
  تنـــــــــوية و رجــــاء
في الحقيقة ال يمثل... أن من يريد و يقول إننا نريد المحافظة علي وحدة أراضي ايران و ما إلي ذلك :  تنوية  

 األحوازيين و يرتكب خطئ آبير و بهذا سيدعم اإلحتالل و سلطة علي األحـواز إيران ليست دولة بمعني الكلمة ، بل
 هي مجموعة عصابات مجوسية آرية تحكم بإسم الدين و هي في الحقيقة عصابات ال تنتمي إلي دين سماوي و هي
 عصابات عنصرية وحشية واهمة ، و تحتل مجموعة الدول و األقاليم ، ال يمكننا التحاور و التفاهم مع هؤالء

 اإلرهابين السفاحين المجرمين آخامني اي العظب و األآوس الكافر رفسنجاني و المجرم الكبير محسن رضائي ، و
 غيرهم من الدجالين و المشعوذين ، هؤالء ال يفهمون الحوار و معني الحوار ، و يردون علي أي مبادرة بمجازر و

مجزرة األربعاء السوداء ، و مبادرات: رأينا مبادرة العرب بعد إنتصار الثورة و آان رد إيران عليها بقيادة الفرس   
 الفصائل األحوازية و هي آثيرة و ترد عليها إيران بمزيد من القمع و المجازر ، و مبادرة حرآة التحرير الوطني
 األحوازي األخيرة ، و آان رد إيران عليها بمزيد من المجازر في هذه اإلنتفاضة المبارآة و المزيد من اإلعتقاالت و
 من يحاورهم بعقل و دبلماسية و يحاول محاورتهم ، حوار هادئ ليطالب ببعض حقوق شعبه و يحاول أن يكون
 حوارة تحت إطار قوانينهم ، آذلك اليسلم منهم ، فمثًال يعتقلون األخ يوسف عزيزي بني طرف ألنه أدلي بتصريح
 صحفي ، بل يجب أن يكونوا عبرة لآلخرين و ذلك بقطع جذوهم و آل من يخدمهم ويكرر إعتقاداتهم و مفاهيمهم
 الحيوانية الكاذبة ، هؤالء يريدون شخص آشمخاني او منصور زاده و غيرهم ، الذين ال يجرئون أن يتكلمون آلمة

و حتي في بعض األحيان ، الفارسي يكون أشجع منهم و) وهم بيد الفرس آسيف باطل مسلط علي األحوازيين (حق 
تخرج منه آلمة ، لكن هؤالء عبيد لدي إيران و ال يمثلون الشعب العربي األحوازي أبدًا ، األحــواز أرض محتلة و ال
 نقبل بتعديالت شكلية و عمليات تجميل او حتي عمليات جراحية آلتي ستظهربعد مدة من قبل حكام بالد فارس و
 التي سيكون عنوانها اإلقليات و حقوقهم و آل ذلك بسبب إنتفاضة شعبنا التي هزت آراسيهم و هزت قواعد دولتهم

سنة ال يرضي بإقل من 80المنتهية صالحيتها ، الشعب العربي األحوازي و نضاله التاريخي المستمر و الدائم عبر   
 حق اإلستقالل عن هذه الدولية الكافرة الحاقدة علي آل عربي و الكارهة للقيم اإلسالمية السمحاء ، هؤالء مفسدين
 في األرض و الذي لم يسلم منهم بشر و ال نهر و ال أرض و ال حتي هواء ، هؤالء إرهابيين و يجب مقاطعتهم

  مننرجواإقتصاديًا و سياسيًا و حتي إجتماعيًا و ثقافيًا و العمل علي تخليص الشعوب و أراضي الشعوب منهم ، 
األمة العربية و اإلسالمية ، مقاطعة البضائع اإليرانية و طردهم جميعًا من الدول العربية و اٍإلسالمية و ذلك ردًا علي
 سياسات التهجير الفاشية و سياسات التطهير العرقي العنصرية و المجازر اليومية في القري و المدن و األحياء و
حتي الشوارع األحوازية و ردًا علي سياسات اإلبادة الجماعية للمدن و القري ، لماذا ال تقفون معنًا يا أشقائنا العرب
 هل العدو أقرب لكم منا ، هل نسيتم مجازر العدو التاريخية ضد العرب و المسلمين في مناطق عده ؟ تردون علي ،
إنتفاضة شعبنا العربي األحوازي الباسل بصمت و تذآرون أخبار األجانب في أخر بقاع العالم ، متناسين شعبنا البطل
 و حتي األجانب أفضل منكم معنا و رأينا مواقفهم المشرفة ، و في المقابل رأينا دول عربية مع األسف تضيق و ،
 تعتقل األحوازيين ، لماذا ؟ هل هذه هي العروبة أو هل هذا هو اإلسالم ؟ نحن نرجوا منكم يا أشقائنا العرب ، شعوبًا
 و دول ، نرجوا منكم الوقوف إلي جانب الحق ، إلي جانب المظلوم ، الشعب العربي األحوازي األبي وصل بناضله
 إلي مرحلة متقدمة ، و منها سيحصد ثمار نضاله و سيرجع سيادته و إستقالله ، فإدعموه يا أشقائنا من جميع

 األنواحي ، إدعموه ماديًا و معنويًا و غدًا لناضره لقريب

 أبي حمزة األحوازي

 المنظمه اإلسالميه السنيه األحوازيه

Date: Thu, 5 May 2005 17:27:39 -0700 (PDT)

From:
 "Aby Hamzah Al Ahwazy" <sonnaalahwaz@yahoo.com>  View Contact Details  
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Subject: تنوية و رجاء

To: <arabistan@yahoo.com> "موقع شبكة االحواز"
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