö??Ýô« q?³??� ÊËd???�

UML?Ł UM³??F??ý l�œ nÝô« l?�Ë U??NðU??O??¦??O??ŠË

Æl�b¹ ‰«e¹ôË  U�öF�« ÁcN� UE¼UÐ

U???N????Ý—b½Ë …d¼U?E�« Ác?¼ ·d???F½ Ê« U?MOK?F???�

 ÆU¼“ËU& Ë« UOÝUOÝ UN�UF{ô vF�½Ë

 U?�öF�« W?OÐU−¹UÐ b?I²?Fð ¡«—« „UM¼ Ê« UL?� 

W??O???C??� W???N??ł«u?* UM³???F??ý 5Ð W?¹dzU??A???F�«

‘U?IM�U?Ð …d¹b?ł U?C¹√ ¡«—ô« Ác¼ Æf¹d??H?²�«

s¹dJH?*«Ë 5H?I??¦*« iF?Ð U?N??ŠdD¹ r� YO??Š

s� X?F???L???Ý „UM¼ q?Ð V�???×???� UM?³???F???ý s�

ÆÈdš_«  UO�uI�« iFÐ wHI¦�

b????OK?IðË Íd?zU????A????F�« ZO????�?M�« Ê« Êu?�u????I¹

Íc�« u¼ p�– t?ÐU?ý U??�Ë ©…u?NM�«®Ë ©qB??H�«®

wG³M¹ —u?�« ÁcN?� ¨w�¹dH²�« b?*« s� rJ½U�

q³?� W?O?LKŽ W?Ý«—œ U?N?²Ý«—œË U?N?O?� oO?�b?²�«

 ÆUNÐ ‰u³I�« Ë« UNCŠœ

…d²?� cM� W¹dzUA?F�«  U�ö?F�« Ê« ÍœUI?²ŽU?³�

Í“«u¼ô« UMF??L?²??−?� w� ‰Ëô« —Ëb?�« VFKð ô

W????????ÝœU???????�?�« …—Ëb?�« w� ÁU?½b?¼U???????ý U????????�Ë

s� aO?ý W?�?�UM� s� W?O?½U*d?³�«  UÐU?�?²½ö�

WM'® WOFLł w×ýd� l� WIDM*« qzU³� d³�«

w� W??OÐd??Ž W?O½b??� W??�?ÝR??� w¼Ë ‡‡ ©‚U??�u�«

s� v²???Š aO??A�« «c?¼ d??šQð YO???Š ‡‡ “«u¼ô«

ÂU??� UM³??F??ý Ê« d??NE?¹ WM−K� Y�U??¦?�« `ýd*«

w½b*« lL?²?:« ¡U?Ý—ô U?N?Ð ”QÐ ô  «uD�Ð

 «uM�� U??ÝU?O??� W?O½b*«  U??�?ÝR*« œU??−¹«Ë

q�« aO??A�« «c¼  «u?�« Ê« Èd½ «c?N?K� ÆXKš

WO?C� Ác¼Ë ‚U�u�« WM−K?� Y�U¦�« `ýd*« s�

¡ö?²?Ž« d??NEð YO?Š U?N??²?Ý«—œ wG?³Mð W??L?N?�

…d¼U?þ ÁU???& U?M³????F???ý w?ŽË Èb???� ¡U????Ið—«Ë

 ÆW¹dzUAF�« U¹UCI�«Ë ŒuOA�«

W¹dzU??A??F�« W??O??C??I�« t?ł«u?½ Ê« V−¹ nO??� 

rž— W?LzU?�Ë ‰«Ëe�« vKŽ W?O?BŽ W?O?C?� w¼Ë

X½U???� w²�«Ë U??N?� W??O??²???×??²�« W???OM³�« Â«b???F½«

V−¹ t½« Ëb³¹ øÊU�e�« dÐU?ž w� UNOKŽ bM²�ð

v�Ë√Ë ¡Ëb?¼Ë W¹«—b?Ð U????N????N?????ł«u½ Ê« U?MO?KŽ

Z?¹Ëd?????²�« u?¼ ‰U?????:« «c?¼ w� U?MðU??????³?????ł«Ë

‡‡ »«e?Šô« qOJA?²Ð p�–Ë W?O½b*«  U�?ÝR?LK�

Ê« wG?³M¹ U?L� ‡‡ «u?×?L?�¹ r� Ë« UM� «u?×L?Ý

¨W?O?�U?IŁË W??OMN?�  U?�?ÝR?� qOJA??²Ð V�UD½

ô o(« Êô ¡U????O???ýô« Ác???NÐ V?�UD½ Ê« V?−¹

sJ?� Æ·Ëd???F???� d???�ô« «c¼Ë c???šR?¹ qÐ vD?F¹

W?O?½b*«  U?�?ÝR?*« ¡U?Ý—« vKŽ …Ëö??Ž U?C¹«

W¹d?zU??A???F�«  U???�ö???F�« ·U???F???{ô wF???��«Ë

 U?�ö??F�« W½d?B??F� qL?F½ Ê« wG??³M¹ W?O?�U?³�«

wH?C½Ë U??NÞd?I/ Ê« ‰ËU?×½ Í« W¹d?zU?A?F�«

q³?� t½« d�cð« ønO?� ÆWOÞ«d?I1œ WH?� UN?OKŽ

»d??F�« »U???³??A�« iFÐ ÂU???� U??�U??Ž ±µ Ë« ±∞

W½d?B?Ž ‰U−?� w� W?³ÝU?M� …uD�Ð 5Ý—«b�«

¡ôR¼ Õd?Þ YO????Š W?¹dzU????A????F?�«  U????�ö????F�«

©È—u?A�«® WDÝ«uÐ …d??O?A?F�« …œU?O?� …—Ëd?{

…œU??O?� À—Ë r?KF?²??� d??O??ž aO?ý s?� ŸeMð Ê«Ë

V−¹ qÐ ¨Áb?łË tO?Ð√ s� WKO³?I�« Ë« …d?OA?F�«

Êu�u??²¹ Êu??Ý—«œ Êu??O??F?�U??ł „UM?¼ ÊuJ¹ Ê«

«c¼ ÊU??� b??I??� ÆWKO??³??I�« Ë« …d??O??A??F�« …œU??O??�

X½U??� Ê« ”Q?Ð ôË U??³??ÝUM�Ë U???H??OD� «—U?J²Ð«

 Æ «—UJ²Ðô« Ác¼ s� Èdš« Ÿ«u½« „UM¼

bMŽ …œu??łu?� X�??O� W¹dzU??A?F�« W??³?O?�d??²�« 

 U?F??L?²?−?� w� W??LzU?� qÐ jI??� “«u¼ô« »d?Ž

X¹u?J�«Ë s?¹d????×????³�« q?¦????� Èd????š« W????O?Ðd????Ž

v²?ŠË ‚«d??F�«Ë …b?×?²*« W?OÐd??F�«  «—U?�ô«Ë

…d‡‡‡‡‡{U×�13
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w½b*« lL²:«Ë W¹dzUAF�«  U�öF�« 5Ð Í“«u¼_« wÐdF�« VFA�« 

Æ…d²� q³� “«u¼ô« WM¹b� w� ‚U�u�« WM' vM³� w� XOI�« …d{U×� h½ Ác¼

 ÆUM¼ 5FL²:«Ë s¹d{U(« lOL' wðUO%

W¹dzUAF�«  U�öF�« sŽ Àb%« Ê« b¹—« WKOK�« ÁcN� ÆÊ«d¹« w� WO�uI�« WOCI�«Ë WOÞ«dI1b�« ‰uŠ WOÝ—UH�« WGK�UÐ WLK� f�« ¡U�� w� X½U�

 ÆÍ“«u¼ô« wÐdF�« UM³Fý 5Ð WO½b*«  U�öF�«Ë

 ørN� …—ËU:« WOÐdF�« »uFA�« UC¹«Ë WO½«d¹ô« »uFA�« dzU�Ð rN²�öŽ w¼ U�Ë øVFý r¼ q¼ ørN²¹u¼ w¼ U�Ë ø“«u¼ô« »dŽ r¼ s�

Ê« b�ƒ« Ê« b¹—√ wMMJ� ÆsšUÝ f?ID�«Ë dOB� X�u�« Ê_ UN?O� qB�√ b¹—√ ô rO¼UH�Ë  U?×KDB� UN½« pý ô 

eOL²¹ t½« Í« r�UF�« w� VFý Í« tÐ eOL²¹ U� qJÐ eOL²¹ Í“«u¼ô« wÐdF�« VFA�« Ë« ÊU²Ý“uš WE�U×� w� »dF�«

 Æ…—uLF*« Ác¼ w� WO�u� Ë« VFý Í« W¹u¼ œb% WLN� q�«uŽ WFÐ—UÐ

Ê« wMF¹ W�d²A�Ë …bŠ«Ë WO�«dGł t� ‡‡ UO½UŁ ÆlOL?−K� W�ËdF� ‡‡ Ê¬dI�« WG� ‡‡ WOÐdF�« WGK�« w¼Ë t²G� ‡‡ ôË« 

Ê«œU³?Ž …d¹eł v�« ôUL?ý ‰u�“œË d²?ýuý w²M¹b� s� √b?³ð Ê«d¹« »dž »uMł w� WIDM?� sDI¹ VFA�« «c¼

WO�«dG'« WF�d�« w¼ Ác¼ ÆU�dý ÊU¹bM¼ WM¹b� lÐ«uð s� …d¹uB�« v�« UÐdž …e¹u(« s�Ë UÐuMł W³BI�« WM¹b�Ë

 ÆÍ“«u¼ô« wÐdF�« UM³Fý UNO� sJ�¹ w²�« W�d²A*« ÷—ô« w¼Ë VFA�« «c¼ UNMJ�¹ w²�«

dL²�¹Ë Âö?Ýô« q³� ÊËdIÐ √b³¹ o¹dŽ a¹—U?²Ð l²L²¹ VFA�« «c¼ Ê« Í« „d²A*« a¹—U?²�« u¼ ‡‡ Y�U¦�« q�UF�« 

—UÞ« w� X½U?� U�« ‡‡ W�Ëœ Ë« …œU?OÝ W?�d?BM*« ÊËdI�« w� VF?A�« «c?N� ÊU�Ë Æd?L²?�¹ ·uÝË Êô« v²?Š

W�Ëœ Í√ rN?²�Ëœ UC¹« v�M½ ôË ÆU?LNM� Ã—U?š Ë« WO½«d¹ô« W�Ëb�« —UÞ« w� U?�«Ë ‡‡ WO?�öÝô« W¹—uÞ«d?³�ô«

