
                                بسم اهللا الرحمن الرحيم
 السالم عليكم أیها اإلخوة الكرام؛

بعد التحية األحوازیة العربية، أامل لكم النجاح و التوفيق و إنني آعربي 
أحوازي ُحر ُاَاّید بما تقومون فيه من خدمة للشعب المضطهد و المنسي 

فيه بعض األفراد و الفئات الذین یسمون األحوازي و لم و لن ُاأّید بما تقوم 
نفسهم منظمة و أحزاب و الیعرفوا ما هيه تقسيماتها و متى تسمى 

 .الحرآة، حزب أو منظمة أو الخ
هذه (بعد متابعتي الطویلة لشبكتنا األحوازیة التي تحترم حریة الرأى

الحریة التي لم أشاهدها أو أسمع عنها في األحزاب و المنظمات و 
 التحرریة، حسب إشتراآي مع بعضها و مناصرتي بعض اآلخر الحرآات

آشفت أن بعض األفراد المسميين باألحزاب ینسون ) و حسب معرفتي
المسئولية المقدسة تجاه شعبنا البطل األحوازي و ینشغلون بمشاآل و 

 .قضایا تافهه و فردیة
 !أوجه آالمي لهذه الفئات التي تشاء القيل و القال

از و حتى إیران، تحت أي إسم و قطاء آان، صحيح و العمل في األحو
عمل اإلخوة في . صواب، لكن الزم أن یصب لصالح شعبنا األحوازي

الداخل صعب و ُهم المناضلين الحقيقيين و قادة هذا الشعب، حسب 
التي تتواجد في الخارج و ! أن فالن حرآة أو منظمة، آما تسمى. تقدیري

ع المترجم اللبناني أو غيره، لم و لن تتمكن تتشكل من حوالي ثالثة أفراد م
من إدراك الموقف في الداخل و الظلم و الضغط الموجود هناك، على 

 .المناضلين و غيرهم
هو الذي حطم جدار الخوف اإلعالمي في ...) ي(أليس هو هذا المراسل 

 األحواز و حتى إیران و ضحى الكثير و لعب بمصيره ألجل األحواز؟
شكل لجان و ناضل و تعب التعب الذي لم أشاهده من آذا أليس هو الذي 

منظمة بسبب الخوف و عدم اإلخالص بالقضية المقدسة التي ُأِخَذ بها فقط 
 !مع األسف اللجوء في أروبا خاصتا و العالم عامتا؟

آيف یمكن لكم اإلساءة بهذا الشخص المخلص، بما أنكم الذین ماضيكم 
 واضح للكل تقریبًا؟ 

 َمن أنتم و من أین جئتم؟ أنتم الذین ترسلون صورآم إلى آذا هل نسيتم،
جریدة عربية مع البيان الذي قلتم فيه، بأنكم رئيس جمهور األحواز في 
 المنفى؟ من أین جئتم بهذه الرتبة و من هو الذي صّوت لكم و متى أنتخبتم؟



ىء تس! بياناتكم في آثير الجراید، مع األسف بأغالط آثيرة نحویة و غيرها
آثيرون . باألحوازیين و نضالهم الشریف و تقلل من شأنها، حسب تقدیري

 یسئلون، هل هذا رئيسكم و من أین جئتم به؟
 .جوابنا هو السكوت، أمام هؤالء الذین الیمكن من وضح الصورة لهم

فليس لكم اإلساءة بمنتدى في الداخل، الذي یسعى أن یخدم الناس و یهدیهم 
هل ترید أن یسمى المنتدى، . ليس طریقكم الغلطإلى الطریق الصحيح و 

 !!!و یكتب إسمك أیضًا... منتدى األحوازیين الذي ینتمي إلى منظمة 
إلى متى تستمرون بأسلوبكم التي لم تفلح و لم تنجح في الماضي التي ليس 
لها أیة عالقة بالحریة و الدیمقراطية؟ أنتم لم و لن تعرفوا أسلوب النضال 

 بالكل، و الحمدهللا أنكم إنكشفتم لكثير من األحوازیين و في و بعيدون عنها
 .اآلتي ستنكشفون لكل األحوازیين و غير األحوازیين
بهذه الصورة، لكن آما ! ليس من أسلوبي مهاجمة أي شخص أو منظمة

 !!نقول في اللغة األحوازیة لقد حمضتوها
خل و أخيرًا أشكر شبكتنا األحوازیة و آل أحوازي شریف، في الدا

الخارج، الذي مخلص في عمله و خدمة شعبه و سأسعى حتى المقدور 
 إن شاءاهللا. بكشف الذین هدفهم ضرب القضية و تغيير الحقایق

 
                                                      أخوآم األحوازي

          تحيى األحواز حرة عربية
          الموت للجبناء و الخونة

   المجد و الخلود لشهداءنا األبرار    
 
  
 


