
 بسم رب الحق و العدالة
 

 ، إخوتي الكرام في شبكة األحواز و آل َمن يقراء هذه الرسالة
 

أريد القول بأنني فّعال سياسيًا أو  ال إنني أحد األحوازيين الذين يتابع ما يجري على الساحة األحوازية،
شهيد و هذه ليست مجاملة محترفًا آما يقول البعض و لم أقدم شيئًا و لن أستطيع من إعطاء شىء آما عطاه ال

 . بل حقيقة
  

آلنا لم و لن نستطيع من القول أن ضحينا بالحياة أو صرفنا ماًال و عملنا ألجل الوطن المغتصب، أآثر من 
 .الشهداء الذين نوروا لنا الدرب و علمونا التضحية و قدر هذه الدنيا

 
 أن أنبه الرفاق و الفعالين و المناضلين من على طول الوقت الذي أخدم فيه قضيتي األحوازية المقدسة، سعيت

الذي يصارح و ينبه هو الصديق الحقيقي للدرب مهما آانت جنسيته و مكانته : العراقيل و إنني أعتقد بالقول
 . في األحزاب و المجتمع

 
و ليس  شرح الموقف لكل من يعمل و يناضل، هدفي األساسي من الرسالة الماضية هو  أود القول هنا أن

، مع األسف لم أشاهد قبل ذلك شرح آامل من األخوة في  ، آما أنني لسُت الشخص الذي بدأ رب أحدض
المهم   )! ...( لبعض الدفاع عن الحقيقة و آشف النوايا، أو  ، آما يقال الشبكة عن عدم اإلنتقاد أو الجرح
إنني لم أنقل إال الحقيقة و هذه !!! ، إذا شئنا العمل الدائم و الناجح المنظماتهوالتعارف على المجموعات و

 .تفيدآم أنتم آحرآة و آشرفاء مهتمين بالقضية المقدسة األحوازية
 

 هل ُيالم الشخص الذي يقول الحقيقة و يكشف نوايا المنافقين و الذين يتاجرون !!إنني لسُت بخائن بل بمنبه
أفكارهم و عقايدهم على الناس؟ هل ُيعامل هكذا، هو الذي هدفه الخدمة و بالقضية و يحّملون أهدافهم و 

 التنبيه و ليس التشويش؟
 

 !!!، مناضل ، خائن و المنافق آسف أن تغيرت المعايير و يسمى اآلن الخادم
م مل لكم و لكل َمن ُيراسلكم و يعمل معكم النجاح و التوفيق و حفظكًا آسف إذ سببت إزعاج لإلخوة و أأخير
 . اهللا

                                          أخوآم األحوازي الحقيقي
                                                 02.07.02 
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