 ÆÂöÝô« q³� 5O½UÝU��« bNŽ w� ÊU�O�

©ÊU�e�«® “«u¼_« w� WO³FA�« ‚«uÝ_« bŠ√

«cJ¼Ë dO?³F²�«Ë Í√dK� W¹dŠ U½bMŽ X?×³�√

UMðUO?��√Ë WO?�UI¦�« UMðUŽU?L²ł« rO?I½ U½cš√

ÊËœ s� UMðU½U?łdN?�Ë W?OI?O?Ýu*«Ë W¹dF?A�«

UM�«b¼√ sŽ W?Š«dBÐ d?³F½ w� oK� Ë√ ·u?š

WM¹b??� w� Ê« Êu?�d?Fð r²?½« U?L?� ÆU½U¹U??C?�Ë

W??O?½b??�  U??�??ÝR???� …b??Ž X×??³???�« “«u¼ô«

©Ë« wł Ê«® Ÿu½ s?� W?O??�uJŠ d??O??ž W?O??�U??IŁ

…d¹«b?�« …—U???Š w� —«d???Šô« W???�???ÝR???� q¦???�

W?O??ýö*« w� —«u½ô« W??�?ÝR?�Ë ©œU?Ð¬ mMKý®

 U�?ÝR�Ë tK�« b³?Ž  u� w� ÊË—U?� rO�½Ë

W¹“«u¼«  «—U?ŠË ÊU?³?O?ýË W¹Ëe�« w� Èd?š√

 UÞU???AMÐ  U???�??ÝR?*« Ác¼ Âu??I?ðË ¨Èd??š√

W?OÐd?F�« UM²?�U?IŁ Âb?�ð W?O?�U?IŁË W?O?ŽU?L?²?ł«

 ÆUM¼

…—uD²� WOÝ—U� W�U?×� „UM¼ X×³�√ UL� 

q³??� s� W?HK²??�?� qO??�«d?Ž t?ł«uð U??N½« u�Ë®

d??O??ž  U??O??�u??I�« XðUÐ U??C?¹«Ë ©s¹œb??A??²*«

UN?O� ÕdDð WOK;« U?NH×?� dAMð WO?Ý—UH�«

¨U??NK�U?A??�Ë U?NðU?½U?F??�Ë U¼U¹U?C??�Ë U?N??�ô«

Æd??O??šQ?²?Ð sJ� U??C¹« »d??F�« qL??ý b??� «c¼Ë

ÊËd???AM?¹ »d???F�« √bÐ ‰U????¦*« qO???³???Ý v?KF???�

w� W?OÝ—U?H�« ‡‡ WOÐd?F�« 5²?GK�UÐ 5²H?O×?�

W¹d??N??ý v�Ëô« ©Â ≤∞∞∞® w½«d¹« ±≥∑π ÂU??Ž

Ác¼ Ê«  d?�– U?L?� sJ� ¨W??O?Žu?³?Ý« W?O½U?¦�«Ë

Æ»d??????F?K� `?M� U??????� q?�« w?¼ W?????�U??????×??????B?�«

W?O?Ý—U?� nB½Ë W?OÐd?Ž nB½ ÊU?²?H?O?×?B?�

W????³????�½ w?¼ W???L????�?½ 5¹ö????� ≥ s� d????¦????�ô

n×� ±∞ v�« W?łU×Ð s×½ Æ«bł WF?{«u²�

w³?KM� W¹d???N???ýË W??O???Žu???³??Ý«Ë W???O??�u?¹ 5Ð

ÆW??L???�½ 5¹ö???� WŁö??¦?�« ¡ôR¼ q�  U???łU??Š

Êu???OK*« n?B½Ë Êu???OK� U¼œ«b???Fð X?¹uJ�U???�

b¹bF�«Ë jI?� WO�u¹ n×� ±∞ U¼bMŽ W?L�½

Æ U?¹—Ëb�«Ë  U????????OK?B???????H?�«Ë  ö???????:« s?�

o¹d?D�« v?KŽ …uD?š ÊU????� - Íc�« ¡w?A�U????�

U??C?¹« sJ� ¨tÐ ÿU???H??²???Šô« wG??³M?¹ «“U??$«Ë

W?�U?×?B�« ‰U?−� w?� —uD²�«Ë lÝu?²�« V−¹

ÊU?²??Ý“u?š WE�U??×?� w� W?OÐd??F�« W?�U??I?¦�«Ë

Æ©“«u¼ô«®

dE(« WOC�

w� WLN?� UNMJ� WDO�Ð «Ëb³ð U¹U?C� „UMN� 

¡UMÐ« vKŽ ÷ËdH*« dE(« q¦� t�H½ X�u�«

r¼b?O�«u� ¡U?LÝ« W?OL?�ð w� wÐd?F�« UM³F?ý

ö???¦???� rN???� ¨W??O?M¹œ d???O??ž W???OÐd???Ž ¡U???L???ÝUÐ

‰«u????????Šô« q?−?????????Ý dz«Ëœ w?� U?M?½u????????F?M?1

¡U??L??ÝUÐ UM?�U?H?Þ« W??O??L??�ð s� W??O??B??�??A�«

©b????????O?�Ë®Ë ©b?�U????????š®Ë ©q?O????????³½®Ë ©‚—U?Þ®‡?�

Êu³KD¹Ë a�« ÆÆ©W?�½Ë®Ë ©UO½«—®Ë ©¡U�?O�®Ë

©Àd???�u???O???�® UM�U???HÞ« ö???¦???� wL???�½ Ê« U?M�

w¼Ë Æa�« ÆÆÆ©tMO?LNð®Ë ©U�¹dÐ®Ë ©e?O³?�U�®Ë

kHK²?�« U½ƒUÐ√Ë UMðU??N??�« lOD²??�ð ô ¡U?L??Ý«

UM?šUM�Ë UM?²??�U???I??¦� U???N??²???Lzö???� Âb??F� U???NÐ

s?� U?½¡U?????????H?K?Š ‰Q?????????�½ s?×?½Ë Æw?Ðd?????????F?�«

wK'« rKE?�« «c¼ ÊË—d?³ð nO?� 5O?Šö?�ô«

w²�« W???OKš«b�« …—«“Ë v?KŽ ÊËdDO??�?ð r²½«Ë

WO?B�A�« ‰«uŠô« q−?Ý dz«Ëœ vKŽ ·dAð

 øœö³�« w�

w� ÊU?�½ô« ‚uI?Š j�Ð« s� w¼ WO?L�?²�«Ë

¨WO?CI�« «c?NÐ ÂUL?²¼ô« rNM� ułdM� ¨r?�UF�«

UM?zUM?Ð√ W???O????L????�?ð s� UM?½u????�d???% «–U????L?K�

   øWKO�ô« WOÐdF�« ¡ULÝôUÐ UM�UHÞ«Ë

 «d???�«R*« Èb??� r?J� 5³ð W?DI½ UM?¼ d??�–«Ë 

ÁU?A�« b?NŽ w� Êu?O?�uI?�« UNJO?×¹ ÊU?� w²�«

U?LK� ÆW?I?DM*« Ác¼ w� »d?F�« W¹u?¼ t¹u?A?²�

©d¹«d?³?�® ◊U??³?ý w� »U?³?A�« s� r?�?� q²?Š«

WO?Ý—UH�« d?Ož  UO?�uI�« bMŽ nK�?²�« WHD½ 

WFÐU��« sÝ w� bIFMð

X½U?� WOÐd?F�« ‡‡ Â_« UM²?G� rKF?²½ r� U�bMF?� 

WGK�« VŽu²?�½ r� WOz«b²Ðô« w� ‡‡ W¹œdJ�« Â√

v�« ÍœR?¹ «c¼Ë ¨W?????O????Ý—U????H?�« W????O????L?????Ýd�«

YO?????Š W????Ý—b*«Ë W?????Ý«—b�« sŽ ·«d?????B½ô«

Í√ WÝ«—bK� 5�—U²�« s� g?Oł U½bMŽ `³B¹

Ê«  UOzU?BŠô« ‰uIðË Æ5HK�?²*« s� gOł

5¹“«u¼ô« »d?F�« c?O?�ö?²�« s� WzU*« w� ≥¥

¨WOz«b²Ðô« WKŠd*« w� WÝ—b*« sŽ Êu�dBM¹

w� WzU*« w� µ∞ s� d?¦�« W?³?�M�« Ác¼ mK³ðË

ÆW¹u½U¦�«Ë W¹œ«bŽô« w²KŠd�

w�U??I?¦?�« nK�?²?�« b?łu¹ Íu??GK�« nK?�?²�U??�

n?K�??????²?�« b??????łu?¹ w�U??????I??????¦?�« n?K�??????²?�«Ë

s� gO'« «c¼ …b¼U?A� sJL?O� ÆwŽUL?²łô«

wÐd??F�« UMF??L?²??−??� w� qL??F�« sŽ 5KÞU??F�«

ÆW?×K�� 5?Ž v�« WłU?(« ÊËœ s� Í“«u¼ô«

Í“«u¼ô« w?Ðd???F�« k(« b???ŽU????Ý «–U???� ø«–U*

tM?ÞË sŽ «b???O???FÐ Z?OK)« ‰Ëœ v?�« d???łU???N¹

—c????�«Ë ·Ëd?E�« VF?????�« w� „U?M¼ qL?????F¹Ë

s�??Š« t?�?H½ d??³?²??F¹ «c¼ q� l�Ë ¨‰U??L?Žô«

w� q?L???F�« sŽ 5?KÞU???F?�« s¹d???šô« s� U?EŠ

 ÆtMÞË

W³?�M�« w� vK−?²¹ wŽUL?²łô« nK�?²�« U�«Ë

ÊU²?Ý“uš WE�U?×� w� rz«d?'« s� WF?Hðd*«

q¦??� UM³??F??ý 5Ð W??O??A??H??²??� w¼Ë ©“«u¼ô«®

 ÆÍdzUAF�«Ë wK³I�« —Q¦�« Ë« ·dA�« rz«dł

UMÐU³?ý 5Ð ÍdA²�*« ÊU?�œô« v�« «ËdE½U� 

qO???¦??� t?� b??N???Að r� Íc�«Ë U?MÐU??³???ý d??O???žË

Ÿôb½« q³???�Ë …—u??¦�« ÂU??O??� q?³??� UM²E?�U??×??�

ÆU????ÝU????Ý« W???O?½«d¹ô« ‡‡ W????O????�«d????F�« »d????(«

WFÐ«d�« Ë« W?¦�U¦�« Wł—b?�« w� w¼ WE�U;«Ë

lI?ð –« ÆÊ«b???L¼Ë ÊU????Ý«d???šË Ê«d????NÞ b????FÐ

s� v½œô« W???ł—b�« w� ÊU???N??H???�« WE�U???×??�

s� UN½UJÝ œbŽ “ËU?& s� ržd�UÐ UM²E�U×�

 Æ©“«u¼ô«® ÊU²Ý“uš WE�U×� ÊUJÝ

Ë« Êu?�ËR?????????�?*« Y?×????????³?¹ r?� n?Ýô« l?�Ë 

ÊËd¹Ë n?K�??²?�« «c¼ »U???³??Ý« s?Ž Êu??OM?F*«

t� ÍœU??I?²??ŽUÐ YO??Š oL?F�« ÊËd?¹ôË `D��«

 ÆWO�UIŁ ‡‡ WO�u� »U³Ý«

d????O????ž  U????O????�u????I�« 5?Ð nK�????²?�« «c¼ q?J�

“«u¼ô« »d???Ž 5Ð UM¼ W???�U??šË W??O??Ý—U???H�«

d??L??Ž s� W??ÝœU??��« sÝ w?� t?²??H?D½ b??I??FMð

W???GKÐ rO?KF???²�« s� lM?1 t½ô wÐd???F�« qH?D�«

 ÆWOÐdF�« WGK�« w¼Ë WOz«b²Ðô« w� t�«

5¹“«u¼ô« »d?F�« s×½ UM²Ð »U?³?Ý_« Ác?NK�

5O½«d¹ô« ”dH�« 5MÞ«u*UÐ UÝU?O� 5HK�²�

‰Ëœ w� »d??F�« UMðu?šQ?Ð U?ÝU?O??� 5HK�??²?�Ë

s� j?AM½Ë q{U?M½ Ê« UM?OKŽ p?�cK� ÆZO?K)«

w� —u??�c??� t½«Ë W??�U?š U?MI??Š W?³�U?D� qł«

W????G?K�UÐ r?OK?F????²�« u?¼Ë w½«d¹ô« —u????²?????Ýb�«

W?G�Ë W?Lzô« W?G�Ë Ê¬d?I?�« W?G� w¼Ë W?OÐd?F�«

ÆV¼c*«Ë s¹b�UÐ qB²¹ U� q�Ë WOŽœô«

 U????�ö???F?�«Ë W???O?Þ«d???I1b?�«Ë  U???Šö????�ô«

  W¹dzUAF�«

W???�U???� U??N?Ð X�U???� W??�d???Š w¼  U???Šö???�ô«

„—U?ý b?�Ë ±ππ∑ ÂUŽ w� W?O½«d¹ô« »u?F?A�«

f?Ozd?�« »U?????�?????²½« w?� 5¹“«u?¼ô« »d?????F�«

s� …d??O??³??� W??³?�?MÐË WM��« p?Kð w� w9U??š

Z�«dÐ qł« s� tðb½U�?� X9 b�Ë Æ «u�ô«

ÆwÐU?�²½ô« t?−?�U½dÐ w� UN?O�« —U?ý√ …œb×?�

oI?% ‡‡ q?OKI�« u¼Ë ‡‡ ·«b¼ô« Ác¼ i?F?³?�

ö?¦?� ¨Êô« v²Š o?I×?²¹ r� d?O?¦J�« iF?³�«Ë

rNMOÐË UMMOÐ ‚d?H�« sJ� ÆU?C¹« 5D�K� w�

 «—U�ô«Ë s¹d×³�«Ë X¹u?J�« w� błuð ö¦�

nO?I¦?²Ð Âu?Ið WO?H?×�Ë W?O�U?IŁ  U?�ÝR?�

sŽ r?¼b??F???³ðË W??¦?¹b??(« W???�U??I???¦�UÐ ”U?M�«

b??łuð YO??Š W?O?�U?³?�« W¹dzU??A?F?�« b?O�U??I??²�«

…e??HK?ðË W??OÐd??F�« rN???²??GKÐ W??�U??×??� r?N¹b�

5O½UM�Ë ¡«d?F?ýË »U?²?�  «œU?%«Ë W?Ž«–«Ë

q¦????� Ê«d?¹« »d????Ž Èb� b????łu?ð ôË Æa�« ÆÆÆË

W??O???H??×???B�«Ë W??O???�U??I??¦?�«  U??�???ÝR*« Ác¼

Ác¼ q¦??� fO??ÝQ??²Ð V�UD?½ s×½Ë W??O½b*«Ë

l� s?J� ¨—u????²????Ýb?�« —UÞ« w?�  U????�????ÝR*«

 «uM?��« ‰«u?Þ U????N?M� UM?�d????Š b?????� nÝ_«

v²????Š d????¦???�√ Ë« WM?Ý i9 r?�Ë W???O????{U*«

ÊU??²?H??O??×?� Ë« W??H??O?×??� U½bM?Ž X×?³??�«

mK³¹ V?F?A� W??O?Ý—U??H�«Ë W?OÐd??F�« 5²??GK�UÐ

 ÆWL�½ 5¹ö� ≥ s� d¦�« t½UJÝ œbŽ

w� ”dH�UÐ UÝUO� 5HK�²� UM²Ð s×½ tOKF�

w¼ »U?³?Ýô«Ë ÆÃ—U?)« w� »d?F�«Ë qš«b�«

W????O????�U?????I????¦�«  U?????�????ÝR*« s?� UM?½U????�d????Š

»d?F??� UMÐ W??�U?)« W??O½b*«Ë W?O??ÝU?O??��«Ë

v²???Š «c¼ ÊU???�d??(« qL???ý b??�Ë ¨5?¹“«u¼«

