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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 
  ان اهللا ال یغير ما بقوم حتى یغيروا ما بانفسهم
  صدق اهللا العظيم
 
  الف تحية لالخوان و االخوات العاملون في شبكة االحواز ، و الف تقدیر لالخوان الذین
  ساهموا في التضامن حول اعالمنا و احد اصواتنا الحرة التي حاولت جاهدة من خالل متابعاتها االعالمية
  الفتية في مواآبة احداث الوطن و ربط الداخل بالخارج االحوازي ، ولكن لالسف الشدید
  فان هذا العمل االخذ بالتطور اخذ یزعج البعض االحوازي الذي یتغنى بحب الوطن و ما
  الى ذلك ، و آم حذرنا من قبل الشبكة و غيرها من عدم االنجرار وراء تلك االصوات التي
  آانت دائما و ما زالت تبيع د نياها بثمن بخس ویا ما ضربوا خالیا احوازیة سریة و علنية
  آانت تعمل من اجل النهوض باالنسان االحوازي ، ولكن آانوا هؤالء الشواc0 لهم ادوار مخاتلة
  و مخادعة للمتحمسين من ابناء االحواز ، هذا ما یجعلنا ان نؤآد على ان الحماس ليس
  اال شئ یسير ضمن عملنا الكفاحي و االعالمي ، و ارجو ان تؤآد الشبكة المستنيرة على دور
  العقل و العمل اآثر على اثراء الخطاب الموضوعي الذي سينقلنا الى مرحلة النضوج الفكري
  . و المنهجي
  آما اود ان انوه الى عدم تضخيم دور هؤالء االقزام ، اآشفوهم نعم ، ولكن ال یاخذ اهتمامكم بهم
  من وقتكم الثمين، و التعيروا لتلك المهاترات اي اهتمام ، النهم یبدؤن بالنباح و یسكتون بالتدریج
  .من تلقاء انفسهم عندما یكون الجواب عليه ال ابالي و ال تنسوا ان القطار یسير و الكالب تنبح
  انني اc0 اشد على ید االخ ابو فراس على اطروحته الصحيحة ، في تقویة روح العمل المنهجي ، فاني
  اشاطره الراي في هذا المجال ، و هذا هو الحل االمثل في تجاوز بعض االزمات الصغيرة التي نمر بها

و اوجه شكري ایضا لالخ اليعربي مراسل الشبكة في الخليج العربي الذي و آما هو واضح. في مثل هكذا امور   
  .انه احوازي غيور و متابع لقضيتنا من داخل الوطن و خارجه و ارجو له التوفيق في مسعاه الحميد
  و في الختام ال یسعني اال ان اطلب منكم ان نستمر بالعطاء االعالمي الصبور و بالجهاد الثقافي المثمر
  تجاه قضيتنا العادله و اهمال المهاترات االطائشة، و اذآرآم بقوله تعالى
  و عسى ان تكرهوا شيئا و هو خير لكم
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