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 .تحياتي اليكم وسالمي اخواني واخواتي االعزاء

 
من اخًا محب لكم یشهد اهللا على ذلك یا ابناء وبنات شعبنا المضطهد 

 امتحان  الماضية والحالية ما هو االينينا على مر السن ما یّمر علالمظلوم اّن
واختبار الهي لنا ليمحص الخبيث من الطّيب ولكي نرى معادن الرجال 

 .االوفياء لوطنهم و ابناء ارضهم
 

اخواني االحوازیون واالحوازیات الكرام اّن اهم عنصر في طریق النضال 
 من سطوة المحتل هو االخالص في العمل لوجه اهللا وذلك لتحریرشعبنا

 هذا المحتل من تأخر في النهضة الغادر الذي انتم تعلمون ما حّل بنا بسبب
 .والثقافة والفكر و االقتصاد والعلوم ومواآبة العصر

 
من  ان اهم ما نرید ان نسّلط الضوء عليه هو النّية الصافّية والواضحة النقّية

اهداف شخصّية ان نكون في خدمة القضية بدون اهواء و ، الدنس والرجس
یا ابناء شعبنا   ومميتة للفكر ومجمدة للطموح مجلبة لليأس والفتورضيقة

الكرام عندما یّفكر المرء بنفسة و یحب ان یحمد بما لم یفعل وان یحصد 
تعب االخرین هذة هي المأساة واالنانية التي تضر اآثر مما تنفع وتردي 

تمعه وشعبة وهو ماال صاحبها في دهاليز الجهل والتخّلف وتنبذة من مج
 .نریدة الخواننا في النضال

 
اننا عندما ننظر تجاة بعض التنظيمات واالحزاب الموجودة حاليًا واهللا 

 وبعيد آل البعد عن العظيم نتمنى ان یكون الهدف واحد ذات نّية صادقة
لكن عندما ننظر بعين ثاقبة نرى بعض التنظيمات  االهواء وحب الذات،
 وتستميت في الترویج الهداف الحزب او فئة بعينها ذات طابع فئوي محظ

بعيدًا عن مصلحة الكل وهذا عين الخطاء الذي یجب اال نقع فية ألن ذلك 
 وهي ضيقةلحة الوطن و یحصرة في زاویة یصرف الجهد والعمل عن مص

انا ،  الحزب على حساب الوطن الحزب ویكون الجهد منصّبًا على تقوّیة
ليس من معارضي االحزاب وال توجد دیموقراطية بدون احزاب لكن ان 

و ان یكون الحزب یجمع وال  ، یكون الحزب في خدمة الوطن وليس العكس



 یفرق لذلك انا آمواطن احوازي غيور على وطنا ادعوا جميع االحزاب و
لوحدة قوة هائلة یضج اّن بالتنظيمات االحوازیة الى نبذ الفرقة و التشتت فأ

 . منها المحتل ویخاف ویتزعزع
 

و  اخواني واخواتي االعزاء ال فخر الحد على احد مادامت االحواز محتلة
مادام اهلنا یعانون االمّرین االحتالل والفرقة الموجودة بيننا التى یغذّیها 

 .مقولة فرق تسد و یضرب بعضنا ببعضالمحتل و یطبق 
 
تمبر ببمنعطف خطير ودقيق بعد الحادي عشر من س شعبنا اليوم یمر ان

ن تلك  بمعزل عاوالعراق ونحن شئنا ام ابينا  لسنواحتالل افغانستان 
وایجابا، علينا ان نكون واعين ثر علينا سلبا االحداث والتطورات التي تأ

 لتاریخية آل الفائدة المرجوة وهي حتى نستفيد من هذة الفرصة اينظقوی
تالل الفارسي البغيض الرضنا وشعبنا الباسل االبي، ان التحریر من االح

علينا مواآبة هذا التغيير وان ال وتمبر تغيير بالعالم بعد الحادي عشر من س
 .نبقى متجمدین او راسبين في القاع 

 
 غایتنا ویجب ان في عالم اليوم و المناداة بها هيان االجواء الدیموقراطية 

وذلك لن  ، ي ارضا وترابة وانهارا الخالدةنطالب بها ليكون لشعبنا حقًا ف
 الفرقة واالهداف الشخصية  والبعد عنلوحدة و رص الصفوفبا یتحقق اال

 . لكافة المناضلين االحرارضيقةال
 

 واعتصموا بحبل اهللا جميعًا وال تفرقوا: واخيرًا اختم بقول اهللا عزوجل
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