r¼«Ë —u?²??Ýb�« w� t?OKŽ ’u??BM*« ¡wA�«

s?� ±µ …œU?*« w??¼ ‰U???????????:« «c??¼ w?� ¡w?ý

rOKF²�« vKŽ ÕdBð YO?Š w½«d¹ô« —u²Ýb�«

d?O?ž W?O½«d¹ô«  U?O?�u?I�« W?GKÐ Í« Âô« W?GKÐ

≤≥ b?FÐ nÝô« l� sJ� ÆW?HK²?<« W?O?Ý—U?H�«

«d³?Š …œU*« Ác¼ ‰«eðô …—u¦�« ÂU?O� s� WMÝ

5?O???????Šö????????�ô« s?×½ V?�U?D?½Ë Æ‚—Ë vK?Ž

Ác¼ cO?HM²Ð ÂUOI�« w9U?š fOzd�« W�uJŠË

UM?³???F???ý r?KFð Âb????Ž V³????�ÐË YO????Š ¨…œU*«

Ác¼  cš« W?OÐdF�« t?²GKÐ Í“«u¼ô« w?ÐdF�«

UM?� «–« Ë« ‡‡ q?×????L?????Cð W????O?½¬d????I?�« W????G?K�«

ÆUM²E�U×� w� nFCð ‡‡ 5KzUH²�

UNÐU³Ý√Ë W¹uN�« W�“√ 

q¼Ë ø5¹“«u¼ô« s×?½ UMðU½U?F?� »U?³?Ý« w¼ U?� ˚

Ác¼ √b???³ð v²??�Ë øW?¹u¼ W??�“« s?� W??I??O???I??Š w½U???F½

 øW�“ô«

w� U½bMŽ √b³?ðË WLzU� W?�“ô« Ác¼ Ê« ‰u�√ ‡‡

Ê« wMŽ«Ë ÆUM�U?H?Þ« d?L?Ž s� W?FÐU?��« s��«

Ë« WÝœU��« w� W?Ý—b*« qšb¹ U�bMŽ qHD�«

W?�“ô« W?J³?ý w� q?šb¹ Ád?L??Ž s� W?FÐU??��«

«c¼ W¹u?¼ W??�“« w� ‚ö?D½ô« WDI?½ w¼ U¼Ë

Ê« Í« dJ?H�« w?¼ W????G?K�« Êô ø«–U?* ÆVF?????A�«

W¹b???−?Ðô« ”U???Ý« vKŽ f?ÝRð w²�« W???G?K�«

ÊU?�K�« d¦?Fð «–U?� ÆdJHK� ÍœU*« —uK³?²�« w¼

rKFð s� sJL?²½ r� «–«Ë WGK�« XH?F{ «–« Ë«

UMðU??N??�«Ë UMzUÐ« W??G� v�M?½ ·u?�??� UM²??G�

‡‡ W?????O½U????¦?�« W????GK?�« U????C¹« r?KF????²?½ r�Ë ôË«

- Íc�« ¡wA?�« Êô ¨W�u??N???�Ð ‡‡ W???O??L???Ýd�«

W?????G?� u¼ …œôu?�« cM?� UM?zU?????�œ w� t?????I?¹—eð

¡UÐ_« rKJ²¹ b?I?� ÆW?OÐdF�« W?GK�« Í« UM?ðUN?�«

q³??� rNzUMÐ√ l� W??OÐd??F�« W?G?K�UÐ  U?N??�_«Ë

U??�bMF??� W?E�U??;« Ác¼ w� W??FÐU??�?�« s��«

w¼Ë WO½U?Ł WG� tł«u¹ W?Ý—b*« qHD�« qšb¹

W?O?³Mł« W?G� ‰u?�« ôË U?� U?Žu½ W?{—U?Ž W?G�

w²�« WOLÝd�« U½œöÐ W?G� w¼Ë WO½UŁ WG� qÐ

t?OKF?� ÆWO½UŁ W?G� vI?³ð U?N½« dO?ž U?N?�d²?×½

rK?ŽË wŽU????L????²????łô« fHM?�« rKŽ ¡U????L?KŽ Ê«

WOLMð qł« s�Ë qHD�« Ê« ÊËb?�R¹ ŸUL²łô«

t?�« W?G� rKF?²¹ Ê« V−?¹ bO?ł q?JAÐ Ád?OJHð

WG� t?OKŽ ÷dHð ULMO×?� Æv�Ëô« Wł—b�« w�

W?OÐd??F�« w¼Ë ‡‡ t?�« W??G� sŽ lDIM¹Ë W??O½UŁ

YO?Š «dzUŠ vI?³O� ‡‡ W?¹œdJ�« Ë« WO?�d²�« Ë«

ôË b??O??ł qJAÐ …b¹b??'« W??GK�« ô r?KF??²¹ r�

 Æ«—«dD{« UNMŽ lDIM¹ w²�« v�Ëô«

»d?F�« 5Ð WÝ«—b�« Èu?²�?� b¼U?A½ tOKF?� 

Êô ø«–U* ¨”d??H�UÐ U??ÝU?O??� d??O?¦?JÐ v½œ√ u¼

W?'U??F*Ë Æt?OÐ«Ë t??�« W?GKÐ ”—b¹ r?� qHD�«

ÕdÞ W?O?ŽUL?²?łô« ‡‡ W?O?L?OKF?²�« WKJA*« Ác¼

U?NM� ‰uKŠ …b?Ž r?OKF?²�«Ë ŸU?L?²?łô« ¡U?LKŽ

V½U???ł v�« Âô« W???G� f¹—bð v?KŽ b???O??�Q???²�«

w½«d¹ô« —u?²?Ýb�« Ê« YO??Š W?O?L?Ýd�« W?GK�«

ÆWDIM�« Ác¼ vKŽ b�R¹ UC¹«

…œb?A?²?� W?O?�u?� Èu?� ‡‡ n?Ýô« l� ‡‡ „UMN?�

W?O½«d¹ô« WOMÞu?�« …bŠu�« U?NL?Nðô W?OÝ—U?�

»u??????F??????A?K?� w�d?�«Ë …œU??????F??????�?�« b¹d?ð ôË

oO??³Dð ÷—U??FðË X{—U??Ž wN??� ¨W??O½«d¹ô«

d??L??²??�?MÝ UMM?J� —u??²??Ýb�« s� ±µ …d???I??H�«

 ÆVF²½ ôË qJ½ ôË WOCI�« ÁcNÐ V�UDMÝË

W�U??Ýd�« u¼ d?šô« f?O�Ë d?O??šô« UMO??F?ÝË

a�½Ë W?¹—u?N??L??'« fOz— v�« X?¦?F?Ð w²�«

ÊU*d???³�« fO?z—Ë …—u??¦�« b???ýd???� v�« U??N?M�

U?N??OKŽ l�Ë YO??Š s¹d?š« —U??³?� 5�ËR??�?�Ë

Î«dŽU?ýË ÎU³ðU�Ë ÎUH?I¦�Ë Î«dJH� ∑∑∞ s� d?¦�√

„d???²�« Í« W???O½«d¹ô«  U???O???�u???I�« W???�U???� s�

ÆÊUL�d²�«Ë ‘uK³�«Ë »dF�«Ë œdJ�«Ë

ÂUE?M�« b???{ …—u????¦�« e???Ž w?� Í√ ±π∑π ÂU???Ž

 «—U???³???�??²???Ýô« W???�???ÝR??� d?z«Ëœ oÐU???��«

w� „U�U?��UÐ W�ËdF*«Ë ÁUA�« ÂUEM� W?FÐU²�«

ÊU?Ð b?????O??????H?ð o?zUŁË v?KŽ «u?K?B?????Š “«u?¼ô«

‰«u?Šô« dz«Ëœ s� „«c½« VKD¹ ÊU?� „U�U?��«

ÊU??²?Ý“u??š WE?�U?×??� Êb??� w� W??O?B??�??A�«

q¦?� W??O?Ý—U?�  U??LK� «u?H?O??C¹ Ê« ©“«u¼ô«®

ÆW?OÐd?F�« »U??I�ö� ©œU?$® Ë« ©Áœ«“® Ë« ©—uÐ®

»d??F�« 5Ð »U?I?�« U?O�U??Š U½bMŽ s×?½ t?OKF??�

w??zU?D??�« s?Ð« Í« ©w??zU?Þ—u??Ð®‡?� 5??¹“«u?¼ô«

w�dÞ®Ë q?�ô« w�d?'« Í« ©œU??$ w�d??ł®Ë

 Æw�dD�« sÐô« Í√ ©Áœ«“

wMO?�uA�« ÂUEM�« Ê« b?FÐ ULO?� UMHA?²�« b?I�

bFÐ ¡UŽœô« p�– s� bB?I¹ ÊU� w¼UAM¼UA�«
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W??G??³??�  «– ÎUÐU??I?�√ ÊuKL??×¹ rN?½« qÐ UÐd??Ž

”d????H�« 5?O???�u????I�« Ê« Ëb????³?¹Ë ÆW???O????Ý—U????�

ÊËdJ?H¹ «u½U????� W???O?½UDO????A�« rN?ðUDD?�0Ë

 Æs¹dšô« ‰UÐ v�« dD�ð r� ¡UOýUÐ

W????O???Šö????�ô« Èu????I�« s� V?KD?½ s×½ «c?K� 

Ác¼ `O??×??B??²Ð «u??�u??I?¹ Ê« W?O?Þ«d??I1b�«Ë

j?Dš «Ëb?¹R¹ r?� l�«u?�« w� r?¼ «–« ¡UD?šô«

qÐ d???O??³??� ¡wA?Ð V�UD½ ô s?×M� Æ„U??�U???��«

U½b?O�«u� W?O?L�?²Ð UM� «u?×L?�¹ Ê« rN?³�UD½

U?M?�U??D?Ð« ¡U????????????L????????????ÝU?Ð V?žd?½Ë b??¹d?½ U?0

q¼ ‰¡U?�ð« U½U??� ÆW?O?�¹—U?²�« UMðU??O?B?�?ýË

øW¹œUŽ WOB�ý u¼ œU¹“ sÐ ‚—UÞ

f�b?½ô«Ë U????O½U????³???Ý« `?²????� Íc�« u¼ f?O�√

«–ULK� øW?O�öÝô« W¹—uÞ«d³?�ô« WF�— lÝËË

‚—UÞ r?ÝUÐ U½œôË« W???O??L???�ð s� U?M½u??F?M1

„UM?¼ U???L???�  øp�– t?ÐU???ý U???�Ë qO???³?½Ë œU¹“Ë

Ÿ—«u??A�«Ë  «—U??(«Ë Èd??I?�«Ë Êb*« ¡U??L??Ý«

nÝô« l�Ë ÁUA�« bNŽ w?� UN�¹dHð - w²�«

ÂUO� s� Â«u?Žô« Ác¼ q� —Ëd� s� ržd�« vKŽ

v�« b???Fð r?� Êô« v²???Š W??O???�ö???Ýô« …—u???¦�«

f¹dH?²�« Ê« qÐ WO?�¹—U²�« WOÐd?F�« UNzU?LÝ«

 ÆWE�U;« w� Èdš« Èd�Ë ÎU½b� qLý

WO�¹—Uð ¡ULÝ√

…“—UÐ W?OÝU?OÝ W?OB?�ý «–U* ‰¡U?�ð« U½«Ë 

s� ÕdD¹ w?½U?−M?�?�— wL??ýU¼ b??O?��« q¦??�

‰Ëô« s¹d?Að w� ® W?FL?'« …ö?� d?³M� vKŽ

u¼ ‚«d??F�« Ê« ‰u??I¹Ë ©≤∞∞∞ÂU??Ž ©dÐu??²??�«®

…d??L??;« v�« d?N??A??�d??š ¡U??L?Ý« d??O??ž Íc�«

w� W�UÝ— t� X¦FÐ U½«Ë ÆÊ«œU³Ž v�« Ê«œUÐ¬Ë

n?×??????B?�« iF?Ð w?�  d??????A½ X?�u?�« fH?½

ôË w�«d??F�« ÂUEM�« ô t?½« t� XK�Ë W??O½«d¹ô«

r� d??š« w?Ðd??Ž ÂUE½ Í« ôË Í—u??��« ÂU?EM�«

W?O?�¹—U?ð ¡U?L?Ý« w¼ qÐ ¡U?L??Ýô« Ác¼ oKD¹

ozUŁËË WOÝ—UH�« —œU?B*« w� v²Š …œułu�

Í« s� d????¦???�« W???O?½«d¹ô« W???O????ł—U???)« …—«“Ë

s� vJ½ô«Ë Æd??š« Íe?OK?J½« Ë« wÐd?Ž —b??B?�

Ê« o³??Ý t??�?H½ w?½U?−M?�?�— b??O??��« Ê« p�–

rłdð ©Ê«d¹«Ë d?O?³?� d?O?�«® rÝUÐ UÐU?²?� d?A½

W?OÐdF�« ¡U?L?Ýô« Ác¼ tO?� d?�c¹ WOÐd?F�« v�«

ÂËd�« W???{—«  «b¼U???F???� v�« ‚dD²?¹ U??�b?MŽ

—U?A??²?�*« d?O??³?� d?O??�« 5Ð W?O½U??¦�«Ë v�Ëô«

s?¹b�« d??????�U½ ÁU??????A?�« b??????N?????Ž w?� w½«d?¹ô«

 ÆWO½UL¦F�« W�uJ(« 5ÐË Í—UłUI�«

ÊU?� Íc�« ‡‡ W?OÝ—U?H�« W?GK�« lL?−?� ÂU� b?�Ë 

w� ‡‡ t??OKŽ Êu?ML?O??N¹ ”d??H�« Êu??OMO??�u??A�«

ÂUŽ w� b¹b?×²�UÐË ÍuKN³�« U{— ÁU?A�« bNŽ

ÆÊb*« Ác¼ ¡ULÝ« f¹dH²Ð ±π≥µ

d???O??žË W???O???�¹—U???²�« W???O??Ý—U???H�« —œU???B*U???�

¡U?LÝ« d?�cð X½U?� ÊËd?� µ ‰ö?š WO?�¹—U?²�«

W?O??Šö?H?�«Ë Ê«œU?³??ŽË …d?L?;«Ë ÊU??²?�?Ðd?Ž

b¼U??A½ r�Ë Æa?�« ÆÆ—u??A?F??�Ë W??O??łU??H??)«Ë

Êd??I�« s?�® W??O??�¹—U???²�« …d??²??H?�« Ác¼ ‰ö??š

©s¹d???A???F?�« Êd???I�« v²???Š d????A???Ž ”œU???��«

q³?� XIKÞ« w?²�« W?Ýd?H*« …b¹b?'« ¡U?L?Ýô«

 ÆWMÝ ∑∞ Ë« ∂∞ u×½

Ác¼ ¡U?L??Ý« …œu?F� W??O½u½U?� W?I?¹dÞ „UM¼Ë 

YO??Š w?Ðd??F�« w�?¹—U??²�« U??NK?�« v�« Êb*«

w�ö?Ýô« È—u??A�« fK−?� Âu?I¹ Ê« Õd??²?I½

lI?ðË ¨Vł«u?�« «c???N?Ð w½«d¹ô« ÊU?*d????³�« Í«

»d????F�« 5?ÐËbM*« o?ðU????Ž vKŽ W????O?�ËR????�*«

‰U??:« «c¼ w� W??×zô .b?I?ð w� 5¹“«u¼ô«

UM²?³�UD� b?�R½ Ê« wG?³M¹ U?L?� ÆÊU*d?³�« v�«

—u????????²????????Ýb?�« s?� ±πË ±µ …œU?*« ¡«d????????łU?Ð

Æw½«d¹ô«

w� W?O?Ðd?F�« W?GK?�« f¹—b?²Ð oKF??²ð v�Ëô«Ë

W??O½U???¦�«Ë ©W¹u½U???¦�«Ë W??Oz«b???²Ðô«® ”—«b*«

5Ð  «ËU???�*«Ë e???O??O???L??²�« w?H½ vKŽ b???�Rð

Æœö³�« w� WHK²<«  UOMŁô«Ë  UO�uI�«

…ËbM�« w� s¹d{U(« WK¾Ý√ 

  

