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0بسم اهللا الرحمن الرحيم  

ولكننا نناشد األخوة األعزاء الذین یحللون 0األمانة العامة وآل منتسبوا الحزب الوطني العربستاني یرحبون بكل أنتقاد بّناء  
ما جاء في أطروحة الحزب الوطني ليس آالما ُمنزال وال منزها من الخطء فنحن أبناء 0أن یقدموا بدیال مقبوال لشعبهم  وینتقدون  

وإن آنا قدمنا لشعبنا أفكارا متناقضة وغير 0ولكننا حاولنا وهللا الحمد سوف تثبت األیام صدق المحاولة 0آدم وآل أبن آدم خّطاء  
فأن هذا النقد یمس عقلية الشعب األحوازي ویتهمه, علمية في الوقت الذي تقبل فيها شعبنا هذه األفكار أو هذا ما ندعي على األقل   

فلنحاول جميعا أن نشعل الشموع لنيير طریق المستقبل فهو أفضل آثيرا من 0بما ليس فيه فشعبنا واعي ویدرك آل ما یدور حوله  
0لعن الظالم

 ونحمد اهللا أن أصبح لنا نحن األحوازیون محللون ومنتقدون بشكل موضوعي مما سوف یساعد بالتاآيد على نمو الحرآة الفكریه
0األحوازیة ویخلق مناخ شمولي لتحقيق أماني الشعب األحوازي

فدعونا, الحزب الوطني العربستاني له أجندته الخاصة والتي التطرح إال على منتمي الحزب وما هو منشور فهي أطر عامة     
0نعمل بصمت أیها األخوة المناضلون لعلنا نستطيع أن نهيء ظروف أآثر ُمالئمة لما تتمنون

 نحن نعتز بكل احوازي غيور على حقه الطبيعي والتاریخي وعلى شعبه وقضيته ونوجه التحية لألخ هاني الكعبي صاحب النقد
 والتحليل وأننا لم ننزعج مما ورد في مقاله ونحث أخرین على أنتقادنا وما نجده صوابا سوف نأخذ به ولن نتردد مادام في الطرح

وما قرأته عن0ولكن ثق یاأخي هاني إننا النسعى للسلطة بل أقسمنا جميعا على الشهادة أو النصر 0مصلحة للشعب األحوازي  
 الحزب الوطني قد ُنقح مرتين وتغيرت أمور آثيرة النرید األعالن عنها ألنها التهم من هم في خارج األرض المحتلة بل هي تعمل

أن ما 0نحن النخجل من األعتراف بأخطائنا ألننا النعمل ألنفسنا وسوف تعلم مصداقية الحزب الوطني إنشاء اهللا 0في الداخل  
 قرأته یا أخ هاني یحتاج منك مزیدا من التحليل والتمعن وأدراك ما یمكن أن ُیقال وما الُیقال وآان األحرى أن تتصل بنا وتستفسر

وأما نحن فاهللا من وراء0عما بدى لك متناقضا أو سطحيا أو غير واضح ولكن مع هذا نحن نشكر لك المحاولة وسدد اهللا خطاك  
القصد وهو المعين وهو الذي یعلم خائنة األعين وما ُتخفي الصدور والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

  
 


