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يه عبارة عن برنامج یسمح ف  و هو :)البالتوك  ( لقد تّم فتح غرفة عـربستانية في  برنامج
 و  من خاللها شعوب مختلفة على أن تكون لهم غرفة یلتقونإعطاء المجال لفئات و 

 من شتى أنحاء العالم ، و هي تعتبر خدمة و  والخاصة و العامة عبرهایناقشون قضایاهم 
.محاولة في الربط بين األفكار و اآلراء المختلفة حول موضوٍعٍ  ما   

 الذي له باع طویل في مجال  )2003أحوازي :( األخ لذا قام أحد األخوة العـربستانيين 
  الى فتح هذه الغرفة بعد مشاورات، ذلك الحرص  دفعه ،قضيتهب إهتمامه الخاص الكتابه و

 القصد من وراء ذلك ، و  طرحمع إخوة له ، و بعد التساؤالت المختلفة التي جرت حول
، و انا حول قضيتنا العادلة  و مسؤولةآانت اإلجابات تتمحور حول طرح  تصورات جدیدة

اول لحميد هذا ، الذي یأتي في وقت نحن بأمس الحاجة لتن على مسعاه اهشكرإذ أ
 و بالتالي التشاور حولها مع الجهات العربستانية  المهمةح قضایانا و طرالمختلفةاألفكار

 رسم التصورات المتباینة و بالتالي و السياسي التي لها القدرة على التحليلالمختلفة و
.) الذي نفتقده لألسف الشدید ( إحترام الرأي اآلخر  

 آهذه  ، ليس المغزى منها للثرثرة و قيام بخطوة ضرورة ال تّم التوافق حول بناًء على ذلك
الخطاب العربستاني العقالني بالمشارآة لبلورة المحاوالت الجادة في نشر لضياع الوقت بل

 ضمن  تتفق على ضرورة القيام بهذا الواجب التي ،مع مجموعة عربستانية طليعية
أن تتبعها خطوات أخرى مع تقدم في المطالب و بلورة المراحل المرحلة المهمة الراهنة، و
ضرورة الحوار مع مختلف المجموعات العربستانية من خالل ، مع األخذ بعين اإلعتبار 

رح ط  آيفية حول و الملموسةطرح و تصورات مختلفة القصد منها ایجاد الحلول العملية
شكالقضية العربستانية على   

خلق ل  و ذلكة األنانيةلتصورات الحزبية الضيقة و المصالح الشخصيبعيدة عن ا) قضية  ( 
 على الساحة العالمية و العربية بشكل مجهود وطني یطرح القضية العربستانيةتيار أو 

 مسؤول و بعيدة عن تلميع إسم هذا الطرف أو
  . ذاك
 و أخواته  بالخطوة هذه معتمدا على مشارآات إخوته )2003أحوازي (  األخ المحترم  قام

 و قضایا الساعة التي تشغل آل إنسان ين إلثراء المناقشات الموضوعيةالعربستاني
 في  و واجباتهبالتالي  حمل هذا اإلنسان مسؤولياته و مهتم بقضيته و شعبه عربستاني

. الراهنة اللحظة التاریخية  
  و الغرفة هذه معنونة تحت إسم : " دیـوان عـربستان " وهي موجودة في " القسم 

العربي " لبرنامج البالتوك  و یجتمع فيها المجموعة النيرة من أبناء الشعب 
 األخوة و  یشارك معنا في هذا المجالالعربستاني المتواجدون في المنفى ، و نسعى بأن
. و خارجه الوطناألخوات المهتّمون بالشأن العربستاني من داخل   

 
.فالدعوة عامة  



 
و ستكون الغرفة مفتوحة یوميا ( و مؤقتا ) من الساعة السابعة بتوقيت 

 جرینيتش .
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