w�ö???Ýô« ‚U??�u?�« WM' s� r?JH???�u??� u¼ U???�  ˚

 øÊ«d¹« w� wŠö�ô« —UO²�« rŽœË

‰«e¹ôË «u??³�UÞ s¹c�« ’U??�??ýô« s� U½«  ‡‡

U??N?M�Ë W??O½b???�  U??�??ÝR???� ¡U??A½U?Ð V�UÞ«

WKI?²?�*« W?O�U?I?¦�«Ë W?O?ÝUO?��«  U?�?ÝR*«

WM'Ë Æw?Ðd??F�« UM?F??L??²??−??� w?�Ë Ê«d¹« w�

Æ—UÞô« «c¼ s?� Ãd??�ð ô w�ö???Ýô« ‚U??�u�«

wŽu�« ¡UIð—ô vF?�ð WO½b� W�?ÝRL� w¼Ë

Ád¹uDðË wŽU?L?²?łô«Ë w�UI?¦�«Ë wÝU?O?��«

W??F??OKÞ l?�«u�« w� wN??� ÆUM³??F??ý ¡U?MÐ« 5Ð

v�« w9Uš b?O��« ‰u�Ë »UI?Ž« w�  dNþ

Æ±ππ∑ ÂU??Ž Ê«d?¹« w� W¹—u???N??L??'« W???ÝUz—

w� U?M¼ U????N�U????¦???�« s?� dŁU?J²ð Ê« v?ML????²½Ë

 ÆWE�U;« Êb� dzUÝË “«u¼ô«

qJA?½ Ê« UMOKŽ ‚U??�u�« W?M' vKŽ …Ëö??ŽË 

»öÞ Ê« Êu??�d??Fð rJ½ô W??OÐöÞ  U??O??F?L??ł

t??²??F??O?KÞË lL??²??:« …Ëb??� r?¼  U??F??�U??'«

 ÆtðU¹uMF� „d% w²�« WM�U*« r¼Ë WÐUA�«

∂ s� d?¦?�« s¼«d�« X�u?�« w� UM¹b� b?łu¹Ë 

 U????F????�U???ł w?� Í“«u¼« wÐd????Ž V?�UÞ ·ô«

oÞUM� dzUÝË ©“«u¼ô«® ÊU²?Ý“uš WE�U×�

«uK?JA¹Ë «u????LE?²M¹ Ê« ¡ôR?¼ vKF????� ¨Ê«d¹«

rN?ðU??�???ÝR??�Ë rN?ð«œU??%«Ë r?NðU??O???F??L???ł

¡U?A½ô U½¡U�½ l−?A½ Ê« V−¹ U?L� ÆW?OMN*«

¡«d??F??A�« vKŽ U??C¹«Ë W??OzU??�½  U??O?F??L??ł

«u?�d?×?²?¹ Ê« »d?F�« 5O?H?×?B?�«Ë »U?²J�«Ë

U½«Ë Ær?Nð«œU???%«Ë rNðU???LE?M� «u???�???ÝR¹Ë

wM½ô WKI?²�*« W?O½b*«  U�?ÝR*« UM¼ wMŽ√

¡UÐœô«Ë ¡«d?FAK�  U?OFL?ł WLŁ „UM?¼ ·dŽ«

‰ö?I?²?Ýô« U?N?B?IM¹ Êb?*« iFÐ w� »d?F�«

q?³?????� s� ÕËd?D?� ¡wA?�« «c¼Ë Æ…—œU?????³?*«Ë

W???O???Šö????�ô« W???�uJ?(«Ë w9U???š fO?zd�«

 ÆÍ“«u¼ô« UMFL²−� vKŽ tI³D½ Ê« UMOKŽ

W¹dzU??A?F�« Èu??I�« qL?N?½ ô« UM� sJ1 U??L?� 

¨U?NM� W?OMÞu?�«  U?¾?H�« rEM½ Ê«Ë …œu?łu*«

ÎU¹dzU???A??Ž ÎU???−??O??�½ „U?M¼ Ê« ·d??F?½ s×½Ë

`�U??B� tM� …œU??H?²??Ýô«Ë t?L??OEM?ð ÊUJ�ôUÐ

q� `�U?B�Ë WE�U;« w� W?O�u?I�« U½U¹UC?�

ÆÊ«d¹« w� w½b*« lL²:«

 «b??????ŽU?????�?*« Ÿu?????{u??????� v�« ‚d?D²?�« vłd?¹ ˚

q¼Ë ¨W?�U?F�« W??�U?I?¦�« d¹uDð qł√ s?� W¹œU?B?²?�ô«

W¹“«u¼ô« WOMG�«  UI³D�« oðUŽ vKŽ WO�ËR�� „UM¼

…b???ŽU??�???� v²??ŠË 5?H??I???¦*«Ë »U??²?J�« b??ŽU???�ð Ê«

øUOKF�«  UÝ«—bK� »öD�«

¡U?M?Ð« s?� s?¹—u?????????�?????????O?*« v?K?Ž V?−?¹  ‡?‡  

W?³K?Þ s� s¹“u?F*« «Ëb?ŽU??�¹ Ê« UMF?L??²?−?�

Êô ¨a�« ÆÆW??O?H??×?�Ë W??O??�U?IŁ  U??�?ÝR??�Ë

¨d?�ô« «c¼ b??�Rð UM²?�U??IŁË U½b?O�U?I?ðË UMM¹œ

dzU??Ý W?�d??Š V�«u½Ë d??B?F�« V?�«u½ wJ�Ë

Ác¼ q¦0 ÂuI½ Ê« wG³M¹ WO½«d¹ô« »uFA�«

U??O?�U??Š b¼U???A½ ô nÝô« l?� sJ� Æ‰U???L??Žô«

q³????� s?� ‰U???:« «c?¼ w� W????F????Ý«Ë W???�d????Š

ÆUM³Fý ¡UOMž«Ë Í—u�O�

¡«“« Êu??�œU???� 5O???Šö??�ô« ÊUÐ b???I??²???Fð q¼ ˚

rN??H??�u?� r?O?I?ð nO??�Ë øÍ“«u¼ô« wÐd??F�« VF??A�«

 øw½«d¹ô« —u²Ýb�« s� ±µ …œULK� W³�M�UÐ

…d?²� rO?I½ Ê« »d?F?� UMOKŽ wG?³M¹ w¹√dÐ ∫ ‡‡

”—b½Ë ÎU??O??Žu?{u??� ÎU??L?O??O??Ið  U?Šö??�ô«

‰¡U?�??²½ Í√ ¨U?N??O�« UMK?�Ë w²�« WKO??B?(«

 øUMK�Ë s¹«Ë UM� ULM¹«

œU?F?� wM?O?�u?ý Íd?BMŽ »UD?š „UM¼ ÊU?� 

ÊU???� YO???Š ÁU??A�« b???N???Ž w� bzU???Ý »d??F?K�

…—Uð ‡?‡ d????−????G?�« Í« ‡‡ ©W�Ë«u?J�«®‡?Ð UMH?????B¹

ÆÈdš√ …—Uð U½œułË wHM¹ ÊU�Ë

p�– sJ� ¡«u?łô« X×?²?H½« …—u?¦�« ÂU?O?� b?FÐ

r� d?O?I?×?²�«Ë e?O?O?L²?�« vKŽ rzU?I�« »UD)«

 ÆUOzUN½ n²M¹

¡«—ô« ÕdD� W?�d?� b?łË« w9Uš »U?�?²½U?� 

rJ� ‰u?�« U?½«Ë ¨Y×?³�« ◊U?�Ð vKŽ W??HK²?<«

Ê« sJ?1 ô «u½U???� U???L???N???� 5O???Šö???�ô« Ê«

 ÆWO�uI�« UM³�UD� WFÐU²� w� UM½UJ� «uK×¹

∫d?�UM?Ž ≥ s� ÊuJ²¹ wŠö?�ô« »U?D)U?� 

wM¹b�« d?BMF?�«Ë wÝ—U?H�« w�u?I�« d?BMF�«

«–« wMF¹ ¨w?Þ«d?I1b�« d??BMF�«Ë w?�ö?Ýô«

w?Ý—U?????H�« w?Šö?????�ô« »U?D)« U?MN??????³?????ý

≥ v�« r�??IMð …d?z«b�« Ác??N?� …dz«b?Ð w½«d¹ô«

W??OKI??F?�« u¼ »UD)« «c¼ w?� r�??� ∫ÂU??�??�«

WOKIF�«Ë W?OM¹b�« WOKIF�«Ë WOÝ—UH�« W?O�uI�«

»UD)« «c¼ s� ‰Ëô« r�?I�U?� ÆWOÞ«d?I1b�«

ÆwÞ«d?I1b�«Ë vM¹b�« vI³?O� UM(U?B� fO�

rN� UM?Ðd?I¹ »UD?)« «c¼ w� wM¹b�« r�??I�«Ë

»UDš v?�« wL??²M?¹ Á—U??³??²??ŽU?Ð UM� rN?Ðd??I¹Ë

Ê¬dI�«Ë WOÐd?F�« WGK�« tO� U0 Íb?OKIð wÐdŽ

p?ÝUM?� s� p?�– tÐU??????ý U?????�Ë  «œU?????³?????F?�«Ë

ÆwÐdŽ UNÝUÝ√ WO�öÝ«

 U¼U?&« U?C¹« 5O?Šö�ô« ¡ôR?N� b?łuðË

 U?O�u?I�« WO?C�Ë  U¹d?(« ¡«“« WOÞ«d?I1œ

U½U¹UC?� `�UB� UNKG²?�½ Ê« UM� sJ1 YOŠ

 ÆWOÝUO��«Ë WOŽUL²łô«

Àb????% Ê« ÊU?????�e�« —Ëd0 s?J1 t?½« d????�–«Ë

ö?³?I²?�?� 5O?Šö?�ô« ·uH?� w�  «d?O?Gð

—U?????O?????²?�« s�  U?????¾?????� t?????−?????²?ð Ê« sJ?1 Í«

rN?O??� nF?Cð Í√ 5?O?�u?I�« v?�« wŠö?�ô«

“e??F?²ðË W??OÞ«d??I1b�«Ë W??OM¹b�«  U¼U??&ô«

 ÆWOÝ—UH�« WO�uI�«  U¼U&ô«

5ÐË U?MM?OÐ ¡U?DF?�«Ë c????š_« W?????OK?L?????Ž w�Ë 

rN?M� V?KD?½ Ê« UM?� wG?????³?M¹ 5O?????Šö?????�ô«

lO?D²?????�M?� UM?³�U?D� r?N� Õd?????A½Ë `?{u½Ë

ÆvDF¹ ôË cšR¹ o(« Êô rNM� cšô«

W�U?Ý—®‡?Ð W?�Ëd?F*« W?�U?Ýd�« ÊËd?�c??²ð r²½«Ë

w?� w9U?????š f?Ozd?K� X?KÝ—« w?²�« © ∑∑∞‡?�«

ÎU?H??I?¦??� ∑∑∞ U?N?F??�Ë w²�«Ë w{U*« Ê«d?¹e?Š

W??O½«d?¹ô«  U??O??�u??I?�« s� Î«d??ŽU??ýË ÎU???³ðU??�Ë

b�Ë Æ“«u¼ô« »d?Ž s� rNLEF?� ÊU� W?HK²<«

w� ©ÍœËd??O??ý® VFK� w� w9U??š U??N??OKŽ œ—

YO???Š W??O?ÐU??�???²½ô« t???²KL???Š ¡UMŁ«Ë Ê«d???NÞ

s� ±µ …œU*« o?O?³?Dð w� —u??B??I�UÐ ·d??²??Ž«

 ÆUNI³D¹ ·uÝ t½« ‰U�Ë w½«d¹ô« —u²Ýb�«

œu?Žu�« vK?Ž fOzd�« VÝU?×½ Ê« UMO?KŽ U?L?�

W??L???N*« …d???I??H�« Ác?¼ c??O??H?M²� U???N??FD?� w²�«

d??O??ž s� Èd??šô«  U??O?�u??I�«Ë U?M� W??³?�?M�UÐ

 Æ”dH�«

fHM�« vKŽ œUL²Žô«

vKŽ b??L??²?F½ Ê« V−?¹ v�Ëô« W?ł—b?�UÐ s×½ 

5Ð UMzU?H?KŠ vKŽ W?O½U?¦�« W?ł—b�U?ÐË UM�?H½«

Wł—b�UÐË W?OÝ—U?H�« dOž W?O½«d¹ô«  UO?�uI�«

WOÞ«dI1b�«Ë WOŠö?�ô« ÈuI�« vKŽ W¦�U¦�«

s� l?�u????²½ ô s?×½ Æw?½«d¹ô« lL????²?????:« w�

W?zU?*« w?� W?zU?????????� U?M?³�U?D?� b?????????O?¹Q?ð ¡ôR?¼

œËb?Š w� v²?Š r¼d¹U?�½Ë rN?F� »ËU?−?²½Ë

ÆWzU*« w� s¹dA?F�« Ë« 5Łö¦�« Ë« 5�?L)«

W?ŠU?��« vKŽ W?HK²?�?� WO?ÝU?O?Ý Èu?� „UM¼ 

b¹R¹ U?N?C?FÐ Ã—U?)«Ë qš«b�« w� W?O½«d¹ô«

vKF??� Æi�d¹ U??N?C?F?ÐË  U?O?�u??I�« ‚u??I?Š

wHM?ð W??O???ÝU??O??Ý Èu???� „UM¼ ‰U???¦*« qO???³??Ý

W?O?�uI�« Èu?I�« q¦?� U?ÝU?Ý√ »dF?� U½œu?łË

©X�?O½«d¹« ÊUÐ® »e?×?� W??�dD²*« W?O?Ý—U?H�«

©Ê«d¹« XK�® »e?Š Í√ W?O½«d¹ô« W?�ô« »e?ŠË

Ác¼ Æp?�– vK?Ž f�Ë W????O?MÞu?�« W????N????³????'«Ë

 U??O???�u??� t??L???Ý« ¡wAÐ ·d???²??Fð r� Èu???I�«

W?�U?IŁË W??GKÐ …b?Š«Ë W?O½«d¹« W?�U?Ð ·d?²?FðË

WO?MŁ« W¹œbFð Í« UðU?²Ð wHMðË …bŠ«Ë W?OMŁ«Ë

         ÆÊ«d¹« w� WO�UIŁË

U½¡U?H?KŠ ·d?F½ w� ¡U?O??³?ž« ÊuJ½ ô« UMO?KF?�

W?L??N?� W?O?C??� Ác¼ ¨UMz«b?Ž« s� U½¡U??�b?�«Ë

 U?????O?M¼c?�« sŽ b?????F?????²?????³?½ Ê« UM?OK?Ž YO?????Š

W??O?�u??I?� UM?F?{u� UM?L?O??O?Ið w?�  U?O�U??¦*«Ë

ÆÊ«d¹« U½œöÐ l{ËË WOÐdŽ

“«u¼« »dŽ dšQð V³?Ý q¼ ∫lÐ«d�« ‰«R��« ‡‡

øqŽeš aOA�« ¡«œ«Ë WOB�ý
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في مدینة الضباب لندن البریطانية في  االستاذ الكبير سعد البزاز التي یصدرهانشرت جریدة الزمان العراقية 
 الصفحة -  2002) نيسان (  ابریل 30 الموافق - هـ 1423 یوم الثالثاء صفر – للسنة الخامسة 1198عددها 

 بقلم االستاذ یوسف –الشعب العربي األهوازي بين العالقات العشائریة والمجتمع المدني :  بعنوان – 13
 .زي عزی

 
هي محاضرة له القاها الغراء ،  التي نشرها عبر صحيفة الزمان االستاذ یوسف عزیزي في مطلع مقالتهویقول 

 .في مبنى لجنة الوفاق االسالمي في مدینة األحواز منذ فترة 
 

 .اود ان اعبر لالستاذ یوسف عزیزي عن فائق تحياتي االخویة العربية واسمى تقدیر اوال ، 
 

 اعبر عن دهشتي الشدیدة لتناوله هذا الموضوع الحساس في هذا الوقت الحرج من تاریخ آما بودي ان
، وآانت دهشتي ة والمعقد في نفس الوقت يثورتنا العربية االحوازیة وفي ظل الوضع الدولي البالغ الحساس

ع الحساس مصدرها هو آيف ان االستاذ یوسف عزیزي نفسه یتصدر مثل هذه المحاضرة ویتناول هذا الموضو
ونحن مازلنا ومن وراءنا الشعب العربي األحوازي رابضين تحت نير االحتالل الفارسي العنصري ، لما لهذا 

ونحن في ، الموضوع من خطورة آبيرة على وحدة الشعب العربي األحوازي وانعكاساته الخطيرة على ترابطه 
التاریخي العربي فة شرسة تستهدف وجودنا وضع مقاومة وطنية قومية حضاریة تواجه سياسات استعماریة مختل

نعاني سياسات التفریس والتجهيل وطمس الهویة العربية ونحن ومصيرنا آشعب له خصائصه ومميزاته وحالته 
والتعسف واالعدامات ودیكتاتوریة ما بعدها دیكتاتوریة تشمل آل انواع الكبت واالضطهاد القومي واللغوي 

.... سي واالنساني ومظهرها العنصریة والتمييز العنصري العرقي والقومي ووو واالجتماعي واالقتصادي والسيا
الخ ، الن االستاذ یوسف عزیزي من الشباب األحوازي المثقف ویمتلك رؤیة سياسية لها احترامها من جانبنا 

 رؤیته وحریة تعبير یقصد منها عزیزي طرحرأي قضية  بعد صدور مقالته هذه ، ونعتبرها آذلك حتىومازالت 
الخاصة والشخصية ، وهذا حقا من حقوقه آأنسان وآمواطن من هذا الشعب العربي األحوازي ، آما ونحن نقدم 

داته التي دعى فيها االحوازیون الى تناول هذا الموضع بالمناقشة اءة وهذه الرسالة انطالقا من مناهذه القر
االقالم آمالحظات وتعليق موجز على بعضها وهي نحن نقدم تلك رؤوس ، ومن هذا المنطلق الحوار والدراسة و

اسئل زميلي االستاذ یوسف عزیزي المعذرة المسبقة على بعض ... في حالة ایجاز وليست بشمولية لضيق الوقت 
السياقات او التعابير قد ال تكون مالئمة او غير مناسبة لسؤ فهمي او سؤ تعبيري ، ونحن في نهایة االمر اخوة 

 قضية من قضایا شعبنا نقصد منها ایجاد الحلول المناسبة لها ، ونحن بشر ذو قدرات عقلية احوازیين نناقش
نصيب ونخطأ ، وآلنا نحن االحوازیون نقصد الخير لشعبنا وامتنا ، فيا أخي االستاذ یوسف عزیزي ویا محدودة 

صائبا فال شكرا على واجب ، وان آنت ،  مخطىء فأرجو المعذرة مایها االخوة االحوازیين ان آنت في وجهة نظرآ
 اما القصد من هذه الرسالة هي بيان تعليقنا على ...ا والحمل ال یحمله اال اهله وهذه هي قضيتنا وهذا هو شعبن

تلك المالحظات التي وردت في محاضرتكم لتوضيح االمور لبعض االخوة االحوازیين حتى ال تكون محاضرتكم 
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يتكم المحترمة الن آما قلت ان القضية التي طرحتها ليس في وقتها مأخوذة من زاویة واحدة متمثلة بشخص
معادلة الصراع االستراتيجي مع على المناسب وخطيرة في نفس الوقت على وحدة الشعب العربي االحوازي و

عدونا الفارسي الغاصب سيادة وطننا األحواز وطن االباء واالجداد واالجيال االحوازیة القادمة ، التي تتطلع 
وهكذا تكون الثورة االحوازیة في دیمومة ، لزراعة التي نزرعها لهم ليقوموا بحصدها الجيالهم القادمة ایضا ل

حواز محررة بأذن أللتغدو ااالستمرار حتى بلوغ تحریر احوازنا من رجس االحتالل الفارسي العنصري البغيض 
  .ما ضاع حق وراءه مطالب واهللا عزوجل ، 

 
 

 :ذه الرسالة قبل قراءة همالحظة 
 

 
عزیزي ارجو من جميع االخوة القاصدین قراءة هذه الرسالة ان یطلعوا اوال على محاضرة االستاذ یوسف 

او الرجوع الى شبكة األحواز لالنترنت ، ،  تاریخها المنشورة في الزمان آما هو مبين في بدایة الموضع من حيث
ان یرفقوا مع هذه والعرفان علينا ولهم منا جزیل الشكر آما ارجو من اسرة تحریر شبكة األحواز ان یتكرموا 

لتعم الفائدة وتكون القضية واضحة الرسالة المفتوحة محاضرة االستاذ یوسف عزیزي آملحق رسمي یضاف اليها 
 .وجلية للقراء االعزاء 

 
  ..ال اطيل عليك یا استاذنا الكریم 

 ..لندخل الى الموضوع 
 
 

