
 أما آن األوان لضمائرآم أن تتحرك؟
اء                                    ة ، فأبن ة األهوازي اه القضي اآنًا تج تي ال تحرك س ة ال ائر العربي في الضم ود الواضح  ذا الجم أستغرب آثيرًا ه

 !األهواز يقتلون ويشردون و تستباح أعراضهم ويتم مصادرة حاللهم وأنتم تسمعون وترون وتقفون متفرجين
ا                                    ا أخوات ، عندم ا إخوة وي دي ، ي عجبي على أمة ترى الظالمين يسعون باألرض فسادًا وهم يقفون مكتوفين األي
وق          ى حق برتموه تعدي عل ذا العمل األمريكي واعت م وشجبتم ه و غريب توحدت أقالمك م بفضيحة سجن أب علمت
أن                     ة ب اإلنسان وأهانت للعرب واإلسالم ونشرتم مقاالت ومواضيع وطالبتم لجان حقوق اإلنسان والمنظمات الدولي

ذار                أة ودون سابق إن م سكتم فج ى الحروف ومن ث اط عل اآم عن إخوانكم في        ! تتدخل لوضع النق ذا األمر أله وه
م                               اهللا وبك فلسطين وأنساآم انتفاضتها المبارآة التي يقوم بها أبطال الحجارة الفلسطينيين الذين هم أيضًا يستغيثون ب
ة وأن               واز العربي ة األه أن تنصروا قضي م ب اهللا وبك ث ب رام نحن نستغي ي الك ا أخوات ي وي ا إخوان لتتصورنهم ، ي
ي                    م ف وم له ا يحدث الي وازي ، فم ي األه اء الشعب العرب دة أبن م بنج م والمساحات المخصصة لك رو أقالمك تسخ
ه الشعب                        ا يعامل ب ير مم الداخل يعتبر انتهاك واضح وصريح لحقوق اإلنسان ، فالحيوان بإيران يعامل أفضل بكث
األهوازي ، أنظروا لهذه الصورة المرفقة في الرابط لفتى مازال في ريعان شبابه قتلته السلطات اإليرانية وجعلت           
في                              ه  تى طالب بحق ذا الف من جسده حقل للتجارب على أيدي أساتذة متخصصين في التعذيب أتعلمون لماذا؟ ألن ه

 .أرضه وأراد أن يحمي عرضه ، أسر وعذب وقتل وبكل برود تم بيع جثمانه على ذويه
م أنصروهم ينصرآم اهللا                                     ارك اهللا فيك اديكم ، ب دوا أي يا إخوتي ويا أخواتي إن الشعب العربي األهوازي يناديكم فم
ة                           فمن ينشر هذه الصور في صحيفته أو مجلته أو موقعه سيكون له األجر والثواب، فهو سيفضح األعمال اإلرهابي

 .اإليرانية تجاه الشعب العربي األهوازي
ة                                       ه عن الحال هذه الصور تعبر بشكل أآبر عما نحاول أن نعبر لكم عنه، فيشهد اهللا علي أنني ال أجد شيء أعبر ب

 .العصيبة لشباب األهواز أبلغ من هذه الصور المأساوية
  

 أخوآم باهللا
 عبداهللا الخليفة
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