  : مود االولـالتعليق على الع
 

ميز وخاص حكم م( حكم الشيخ خزعل في األحواز لم یكن حكم ذاتي آما یصفه عزیزي بل آان ان  •
 االستعماریة التي اآتسبتها من اتفاقية ارض روم  )السلطة االسمية(  ولم یكن لفارس اال  )ومستقل

انية والدولة المعقودة بين الدولة العثموالمجحفة   )1847مایو /   ایار31 (  م1847الثانية عام 
تم ، وفيها وهي اتفاقية ابرمها االستعمار واالستعماریين  وبریطانيا الفارسية وبأشراف روسيا القيصریة

ونحن وضحنا تلك (  الدولة العثمانية عن سلطتها االسمية على األحواز لصالح الدولة الفارسية تنازل
 . ) األحواز والتحدیات: االتفاقية وبينا موقفنا منها في مقال 

 

یكن لم الخي عزیزي ، حكم ذاتي جزء من ایران ، تصحيحا آان ثم ان عزیزي یقول ان حكم شيخ خزعل  •
 1935تظهر ایران الى حيز الوجود الرسمي والقانوني اال بعد عام هناك فعليا شىء اسمه ایران اي لم 

عد حروبه حروب وعند وصول رضا بهلوي الى السلطة في طهران واالستيالء على الحكم فيها وب، 
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  ، ، وهذا یتنافى مع ما قاله عزیزيالعربية  المجاورة لفارس ومن ضمنها امارة األحواز شعوباحتالل ال
 من فارس ، واذا صح قول عزیزي فلماذا نثور ونطالب ونقدم الشهداء ؟لذا لم تكن األحواز اصال ض

تسمية فارس الیران ليضفي غير ي  رضا بهلوثم ان ومن این اتينا بعروبتنا ؟ وآيف نحن عرب اذن ؟ 
من تسمية فارس لذا عمد تكون األحواز وغيرها ضمن ما هو اوسع واشمل رسمية لالصفة القانونية وال

یضحكون انهم یعتقد الساسة الفرس جدیدة التسمية هذه الضمن الفرس الى تغيير اسم فارس الى ایران 
ري آ( اي ) ریا آ(  ایضا تعود في اصولها الى آلمة  تسمية ایران التي هيوابها على تلك الشعوب فأبتدع

  .)الفرس الشعب الفارسي اي  هوالشعب اآلري   و–
 

 

 آان الفرس ذاواذا آانت امارة األحواز بقيادة الكعبيين آانت جزء من فارس آما یدعي عزیزي ، فلما •
ا ، ولماذا لم تكن حالها ویحاولون احتاللها بالقوة العسكریة وضمها قسریعلنون الحروب على األحواز 

 الم تكن تلك الحروب هي ؟عليها بدون اعتداءات الفرس حال باقي المناطق الفارسية تعيش بسالم 
حروب استعماریة بهدف الضم القسري واالحتالل ، فحين ان األحواز آانت لها عالقاتها الدولية مع 

انيون من اعطاء الضوء االخضر للفرس الغرب وفي طليعته بریطانيا وغيرها ، ولكن ما حصل من البریط
 بهدف خلق دولة فارسية تتحصن بدویالت ة فهي مصالح نفطية ومصالح استراتيجيم لألحوازبأحتالله

ایران القویة لتقف طوقا لمنع المد الشيوعي السوفينتي دولة وتشكيل ، غل ثرواتها وتستصغيرة مجاورة 
لخليج العربي والسيطرة على منابع نفطه واالستفادة من الذي یطمح للوصول للمياه الدافئة في منطقة ا

، اذن احتالل األحواز آان صفقة بریطانية فارسية موقعه االستراتيجي العام عسكریا وسياسيا واقتصادیا 
 . من اجل مصالح دولية غربية في المنطقة 

والعثمانيون اي ثم ان حكم امارة المشعشعين آان مستقل بشكل آامل وغير منقوص ولم یكن للفرس  •
 .اسمية عليه والتاریخ یشهد بذلكسلطة 

النظرة التاریخية وسياقاتها االخرى وآيف یتجاوز فكيف یساوي حكم الكعبيين وحكم المشعشعين بنفس 
عليها ویقفز على حقيقتها ، وللعلم ایضا ان المارة المشعشعين نقودا ضربت بأسم هذه االمارة العربية 

، وهي آانت امارة مستقلة تماما على صراع ومعارك مع الفرس رة المشعشين أمااالحوازیة ، وآانت 
 .عن الفرس والعثمانيون 

ثم آيف سمح عزیزي لنفسه وتحت اي اساس قانوني وتاریخي ان یعطي مبررا بأن ایران آانت ما قبل  •
، اي ان ) رم بل حكم ملكي سلطوي دیكتاتوري صا( حكمها آان فدرالي تقليدي نظام   اناحتالل االحواز

اي حكم ( األحواز هي جزء من ایران ضمن اتحاد اقليمي بشىء من التمتع بالتصرف الداخلي لالحواز 
ما هو اال مصرف لشؤون ایران في ) رحمه اهللا ( ، ومعنى هذه الكلمة ان الشيخ خزعل ) د وذاتي محد

الستعادة احتالل االحواز ما هو اال قدوم ایران على حواز ووآيال رسميا عنها ، وبالتالي یعني ذلك ان ألا
يق بأي انسان ها الشيخ خزعل ، وهذا مبرر ال یل في االحواز التي خرج عن مسيرتالشرعية الفارسية 
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السياسية المضرة وتأویالته ذي له تفسيراته احوازي مثقف ومراسل صحفي وطني یقول هذا الكالم ال
ا بمطالب الشعب العربي األحوازي واجهاض الي مصلحة االحواز التاریخية والسياسية ومضرة ایضب

 .وسياسية بأستعادة هذا الحق العربي المغتصب قانونية مطالبة حقوقية 
 

) عرب ایران ( ثم یضع مميزات یميز بها الشعب العربي األحوازي عن الفرس واصفا هذا الشعب بأنه  •
عا هجين ، بأعتباره یتناول موضواي نحن باالساس جزء من ایران الذي لم یفسر مدلول هذا الوصف ال

لشرف هذا الشعب   انتقاصهوانتقاص اي و،  على حرمة التاریخ آتاریخ تاریخيا یجب ان یكون امينا
 .تلوث عروبته وحقيقته بل ترید تشویه اصالته العربية ان آلمات عزیزي تحاول آانت الذي 

 

واالخرى ) نية االیرا( فرس برابطة یربطان شعب األحواز بالبعاملين اساسين اجزم  عزیزي آما ان •
، فاالیرانية هي اآذوبة تاریخية لتضليل االجيال القادمة ومبرر سياسي لتوحيد شعوب ) االسالمية ( 

 اي هحوازي ليس لدی االناشعبونعني بهذا الكالم ، مع فارس او حتى عرقية ليس لها اي روابط تاریخية 
وتراثنا تراثا یمتد تمي المة عربية ولغتنا عربية قرآنية ننفنحن عرب اقحاح ، مع الفرس روابط عرقية 

 ریة العيالمية والسوم– الحضارة العربية االسالمية هالعمق هذه االمة وحضاراتها االنسانية الخالدة ومن
والفرس یمتدون قدیما الى ، ولغتهم فارسية وحضارتهم بارسية حاقدة حين الفرس هم قومية آریة في ، 

اما العرب فهم آما یصفحهم المؤرخون التاریخيون بأنهم قوما سامي ولغته ، دواوربية االرومة الهن
آانوا غزات طامعين بخصيب األحواز العربي الفرس  اناالنساني  یشهد التاریخ آما ان ، اصلها أرامي 

 وثرواتها الزراعية وسهولها الخضراء في العهود الغابرة وتجددت االطماع الفارسية في االحواز
 وم االولى والثانية وسالت لعاب الفرسلموقعها االستراتيجي على الخليج العربي في عهود اتفاقية ارضر

   .1908عندما علموا بظهور النفط في االحواز عام 
ان  انسان مسلمون واالسالم ال یعطي الحق اليفكلنا ، اما الرابطة االسالمية التي قال عنها عزیزي 

لرابطة االسالمية ایضا تربط الفرس بالعراق والكویت والجزائر وافغانستان یغتصب حق اخيه ، وهذه ا
عات لالحتالل الفارسي ،  فاالجدر بالسيد عزیزي ان ال یعطي المبررات والتلمي.وباآستان وغيرها 

فهم آمن یظهرون بها علينا ، واستعمار مهما آانوا وبأي اخالقيات  في وطننا هم احتالل واعداء فالفرس
ا من لحمنا فال فضل لهم علينا بل نحن االحوازیون لنا الفضل على الفرس بخيرنا وخيرات شعبنا یطمن

 یا فال یصح ویبنون دولته على جماجم شعبنا وخيرات احوازنا المغتصبة ، ایتنعمون بهالتي وارضنا 
شریفا ، ك ق بعروبتیفأنت من ارومة ونسل عربي عر، وبهذا االسلوب عزیزي ان تتكلم بهذا الموضوع 
أخي يا احياء على هذه الكرة االرضية ، فنعتز بهم ونفتخر بهم مادمنا وبنسبا رفيعا بأهلك الذین هم اهلنا 

هذه االفكار التي ال یتكلمها اال عدو مجحف عن عزیزي ارجوك واستحلفك بدماء الشهداء ان تكف 
، ویكابر وال یطخ رأسه للفرس وصدیق مغرض او حقود اصفر ، اما االحوازي عليه ان یكابر ویكابر ا

وهذا ال نریدآم ایها االحوازیون مرفوعين الرؤوس مسرورین وحقوقكم مصانة ومستقبل اوالدآم مشرقة 
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، وعلينا ان نعلم ان الحق ال یعطى وانما یؤخذ ، وعلينا ان نتسلح یتحقق اال واالحواز محررة ومستقلة 
وراء مخططات االحتالل الفارسي ، وعدم االنجرار وعية الصحيحة وان نعمل على توحيد صفوفنا تبال

 وانت تعرف ما اعني یا عزیزي ، علينا ان) نظریة صراع الطبقات ( واحذرك یا اخي الحذر الشدید من 
 والمنبق ال  صفوفه ، واعلم ان الكالم المعسولنوحد االحوازیين والشعب االحوازي ال ان نبث الفرقة في

، وایاك من استخدام هذا االسلوب الذي سيقودنا الى التناحر من شعبنا عين اینطلي علينا وعلى الو
عطي المبرر تال  فالرابطة االسالمية یا اخي وزميلي .والتشرذم ، وهذا ما یخطط العدو الفارسي له 

یبيح ال حرم عليهم االعتداء على حقوق االخرین واالسالم یبل ، ا نعلى احتالل وطنوا بأن یقدمللفرس 
ليس فيها اي مبر ان یستمر رجال الدین في اغتصاب حقنا ، والرابطة االسالمية   لهم اغتصابهااالسالم

الرحيل من األحواز وتقدیم االعتذار الى الشعب حقا فعليهم وعليهم ان آانوا مسلمين ، في األحواز 
اطل والظالم البواالستعمار الفارسي المتغطرس حتالل العربي األحوازي واالمة العربية على هذا اال

وتنكره اخالقيات االسالم وترفضة العقيدة والشریعة االسالمية وحقيقة بأعتباره منافيا لمبادىء 
 .االستمرار في اغتصاب حقوق االخرین تحرم والمسلمين 

 

تجرؤ ان تقول ان رابطة الجغرافيا و التاریخ المشترك تربط الشعب االحوازي بالشعب ثم آيف یا عزیزي  •
ومكملة لتراب الوطن العربي هذا مخالف للحقائق التاریخية ، فاألحواز جغرافيا ارض سهلية الفارسي ، و

 لدین الذین یختلفان فيها اختالفا، فال مقارنة بين تضاریس البوالفرس ارضهم جبلية جغرافيا وجيولوجيا 
شعب االحوازي ناك روابط تاریخية تجمع اله، اما من حيث التاریخ المشترك الذي تزعمه فليس شاسعا 

وهي رابطة شعب احوازي عربي یقع رابطة احتالل ، بالفارسي ، نعم هناك رابطة تاریخية واحدة تجمعنا 
تحت نير االحتالل الفارسي والتعسف والقهر والتنكيل واالعدامات واالستيطان ومصادرة االراضي 

 ةهذه الرابط، ين الفرس هذا التاریخ المشترك بيننا وب، والتجهيل والتفریس والتهجير وغيرها 
التاریخية التي تجمع المقاومة الوطنية العربية االحوازیة المطالبة بأجالء االحتالل الفارسي من االحواز 

وبين وهي رابطة تاریخية فيها صراع بين الحق والباطل ، المحتلة ، انها رابطة احتالل واستعمار وغزو 
، هذا هو التاریخ المشترك بكل مرارة لم لتحرر واالستعباد بين اوبين الحریة والظلم والظلمات والنور 

 .والذبح والطغيان والقهر والتشرید نذآر منه اال الویل والعذاب والظلم 
 

اللغة والدین ونوعا ، رابطة  رابطينثم آيف تحصر روابطنا العربية ووشائجنا القومية مع امتنا العربية ب •
  ، من شأن روابطنا القومية بيننا وبين اهلنا في الوطن العربيقليل ما الثقافة المشترآة ، لماذا هذا الت

تحرمنا من الروابط االخرى مثل التاریخ المشترك والثقافية الكاملة التي تستمد روحها ومنهجها ولماذا 
 ، وتحرمنا ایضا من العادات والتقاليد والشعور القومي والنسب العربي والقرآن الكریم من اللغة العربية 

، انك یا عزیزي اعطيت رابطتين مهمتين للفرس وقللت اهميتها بعالقاتنا مع اهلنا  رابطة الدموالواحد 
 !وما هي غایتك ، وماذا تعني ، العرب ، ماذا تقصد 
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 العشائریة بين العرب في األحوازالعالقات : التعليق على 
 

عام بدأ یتخلص بالتدریج من هيمنة  100ان مجتمعنا العربي األحوازي منذ أآثر من : یقول عزیزي (  •
نود ان نصحح ما یقوله األخ عزیزي ، ان ما قاله عزیزي بأن الشعب االحوازي ) . العالقات العشائریة 

حوازي في تلك  عام هذا غير صحيح ، الن المجتمع األ100دأ یتخلص من العشائریة منذ اآثر من ب
ولم یكن هناك اي توجه ،  بالمائة ئةاعشائریا مزي عزیزي آان الشعب األحوا اليها ارالتي اشالفترة 
ن األحوازي في تلك الفترة یعتبر بل على العكس آان المواط، لهذه الفكرة التي قالها عزیزي اصال 

 ضرورة قصوى وآيانا اساسيا من حياته اليومية ویرى فيها حمایة لماله وعرضه وآيانه العشيرة 
 ، ونود ان نقول لالستاذ عزیزي ان یذهب الى والده او اي هااالسري ویلوذ دفاعا مستميتا من اجل

ليتأآد من صحة قوله ، ان آان یرید الحقيقة یكبره سنا مواطن احوازي من عشيرته بني طرف 
 ؟العلم والمعرفة التي نال منها نصيبا الرشد و والم یكن عزیزي نفسه عشائریا ما قبل ان یبلغ .الناصعة 

 على شخصيته ةوحافظ احتضنته اعطته االعتزاز بعروبته وبحقيقته االنسانية يالم تكن العشيرة التو
العربية ومنعته من الذوبان في سياسات االحتالل الفارسي في األحواز من تفریس الى تجهيل الى 

محافظة على لغته عامال اساسيا الم تكن عشيرته  ثم ؟ زاز القومي تسياسات طمس الهویة العربية واالع
 المهم العشيرة مازالت متجذرة في آل ؟اليوم یتكلم بها فصيحا منذ االحتالل الفارسي حتى غدى  العربية

من یعرف حقيقتها وفوائدها المصيریة على حياة الشعب العربي األحوازي ، باالضافة ان العشيرة حصن 
حت نير خصوصا اذا آان الشعب مثل شعب األحواز رازح وواقع ت، منيع لشخصية االنسان العربي 

هناك سلبيات ولكن ایجابيات العشيرة آثيرة ووجودها ونحن ان االحتالل االجنبي الفارسي ، انا ال انكر 
 ان یتمسك بها ویعتبرها غيوراالحتالل هي ضرورة قصوى یجب على آل احوازي وطني حر نير تحت 

حریر واقامة دولة األحواز رآنا اساسيا من مكونات المجتمع األحوازي حتى ان یمن اهللا علينا بنعمة الت
عندئذ ستكون الدولة االحوازیة عليها واجب مهمة تنظيم شؤون العشائر وتحدید واجباتها ، المستقلة 

نون او الدستور الوطني األحوازي ، اما دعاة تدمير العشيرة نهائيا او ومسؤولياتها وحقوقها وفق القا
ر يخطان هذا االتجاه  ياالحتالل الفارسي بتقدیرالتعرض لها بممارسات تهدف انهاء دورها ونحن تحت 

 مصلحة العدو الفارسي وتدميرها یصب في، یستهدف صميم الهویة الوطنية لالنسان العربي األحوازي 
الن العشيرة اساسها من الشعب ،  لها نتائج سلبية على مسيرة الشعب االحوازي ، ومحاربة العشيرة 

ة الثانية بعد ا جزء ال یتجزء من الشعب بل هي النوالعشيرة وين ، وأحد المواطنيوشيخها هو من الشعب 
منه هدف هدف استراتيجي لالحتالل الفارسي یاالسرة في المجتمع األحوازي ، والدعوة الى محاربتها 

هذا من جانب ، السيطرة عليها عليه ابتالعها و وبث التناحر فيها ليسهل ةتقسيم الشعب الى فئات صغير
االفراد ( عداء بين الطرفين حالة  لخلق طرف االفراد  لمحاربة عشائرهم ودفع اخر تأیيد ، ومن جانب 

يقوموا ى وضع بعض السلطات بيد االفراد لعلفي الوقت الراهن ، وتعمل الحكومة االیرانية ) والعشيرة 
لعدو اهدافه بعد ان یحقق االحقة وفي فترة زمنية معينة ، بضرب العشيرة واهانتها وتحقيرها من جانب 
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مكنه تالمرجوه من طرف االفراد ليقوم بترجيح آفة العشيرة والشيخ ووضع بيده بعض السلطات التي 
 العدو یستفيد في نهایة المطاف من مالحقة الذین قاموا بضرب العشيرة واهانتها ، ومن هذه العملية 

وادخالنا في  الفرقة والتناحر داخل المجتمع العربي االحوازي وبثمستمر الفارسي ان یخلق حالة عداء 
لصرف نظر الشعب عن حقوقه الوطنية وثورته العربية االحوازیة  واالنشغال بهذه االمورصراع اهلي 

اي تفخيخ الجبهة الداخلية ) فرق تسد ( وهذا المبدأ استعماري اساسه ، التي تنادي بتحریر االحواز 
، ن بعضهم على بعض  المواطنيين االحوازیيية في نفوسلالحواز وشحنها بالحقد والثأر والكراه

االخوة ح اخي االستاذ یوسف عزیزي ووبدوري آمواطن احوازي ومسؤول في الثورة االحوازیة انص
وغيرها من مشاریع ذات االثار السلبية على االحوازیين االخرین الذین یروجون لفكرة محاربة العشيرة 

تضليل االحوازیين وتشكيكهم بهویتهم األحوازیة واسم مشروع أزمة هویة ل( مثل قضيتنا االحوازیة 
 لنسف تاریخهم - یدعون الى تغيير اسم األحواز الى اسم األهواز وسموها بأزمة هویة – ووطنهم

وهو مشروع مررته المخابرات االیرانية عن طریق عدیمي من االساس العربي األحوازي ومقوماته 
ئج عكسية سلبية وخطيرة تهدد وحدة المجتمع العربي ان هذا المشروع خطير وله نتا) الضمير 
الى الدولة االحوازیة ونحن مازلنا في الوقت الحاضر  وعرى الشعب االحوازي ، الننا نفتقد ياالحواز

وهذا المشروع ال یمكننا التحدث به او االستطراق اليه اال بعد تحریر األحواز وتأسيس ، تحت االحتالل 
  –برلمان االحواز ( والمجلس الوطني األحوازي ، ية المنتخبة من الشعب الدولة االحوازیة الوطن

الذي یشرع وینظم عملية هو في اقراره وا یدستورالجهة المختصة في المستقبل هو ) مجلس الشعب 
 ووفقالمجتمع االحوازي وتحدید وظيفة العشيرة بكل احترام وتقدیر وفق مصلحة االحواز العليا 

، عندئدذ ال خوف من هذا المشروع او ذاك ، الن هناك من یحمي انونية دستوریا مؤسسات الدولة الق
وع الغير مكتسباتها وسيادتها ، اما االن هذا المشرصيانة وووحدة ارضها شعبها ووحدة األحواز وحدة 

وغير تقرون للنظرة الصائبة والحكيمة ویفتقرون للمسؤولية التاریخية منصف الصادر من افراد یف
، تحت سيطرة االحتالل االجنبي و ةایضا تلك العناصرة هي خاضعن على وحدة االحواز ، وحریصي

غير وطنية وغير مستقلة النها خاضعة لقانون االحتالل الفارسي دعوات ناقصة وفدعوتهم تبقى 
 الترغيب د احوازیة نتيجة الضغط الفارسي  بواسطةوقد تكون مشروعا فارسيا تمرره افرا، االستعماري 

، سوى مصالحها الشخصية والتهمها عناصر مرتزقة او عناصر ال یهمها الشعب انها و الترهيب او ا
عموما تلك ، ، ان لم یكونوا هم وراءها فعال وهذه االمور واردة وليست بصعبة على الفرس ان یخلقوها 

نها افراد ال تمثل  الدعوات المخولة بنشر تلكات تفتقر للمسؤولية التاریخية وهذه العناصر ليست الدعو
سنا من المطر في بيت وهل یمكن ان نقي انف، ان ندمر بيتنا االحوازي یمكننا  وال الشعب بل تمثل نفسها 

ليس هناك  فعشائرنا هي سقف البيت األحوازي ، وهل یعقل ان نهدم السقف بحجة ليس له سقف ؟ 
هو و) الفي ( بحاجة الى الضل فس الوقت نحن ایضا نبالرغم من اننا بحاجة الى الشمس وفي شمس 

وشدتها ، نعم نحن نرید الحریة ولكن ليس بخراب بيتنا واباحية السقف الذي یحمينا من حرارة الشمس 
 !شرفنا 
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وهذا ليس شعار العشيرة انما هو حدیث نبوي شریف قاله ) انصر أخاك ظالما او مظلوما ( الصحيح  •
قول اصدق یا اخي عزیزي س هذا القول الذي تستهجنه الي، ) ص ( رسولنا الكریم محمد بن عبداهللا 

 وهل یجوز ان تصف حدیث نبوي شریف بأنه ال ؟وهو الصادق االمين  ى الكرة االرضيةلانسان ع
عندما قال هذا القول الكریم یقصد ) ص (  قول الرسول ؟یتطابق والحياة المدنية الحدیثة التي تنشدها 

وان ، والى الصراط المستقيم بيده وترشده الى الخير والحق والعدل منه ان تنصر اخاك ظالما بأن تأخذ 
اليس هذا الميزان ميزان عدل . ان تعمل على مساندته في استعادة حقه المغتصب  تنصره مظلوما هو

 والحياة انوالعشيرة ال یتعارضالنبوي الشریف  آما ان الحدیث  اال تنشد هذا الميزان ؟ ؟نصاف وا
الى دولة الكویت مجتمع قبلي وحياته مدنية ، وبریطانيا تحكمه من اآبر یا اخي  انظر  ،المدنية الحدیثة 

العوائل التي توازي العشيرة عندنا وهي دولة مدنية ، هذا ليس صحيحا یا اخي عزیزي ان العشيرة ضد 
من آاالسرة أآبر منها واصغر من الشعب وهي رابط اجتماعي لمجموعة المدنية ، انما العشيرة هي 

الناس تربطهم خصائص مميزة یتميزون بها وفي عمومها تتشكل صورة الشعب العربي األحوازي ، آما 
ال تنسى یا اخي ان ابن العشيرة او شيخ العشيرة وابن الشيخ لم یعد آما تقول انهما غير متعلمين ، 

يرة او المواطن وحالة تفشي االمية التي ینشرها االحتالل الفارسي في األحواز لم ترحم شيخ العش
االحوازي العادي بل آانت تلك السياسة تستهدف آل المواطنيين بدون تفرقة ، وفوق هذا وذاك ان شيخ 

حجي لفته الطرفي وشيخ حجي سرتيب الطرفي العشيرة یتسم بالحكمة والقرار الصائب ، فمثال شيخ 
عدالة والحكم القضائي العادل والذین اتسموا بال،  الطرفي الذین هم من عشيرتكم بني طرف شبيبوشيخ 

الذي یعد من ابرز الموقعين على مذآرة الشعب ( وغيرهم مثل سيد یوسف سيد لطيف آل سيد نعمة ، 
 شباط 7الذین طالبوا فيها جامعة الدول العربية في والتي وقعها اغلب شيوخ عشائر األحواز األحوازي 

ان الخطر : ابرز ما جاء فيها العرب فيها ، و علىبالتدخل لحل القضية األحوازیة قبل القضاء  1946
الذي یهدد الكيان العربي في عربستان أشد من االستعمار وال یقل خطورة عن الصهيونية في فلسطين 
التي ترید اخراج العرب من دیارهم ، ولكنها لن تتمكن من القضاء على عروبة فلسطين وآيانها العربي 

بأسم القومية العربية وبأسم التآخي العربي نستنجد العون من ف... ولو بقيت عائلة عربية واحدة 
خواننا العرب ممثلي أالجامعة العربية لمؤازرة اخوان لهم في التاریخ واللغة والتقاليد راجين ان یأخذ 

وسيد آریم آل سيد نعمة ) الجامعة العربية وضعنا بنظرة العطف واالعتبار قبل القضاء علينا قضاء آليا 
وشيوخ ) شيخ المشایخ (  عبد الخان وشيخ طعمة الخزرجي وشيخ عبد الحسن الكعبي وشيخ حسن

ل عساآرة شيخ صدام البراك الباوي وغيرهم من شيوخنا فيصالزرقان وشيخ حنش البوغبيش وشيخ 
في سلطة ل مجيىء خميني لاالرض واالنسان االحوازي ، وعنداالبطال الذین حاموا وحافظوا على 

واقوى من الشاه وسلب منها السلطة واوسع حارب العشيرة االحوازیة بشكل أآبر م  1979عام طهران 
وانظروا آيف رجال ، بعدما قدموا له المساعدة والمساندة في انهاء حكم الشاه الدیكتاتوري على االرض 

 نسبة المصادرة تفوق نسبة المصادرة تواصبح، الدین یمارسون مصادرة االراضي واالستيالء عليها 
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اما بعد تقييد العشيرة ، وتحد منها ي ظل حكم العشائر ، اذن العشيرة آانت تمنع مصادرة االراضي ف
ومنعها من ممارسة دورها في المجتمع االحوازي بأمر من االحتالل الفارسي في ظل رجال الدین اصبح 

والسبب  وملحوظ االفراد ال یستطيعون حمایة اراضيهم وممتلكاتهم وارتفعت نسبة المصادرة بشكل آبير
عزیزي ان یسأل االخ  على العشائر بالبالية ، ، وقد وصفتالننا متفرقين غير متوحدین وغدونا افراد 

ابيه او جده عن الشيخ مطليج السيالوي عندما ناضل من اجل استعادة ارض عشيرته التي صادرتها 
عليها حتى قتلته )  نو دیز( حكومة االحتالل الفارسي زمن الشاه واقام العدو الفارسي مستوطنة 

ة في األحواز وهو من المخابرات االیرانية ، ومازال شيخ آریم ابن حجي لفتة الطرفي رئيس القضا
ما تدعي ان آیرتقي هذا المنصب وهو غير متعلم الرجل الحكيم الذي عشيرة یوسف عزیزي هل هذا 

 ان شيخ لفته الثامر الذي قتلته المخابرات االیرانية بواسطة  اتعلم.شيخ العشيرة واوالدهم غير متعلمين 
ي لمنطقة الحویزة الى اسم فارسي اطلق النه آان یعارض حكومة الشاه على تغيير االسم العربالسم 

 حكمهم ین تصفهم وتصف، هؤالء االبطال الذ)  تحقيرا للعرب –دجت الخرفان ( عليها دشت ميشان 
، علينا احترامهم وتقدیرهم لنخلق وحدة وطنية احوازیة منسجمة روحا وقالبا نواجه  وعشائرهم بالبالية

 واالسالم ال یحارب العشيرة بل آانت .یمكننا االنتصار ، فبدون هذه الوحدة ال بها عدونا الفارسي 
لالسالم قد اشار القرآن الكریم ) ص ( محمد اليها النبي  صدر الدعوة االسالمية التي دعىالعشيرة في 

، وعامل ایجابي وليس سلبي تغيير اذن العشيرة مهمة في نشرة اي دعوة ، ) وانذر عشيرتك االقربين ( 
، بدليل تشكل نواة عمل تتوسع بمرور الوقت لتشمل عموم الشعب ، ووحدة الن فيها نوع من ال

 االمر ليتحزم ویتوآل على ي بدایةاستخدمها رسولنا الكریم في دعوته االسالمية حين دعى عشيرته ف
في تجربته بكل المقایيس التنظيمية والثوریة رسولنا الكریم ونجح ،  في نشرة رسالة االسالم اهللا بها
من العبودیة واالستعباد وونقلها من الظلمات الى النور  في احداث التغيير الجذري في المجتمع الحدیثة

عزیزي بأن تطالب أخي العشيرة ال تقف حجرة عثرة في طریقك یا ان ، آما الى الحریة والتحرر 
مانعك من العشيرة ال تو،  من الدستور االیراني 19 او 15الحكومة االیرانية بحقوق او بتطبيق مادة 

 تعمل في صالح الشعب األحوازي ، وعلى تلك وطنية ومادامت هذه االحزاب، تأسيس حزبا او احزاب 
ليده واعرافة وتحترم آبيره على احترام خصوصية الشعب االحوازي وعاداته وتقاان تعمل االحزاب 
أیيدا جماهيریا من ، وستلقى تعلى صيانة الحقوق الوطنية الشرعية للشعب االحوازي تعمل و،  هوصغير
وهو اسلوب الضعفاء المتجردین عن ارادة شعوبهم ،  المساومة والتنازل سلوك تسلكمادامت ال شعبنا 

ممارسة دورها الوطني وفق في  الحق لهاعليها ، وحقوق االجيال االحوازیة القادمة والذین ال یؤمنون ب
لسياسية االحوازیة واالقليمية والدولية بأن  اا ظروفه الفترة المستقبلية التي تتيح لهاظروفها في تلك

 .ینالوا ویستعيدوا االحواز واقامة دولتهم االحوازیة المستقلة 
 

وعلينا ان ، طع العشيرة القيام به تیجوز ان یصنف عزیزي دور الوفاق بأنها تقوم بعمل لم تس آما ال •
اجتماعي ورابطة آيان  وظيفتها فالعشيرة، نفرق بين وظيفة العشيرة وبين وظيفة حرآاتنا السياسية 
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د طاقاتها في ي توح تشكل النواة الثانية للشعب من بعد االسرة ،  ومن ابرز مهمات العشيرة اجتماعية
 واما الحرآة التي تنتهجها سلطات االحتالل الفارسي في االحواز المحتلة ، حمایة االرض من المصادرة 

ضمن خطة عمل  طاقات الشعب بشكل اآبر واوسع واشمل السياسية او التنظيم السياسي وظيفته توجيه
، الطویل االمد في مواجهة العدو الفارسي على المستوى االستراتيجي من حرب النضال الوطني وطني 

وليس للوفاق ، منذ االحتالل الى یومنا هذا هو نتاج الشعب االحوازي في العموم االحوازي فمجمل العمل 
خصية معينة او الي فصيل احوازي آخر ، الكل یعمل من اجل األحواز حسب للعشيرة الفالنية او لش وا

الظروف وحسب االمكانيات وحسب المعطيات ، ولكن المطلوب منا جميعا ان نعمل بأخالص ووفاء 
، وعلينا ان ال نخضع لضغوط االحتالل وممارساته ومشاریعه التي ونزاهة وبأمانة حقيقة مع قضيتنا 

نا والتي تستهدف هویتنا وحقيقتنا وعروبتنا وحقوقنا وتسيس قضيتنا وفق مصالحه یرید ان یمررها علي
اصالحية او تارة یطلق عليها اسالمية وتارة اخرى مذهبية طائفية وتارة تحت غطاء ومبررات الفارسية 

بهدف تعویم القضية االحوازیة وحقوق القوميات غير الفارسيات لهذا التيار او ذاك دعوات اصالحية 
وهم في القمة ونحن نبقى في القاع ، اي الخرى لتبقى السيادة للقومية الفارسية وللعنصر الفارسي ا

، هم یحفرون في نفوسنا الظلم والطغيان نأباها ونرفض ان نرآع لها ، عدل هذا ، انها عنصریة مطلقة 
 وانا لمنتصرون ،في نفوس شعبنا األحوازي ونحن ننقش الحریة والتحرر من هذا االستعباد العنصري 

عدم ربط القضية األحوازیة بأي زعيم فارسي او تنظيم یا أخي عزیزي عليكم و . في نهایة المطاف 
فارسي ما دام ال یقر الفرس دستوریا بحقوق الشعب العربي األحوازي ورفع آل المظالم والتعسف 

 خوة في الداخل ان ال تنخدعوااال، وعليكم ایها وسياساتهم التوسعية واالستيطانية والتفریسية وغيرها 
خارج دائرة مصلحة مطلقا واطالقا فهم ال یفكرون ،  لفاسدةاكالم المسؤولين االیرانيين وبمشاریعهم ب

) اجلكم اهللا ( العرب آل العرب ، فنحن فارس بكل عنصریة ، فهم ال یفرطون بدولتهم وحكمهم من اجلنا 
یا أخي عزیزي ال تعتقد ،  مقولتهم الشهيرة تجاهنا ذه، وه! وحمير ) آواوله ( في نظرهم عبيد وغجر 

عليها وهي فهي بقرة حلوب ورزقهم ، ابدا ان الفرس یتنازلون عن األحواز بهذه السهولة التي تراها 
متسرعين وال ترآضوا وراء السراب  فالذي نرجوه منكم ان ال تكونوا ، ) قلب ایران ( ا آما یقولون عنه

لتي تضع رأسها في ثقب االرض وتقول ان ال أحد یراها ، فالفرس اذا سمحوا لكم آالنعامة اوال تكونوا 
من خالل الوفاق ان تعملون في الساحة االحوازیة داخليا ، فأعتقد واعلم علم اليقين یا أخي عزیزي 
وبدون ادنى شك انكم تعملون ضمن الضوء االخضر الممنوح لكم من المخابرات االیرانية وتحت نظر 

 وانتم اآثر من هذا اذا قلنا انكم تحت مجهر وزارة االستخبارات االیرانية ، واذا اجتمعتم ثالثة طهمباض
تفرح آثيرا یا اخي عزیزي فأنتم  اشخاص ثالثكم هو عميل للمخابرات ینقل اخبارآم لالمن االیراني ، فال 

 نقوله بكل صدق وضمن منخورین من قمتكم الى قاعدتكم من قبل المخابرات االیرانية ، وهذا الكالم
معلوماتنا االمنية التي بحوزة اجهزتنا االمنية في حرآة التحریر الوطني األحوازي وغيرها من فصائل 

، وانت شخصيا تدرك ما نقوله ، وتعرف جيدا صحة آالمنا ، واذا تقول ان آالمنا فارغ اخري احوازیة 
 منكم ولكن مع انفسكم تقول نعم انها الحقيقة فهذه مكابرة، ومجرد اوهام او دعایات مغرضة او اتهامات 
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، وآالمنا هذا ليس طعنا  س، وعموما االیام آفيلة بكشف الغيوم التي ستنجلي وتنكشف وستشرق الشم
وغير غير المنظم المكشوف و بل نحذرآم من مغبة العمل ، التي نحترمها ونقدرها بشخصياتكم ورموزآم 

فسيكون حالكم ليس بأحسن من ،  آل اوراقكم السياسية للعدو واكشفبأن ال تآما نحذرآم  المسؤول ، 
وفسح المجال له ودعمه سياسيا خميني لهذا الحزب العندما سمح ) الشيوعي ( حال حزب تودة االیراني 

بالرغم من اختالف العقيدة السياسية والفكریة بين الخميني وهذا الحزب الشيوعي ، ولكن ( ومادیا 
 احزاب وا ویصفوابأن یطاردعلى اساس الغایة تبرر الوسيلة ، وحرآهم سياسيا  لعبةالخميني لعب هذه ال

 قامت المخابرات )حزب توده ( ة هذا الحزب الشيوعي ة االیرانية ، وعندما انتهت مهمالمعارض
، هذا ما حصل االیرانية باالنقضاض عليه وتدمير قاعدته واعتقال قياداته واعدام رموزه وتفكيك تنظيمه 

 لكم العدو انكم تسعون الى فكيف الحال بكم وانتم عرب في نهایة االمر ینظر ، حزب فارسي منهم ل
  !؟لدي شعبنا تحریر األحواز ونعمل على توسيع دائرة الوعي السياسي والثقافي 

آما نود نبرهن ليس من باب التنافس في االخالص للفرس بالمشارآة في البرلمان االیراني فهذا ليس 
هو اول ) شيخ عشيرة الفيصلية (  يمكي الفيصلالشيخ فكان ، الشرفاء ولكن من باب الذآر مطلب 

شيوخ العشائر یتجنبون الدخول  الشاهنشاهية ، عموماشارك في البرلمان االیراني في عهد یاحوازي 
كونوا الى البرلمان االیراني وان ارادوا الستطاعوا ولكنهم ليس في نفوسهم رغبة ، وال یحبذون ان ی

ادوات بيد الفرس ضد عشائرهم وشعبهم االحوازي ، وهل تعتقد یا عزیزي ان العضو االحوازي في 
 ام هو آأي قطعة دیكور في  له الصوت المسموع والمؤثر في السياسة االیرانية ؟ البرلمان االیراني

 دید التميمي العضو، انسيت یا عزیزي آيف ان األخ جاسم ش !ال یحل وال یربط مجلس الشورى االیراني 
في انتفاضة  في البرلمان عندما تكلم باللغة العربية مؤیدا الشعب الفلسطيني الشقيق العربي األحوازي

منعه رئيس البرلمان االیراني آروبي ، وطالبه بالكف عن التكلم باللغة العربية االقصى المبارآة 
 !واستخدام اللغة الفارسية وهو شيخ دین 

 

عزیزي في محاضرته ان عليه وعلى مجموعته محاربة العشيرة ویصفها بأنها یوسف ذ االستاآما یقول  •
قضية عصية ، ویمضي مبينا على اسلوب مواجهتها عبر المؤسسات المدنية التي حددها بتشكيل 
االحزاب ، وآأنما العشيرة تمنعه من مزاولة العمل الحزبي ، ثم یقع عزیزي فى خطأ عندما یصف تلك 

 ، ان بناء المجتمع المدني یا عزیزي ليس بهذه الصورة مدنية والتي یعني بها االحزاب الالمؤسسات
وانما بناء المجتمع المدني یحتاج الى ان تمتلك حریتك اوال ومن ثم حریة وطنك ، تها باالحزاب دالتي حد

ه المؤسسات واقامة سيادتك الوطنية الحقيقية التي ال تتحقق ابدا في ظل احتالل اجنبي متغطرس ، وهذ
سك بوطنيته یحتاج الى ان نكون احرارا على االمدنية او بناء المجتمع المدني المتحضر والوطني المتم

وهذه الدولة هي التي تكون مسؤولة ، المستقلة وتحكمنا دولتنا الوطنية االحوازیة وهي محررة ارضنا 
 تطویره وتثقيفه وتسهر على بناء دستوریا وقانونيا وعرفيا على صيانة المجتمع االحوازي وتعمل على

ال آما تدعي بناء مؤسسات تنخرها المخابرات االیرانية ویوجهها العدو ، مؤسساته الوطنية الحرة 
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هل تستطيع مؤسساتك التي تبشر ، عزیزي یوسف   استاذیالك الفارسي وفق مصالحه واهدافه ، سؤالي 
 ؟ وما هو مستوى قرارها ؟ ل العدو في شؤونها بدون تدخوذو ارادة وطنية بها ان تكون حرة ومستقلة 

ان الذي وهل یعقل ان الفرس یسمحون لك ان تعمل على تهدید وجودهم في األحواز ؟ واین الضمانات ؟ 
 في فهم طبيعة العدو الفارسي وطریقة تعامله ما انك واهمتقوله یا عزیزي واحد من اثنين ال ثالث لهم ا

من بدون رغبة منك اي على مضض او انك مدفوع ، ة احوازیة مع اي حزب عربي او مؤسسة عربي
، قبل االعداء الفرس بترویج هذا المشروع لهم في االحواز لغربلة الشعب وآشف العناصر الوطنية فيه 

وبالتالي تتحول هذه المؤسسات الى اوآار وشباك تدیرها اجهزة وضباط المخابرات االیرانية تعمل على 
وازیة من قمتها الى قاعدتها وضربها ضربة قاضية تنهي على اي صوت منادي نخر جسم الثورة االح

 .بقضية األحواز 
 

ومرة اخرى تنادي على ، ثم انك یا عزیزي متناقض في طرحك المور العشيرة تارة تنادي بتدميرها  •
 ال اي تضيف عليها صفة دیمقراطية ، لماذا هذا التخبط ، ان آنت) نحاول ان نمقرطها ( حسب وصفك 

 .تمتلك الوضوح في القضية عليك ان ال تروجها النك ال تمتلك رؤیة سياسية واضحة تجاهها 
 
 

الى العشيرة وتحميلها ثم انك یا عزیزي ترجع تدني نسبة المتعلمين بين العرب مقارنة بنسبة الفرس  •
ي تجهيلنا ، سبب الحقيقي فتبرىء االحتالل الفارسي بأعتباره هو الآأنك واعرافها ، وبقولك هذا 

منهم واليهم ، وان وهي  عالية من حيث التعليم بحكم ان دولتهم فارسية وطبيعيا ان تكون نسبة الفرس
شعبنا خاضع تحت استعمار اجنبي متمثل بالفرس ، فماذا تعتقد ان تحصد من عدو سيطر عليك وعلى 

لنظام الفارسي في طهران  یشرف عليها ا المنظمة والتي مقدراتك وطاقاتك وجهلك ، وسياسة التجهيل
 لك الحق مطلقا ان ترجع سبب تدني ت الشعب بما فيها العشيرة ، فليس شملت آل قطاعاهي سياسة

نسبة التعليم في اوساط الشعب العربي االحوازي الى العشيرة الن ال یمكن لعاقل ان یصدقك ، واذا قبلنا 
وعدونا اي اننا یجب ان نعادي  وهي طرفنا فهذا یعني ان العشيرة هي االحتالل، تجاوزا بكالمك هذا 

لالحتالل من سيئات ، فهل العشيرة تقول لسلطات االحتالل ، فماذا یبقى اهلنا ونترك عدونا المشترك 
، الن الذي تروجه منه  واننا لنتعجب ، آالمك یا عزیزي غير منطقي مثال الفارسي ال تثقفوا االحوازیين 

صراع الطبقات  في عملية ، ویصبزي  وشائج وروابط الشعب االحوامزیقیونا شعبیهدد وحدة یا اخي 
 ! تيارالهذا ، ویبدو انك من انصار تاریا ليوضربها ببعض لسيادة البرو

 

 ، فما اسة الفرس الشق االصالحي الخاتميآما انك تعترف رسميا في محاضرتك بأنك جزء من سي •
ك ، عالقتنا هو النضال من اجل استعادة حقوقنا وفق عالقتنا نحن االحوازیون بهذا التيار الفارسي او ذا

تطلعات شعبنا وخياراته ، اما سياستكم هذه التي تمارسونها في الوفاق هي سياسة نفاق اوال على 
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شعبكم االحوازي ونفاق مع انفسكم النها نابعة من مصالح شخصية بحته ال ترتقي لمستوى قضية 
مسؤولية تجاه الشهداء االحوازیين وحقوق زوجات وابناء الشعب االحوازي ولم تكن على قدر من ال

 .وذوي شهدائنا االبرار الذین ضحوا من اجل انتزاع الحقوق المغتصبة 
 

 

تباط بين رآما انني ال اتفق مع زميلي عزیزي بأن اللغة هي الفكر ، بل ان اللغة هي وعاء للفكر واال •
دون لغة ، واللغة بنا ان نفكر آما ان التفكير ال یقوم یمكن ، فبدون لغة الاللغة والتفكير ارتباط عضوي 

هي وسيلة لنقل االفكار ووسيلة تفاهم بين االفراد والجماعات ، وهي تؤثر بشخصية االنسان في التأمل 
، فلهذا نجد ان اللغة وحدتها الصغري هي الكلمة وجزء الكلمة حرف ، ومجموع الكلمات هي  واالبداع 

واتفق مع اخي بأن اللغة ان ضعفت فسوف ننسى بمرور الوقت لغة ابائنا واجدادنا ،   .تعبيرا ینقل فكرا 
الن اللغة تتأثر بظروف االحتالل واالستعمار وهذا امر طبيعي ، الن المستعمر یعمل على تعميم وتعليم 

  الشعب الذي یستعمره ، بثقافته لسلب ارادةاالجباري ف يعوب التي یستعمرها بهدف التثقلغته للش
وبالتالي تخف حدة المواجة ،  ا تتعاطف مع ثقافة مستعمرهبعقلياتان یستبدلها للمستعمر ليتسنى 
واالعتراف والرضوخ لها والقبول بسياسة العدو ، مع المستعمر اوال والمقاومة الوطنبة ثانيا الفكریة 

 . باالمر الواقع 
، آما هو في ظل االحتالل  العربي األحوازي ولالسرة والعشيرة دورا في حمایة اللغة العربية في المجتمع

الحال في الدول المتقدمة او المحررة تكون فيها االسرة والمدرسة یكونان شخصية الطفل الذي هو احد 
اما االنحالل عن االسرة واضمحالل دور العشيرة ونحن في ظل االحتالل واالستعمار ، مكونات المجتمع 

الن العشيرة مصدر اعتزاز بالنسب ، لدي اطفالنا واجيالنا القادمة اضمحالل لغتنا العربية الى یؤدي 
بأعتبارها احدى مكونات الهویة غة العربية لوالتمسك بالوالشرف والعرض والحمية والثورة على الظلم 

 .العربية لالنسان االحوازي والتي تحدد شخصيته القومية 
 

، وهذا صحيح اي الغجر ) الكواولة ( ازي صفة وذآر االستاذ عزیزي ان الشاه اطلق على الشعب االحو •
فى عهد نظام خميني في عهد ایضا ان هذه الصفة اطلقت على شعبنا مغضا للنظر او تناسى نسى ولكنه 

بما فيها خرجت الجماهير العربية االحوزیة ، ویومها رئاسة رفسنجاني عبر احدى الصحف الفارسية 
تصفهم وعلى هذه الصفة التي تحقر العرب في الشوارع اجا  غضبا واحتجینمتظاهرالنساء االحوازیات 

 .) ص ( ومنا رسولنا الكریم اشرف خلقه محمد بها وهم اشرف وانبل نسب 
 
 

 خالصة القول یا أخي یوسف عزیزي الموقر
 

 الم یكون الشهداء محيي وعيسى ودهراب قادتنا االوائل هم شيوخ عشائر ؟ •
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 شيوخ األحواز وهو من قادة جبهة تحریر عربستان وأحد الم یكن الشيخ حنش جابر المجدم احد •
 عندما آشفت المخابرات االیرانية السافاك في عهد الشاه 1963 / 11 / 25المشارآين في عملية 

  خان المقبور عملية تحریر األحواز في تلك الليلة ؟رضا محمد

العناصر التي آشفتها الم یكن الشيج الحاج جبار الغبيش احد شيوخ األحواز وهو من مجموعة  •
محيي وحكم علية بالسجن مدى الحياة مع االشغال الشاقة باالضافة الشهيد المخابرات االیرانية مع 

 :منها على سبيل الذآر بالسجن مدى الحياة المحكمة االیرانية التى حكمت الوطنية االخرى للعناصر 
 محكمة االحتالل خمسة عشرة عاما  التي حكمتمنهمو، سيد حيدر السيد طالب وسيد نور سيد طالب 

الذي اصبح في بدایة انطالقة الجبهة العربية لتحریر ( سيد هادي الموسوي : مع االشغال الشاقة 
هو االمين العام للجبهة ووابنه سيد علي بن سيد هادي الموسوي ) األحواز امينا عاما لقيادتها 

لذي سجن ثالث سنوات وهو من مجموعة عام ، اليس سيد باقر النزاري افي الوقت الحاضر العربية 
  .ین الذي القيت المخابرات االیرانية عليهم وهو من شيوخ العشائر وغيرهم الكثير1963

 54( زمن الشاه المقبور  العشيرة هي التي حافظت على االرض من المصادرة واالستيالء تاليس •
 . بشتى االساليب و الفارسي لها  ومازالت آذلك بالرغم من محاربة العد؟) من األحتالل عاما 

 اباس العربي وعاداتنا وتقاليدنا بحكم طبيعتهلحافظت على اللغة العربية والالتي  العشيرة هي تاليس •
 ؟العربية المبنية على االعتزاز واالصالة واالنتماء القومي العربي 

حكمة شيوخها ، وآانت االعمال غير االخالقية بحكم صرامتها و العشيرة هي التي منعت تفشي تاليس •
 ؟تضبط االمور آلها 

  اهانتهم حكومة خميني وفتتوا العشيرة وطشروها ؟اليس شيوخ العشيرة هم الذین •

 وحبسوا منهم وقتلت منهممن األحواز المحتلة اليس شيوخ العشائر منهم من ابعدتهم حكومة خميني  •
  ؟أخرین 

نه عربي احوازي طالب بحقوق هم الجائر فقط الحتى أیة اهللا الخاقاني وهو رجل دین لم یسلم من ظلم •
 .شعبه 

مثال ، االجدر بك یا عزیزي ان تتناول قضایا تهم القضية االحوازیة وتعني بشؤون الشعب االحوازي  •
هناك قضایا الطفل االحوازي ومعاناته في ظل االحتالل الفارسي ، قضية المرأة االحوازیة ومعاناتها 

تفریس تاریخنا ومدننا ( مية ؟ قضية مصادرة االراضي ؟ قضية التفریس في ظل االحتالل ؟ قضية اال
، قضية حقوق االنسان االحوازي في ظل االحتالل وفق القوانيين الدولية ، ) حتى اسماء اوالدنا 

قضية التجهيل المتعمد من قبل حكومة االحتالل ، قضية عدم السماح لنا بأستخدام اللغة العربية في 
وغيرها ، قضية تهریب الثروات النفطية من االحواز وصرفها على الحكومية لدوائر مدارسنا وفي ا

المدن الفارسية وابقاء المدن االحوازیة في وضع سيء ، قضية مطالبة الحكومة االیرانية صرف 
االحوال السيئة مخصصات من النفط العربي االحوازي على تنمية وتطویر االنسان االحوازي ، قضية 

آارون نهر تلوث البيئة فيها ، قضية تجفيف مياه االوبئة و االحوازیة التي تتفشى فيهامدن الفي 
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 مجراه الطبيعي الى المدن الفارسية حرف واواضمحالل منسوب المياه فيهواالنهر االحوازیة االخرى 
وقضية طمس واثاره السلبية على الحالة االجتماعية واالقتصادیة للمواطن العربي االحوازي ، 

لمعالم واالثار العربية االحوازیة ، وقضية اجبار العرب على منعهم من اطالق االسماء العربية على ا
وبيان خطورة هذه القضية وابعادها االستعماریة ابناءهم واجبارهم على تسميتهم بأسماء فارسية 
، كنك تناولها حصر لها یموهناك قضایا عدیدة ال ، على الشعب العربي األحوازي والقضية األحوازیة 

وتهدیم البيت االحوازي على بدال من الهجوم على العشيرة ،  االنسان االحوازي ذات اهتمام  يوه
اغلب آتاباتك تتناول قضية الحكم في ایران واالصالحيين والمتشددین ، ما لنا واصبحت  . رؤوسنا 

، وهذه من ا الى العالم وشرح معاناتنوشبابنا نحن بحاجة الى تثقيف شعبنا ، ومال هؤالء الفرس 
، وهل تعتقد ان هناك في حقيقة االمر تيارین في السلطة في اولویاتنا في بناء األنسان األحوازي 

 بدعة سياسية طهران ، انا شخصيا اقول لك یا عزیزي ال والف ال ولكن هذین التيارین ما هما اال
السراب ، انهم یا ن یرآض وراء آمتكتيكية ليضحكوا علينا بها ویشغلوننا بها لنرآض وراءهم 

ربما یختلفون في قضایا تنافسية ثانویة ولكنهم بشقيهم عزیزي بشقيهم االصالحي والمحافظ 
یعملون لمصلحة قوميتهم الفارسية وحكمهم الفارسي متوحدین في القضایا العليا لوطنهم و

 !ویسخروننا من اجل وطنهم وسلطتهم ليس اال 

تقاریرك التى ترسلها الى الزمان آيف تمر على الرقابة االیرانية قبل ان الم ترى آيف ان آتاباتك و •
لفرس ایسمحون لها بأن بمصلحة ا ما یضر فيها شيء واتأخذ طریقها الى النور ، اتعتقد ان وجد

وان سمح لها ان ترى ایضا ،  آما ان هذه الكتابات ال تخرج عن دائرة مصلحة الفرس ؟ ترى النور 
بهدف مصالح تكتكية ليس لها اي متعلقات بالدیمقراطية المزعومة في ایران ، واذا  انما یكونالنور 
 المؤلفة یقبعون فيها االالفیربض فيها التي السجون آل هذه فلماذا ، فعال  ایران دیمقراطية تآان

واغلبهم مساجين رأي وتعبير ؟ وآيف یسمحون لك وغيرك ان یتكلم بدون ان یالقي المالحقة االمنية 
فقد نشرت شبكة ،   !یكون موقعه من االعراب في زمن آانحرفا ضدهم في حين غيرك اذا تكلم ! ؟ 

 احصائيات عن قول رئيس السجون االیرانية مرتضى بختياري 2002 / 7 / 5األحواز لالنترنت في 
 : اورد هنا نص التقریر 

 
  2001 / 7 / 5 - 960 العدد - 4 السنة - یوسف عزیزي - جریدة الزمان اللندنية - طهران -فارس 

صرح رئيس سجون النظام االیراني مرتضى بختياري لمراسل صحيفة الزمان التي تصدر في العاصمة البریطانية 
 الف سجينا من مختلف المحافظات یقبعون في السجون االیرانية 166.495ان هناك : لندن یوسف عزیزي قائال 

 .وفقا الخر االحصائيات الرسمية 

 اضعاف تعداد سكان امارة موناآو الفرنسية التي یقدر عدد سكانها حسب 5.25 ان هذا العدد هو في حين
 ) . نسمة 31.693(  وهو 2000 المخابرات االميرآية لعام CIAاحصائيات 

آما ان الرقم الذي ذآره رئيس السجون االیرانية هو الرقم الرسمي المصرح به في حين ان الرقم الحقيقي یقدر 
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وآما هو معروف للجميع القوميات غير الفارسية والفرس انفسهم ان قانون السجون .  من ذلك بكثير بأآثر
االیرانية ال یعترف بالمساجين السياسيين على انهم سياسيون بل یصنفهم تحت قوائم مختلفة منها المخدرات 

ضجة السياسية واالعالمية واالجرام الجنائي ومفسد في االرض وضد االنقالب وغيرها من تهم ، لتفادي ال
 .ومالحقات منظمات حقوق االنسان التابعة لالمم المتحدة وغيرها التي تعني باالنسانية وقضایا الدیمقراطية 

 ----------------- انتهى نص التقریر ---------
 

ر في هذا  ، اود ان اسلط الضوء على غایة الحكومة االیرانية من اعطاءآم الضوء األخضبناء على ما تقدم
الوقت من ممارسة العمل الثقافي المحدود في األحواز المحتلة ، لنقف على حقيقة االهداف العامة للعدو 

 :، والتي من ابرزها الفارسي 
 

آشف العناصر الوطنية في الشارع األحوازي ورصدها ومعاقبتها في الوقت الذي تراه االجهزة   )1
 .االمنية مناسبا 

األحوازیين بسبب بعض االطروحات التي تفرضها بعض االجهزة المسؤولة خلق حالة من العداء بين   )2
في النظام الفارسي وطرحها على الساحة األحوازیة ، وهذه االطروحات هي موضع خالف بين 
عناصر الثورة األحوازیة تهدف منه المخابرات االیرانية دسها في صفوفنا لتشعل نار الفتنة بيننا 

 حالة صدام سياسي احيانا وجبهوي تارة اخرى ، وهذه االمور في مجملها وتأجيجها وتعميقها لتخلق
نا وسياساتنا ففي مواقتقصد منها السلطة الفارسية في طهران ابعادنا عن الوحدة الوطنية األحوازیة 

وهي توعية وتثقيف االنسان ، تلهينا عن قضایانا المرحلية لواهدافنا ومطالبنا االستراتيجية 
ته وحقوقه ومطالبه الشرعية وتسليحه بالفكر الوطني النابع ال مصلحة فوق مصلحة االحوازي بقضي

 .األحواز 
 

 :یجب الحاضر اما اجراءاتنا الوقائية المرحلية في الوقت 
 
ان نكون على یقظة من امرنا ، وعلينا اتخاذ الحيطة والحذر الشدیدین من اي مشروع فارسي   )1

 .ة ونحن تحت ظل االحتالل یستهدفنا آثورة وآحرآات وطنية مناضل
ان نتمسك بالثوابت الوطنية العليا لألحواز وعدم طرح القضایا التي فيها خالفات ، التي سيستغلها   )2

 . االحوازیة –العدو الفارسي لصالحه بل ویعمل على تغذیتها لتطفو على سطح عالقاتنا االحوازیة 
، مع التمسك بدیننا وقوميتنا وبحقيقتنا ان ال نحيد عن مبدأ مصلحة األحواز فوق آل االعتبارات   )3

اي العربية وخصوصيتنا األحوازیة ، وان یكون نضالنا الوطني من اجل الوطن األحوازي وال یعلو 
، وال یجوز ان تعلو مصلحة نضال فوق النضال الوطني من اجل األحواز لتغدو حرة مستقلة 

 سياسة او دینية او مذهبية على مصلحة االتجاهات الفكریة االیدلوجية او العقائدیة سواء آانت
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، وعلينا ان ال نخرج قضيتنا عن اطار انها قضية حق احوازي عربي مغتصب ، وننصح األحواز 
اسية والدینية على حد سواء ان ال یغلفوا القضية االحوازیة ياصحاب التيارات االیدلوجية الس

في متاهات مهلكة معها عن حقيقتها وندخل بأتجاهاتهم االیدلوجية او الدینية حتى ال نخرج القضية 
 .وتدميرنا یستغلها العدو الفارسي من خالل اصابعه الخفية في تفكيك البيت األحوازي 

تحویل العمل الوطني في األحواز المحتلة الى عمل سري للغایة ، خصوصا للقاعدة التنظيمية التي   )4
  .البد ان تكون سریة تماما 

 
من القلب وبكل صدق واهللا یشهد على ذلك اقول لك نصيحة اخویة احوازیة زیزي في الختام یا أخي یوسف ع

 وانت حرا بما ترى والتاریخ األحوازي سيكتب سيرتنا وحقيقتنا وستلعننا االجيال القادمة ان لم یجدوا الزرع
   !.الذي یریدون حصده 

 
فارسي یسمح لكم بعمل اي مشروع بدون ان فال تعتقد ان النظام ال، آن اوسع افقا من الذي تعتقده و، آن یقظا 

، واستحلفك بدم الشهداء االحوازیين صب في خدمة الحكم الفارسي او ذاك ذو مصلحة ییكون هذا المشروع 
اوصيك ان تكون   وآرامة الشعب ، والذین سقطوا ومازالوا یتساقطون من فترة الخرى من اجل حریة االحواز

وان تنظر للشعب بجميع شرائحه على  ، ة الداخلية للشعب العربي األحوازي امينا على الوحدة الوطنية والجبه
نثقفة على الثورة والنضال وحب الوطن ونربي شبابنا ان و، له خصائصه المميزة انه بناء اجتماعي واحد 

على الوحدة الوطنية وضرورة تماسكها وتوثيق وشائجها وننصح شبابنا ان یتكاتف مع جميع شرائح المجتمع 
، آلنا احوازیون مواطنيين على ارض االحواز ، عماال وفالحيين وشيوخا ومواطنيين ونساء ورجاال واطفاال 

آلنا نعمل آجسم واحد متحد في خدمة القضية االحوازیة العادلة لنقف آالبنيان المرصوص امام العدو الفارسي 
 .والتالحم التكاتف مزید من  الىونحتاج فيها االمد ، واعلم ان حربنا طویلة العنصري المتغطرس 

 
  من 19 و 15آما نود ان نؤآد لكم اننا نؤید سياستكم ونضالكم الذي یتخذ قاعدته على ارضية مادتي 

وضع  مع قناعتنا بعدم ان تمارسونه في الداخل ، آمرونة ثوریة سياسي مقبول كتيكالدستور االیراني ، وهو ت
آما نود ان نضالنا ، وآله یشكل نضاال وطنيا من اجل األحواز ، نضالكم هو مكمل لوالبيض في سلة واحدة ، 

هي التعاون مع القوميات غير الفارسية ، لية آللية المحققة في جلب انتصارا لنضالكم ، وهذه اآلنوضح لكم ا
واحرار فارس المؤیدین لحقوق تلك في السعي الجماعي في تشكيل جبهة مشترآة للقوميات غير الفارسية 

یشكل اداة ضغط على وضمن خط سياسي ثابت وواضح المعالم والتحرك من خاللها بقرار واحد ، ت القوميا
بأعتبارها حقوقا دستوریة المجمدة باالنصياع لتنفيذ تلك المواد واجبارها الحكومة الفارسية في طهران 

 عطيلواتهامها بت، ورفع القضية قضائيا على الحكومة للقوميات معطلة بأرادة فارسية عنصریة شوفينية 
منهج وسلوك النظام الفارسي هو عنصري والتأآيد على ان . في المحاآم الدستوریة ذات االختصاص الدستور 

، وعلى ممثلي او مندوبي القوميات غير الفارسية في البرلمان االیراني ان  قائم على سيادة العنصر الفارسي
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المشترآة قوي یستند على التنسيق مع تلك الجبهة ینسقوا مواقفهم في البرلمان ضمن خط سياسي واحد و
وتنفيذها في البرلمان والسعي على تأآيد تلك المطالب المذآورتين للقوميات وطرح ضرورة تطبيق المادتين 

 .  نية للتعایش القومي مع الفرس آحسنتنفيذا آامال  
 

 هذا ونسئل اهللا لكم ولنا التوفيق
 

  األحواز–لك المجد یا وطني 
 ت األحواز حرة عربيةوعاش

  األحوازيأخوآم
  )مةـابو نع(  مةـ سيد طاهر آل سيد نع

 باسم الرسمي الناطق 
 حرآة التحریر الوطني األحوازي
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