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 بسم اللة الرحمن الرحيم
20/may/2003 
  
   یا مرحبًا یبنى العروبة یاقزى
 عين العداوة یا آریمين النسب 
    ابنا یعرب قد نزلتم منزًال
   فية الأل صالة والبال غة و األ دب

 فلعلها لغة تجمع شملنا 
 ولعل نار األ نس ینقصها الحطب
 فا د نوا و اصبوا القهوة و تساتروا
.و استمعوا فا الشعر دیوان ا لعرب  

ان األمر. احببت ان ابداء بة بيوت من الشعر لألحد الشعراء العرب  .السالم عليكم ایها األخوة األ حوازیين ا لشرفاء و المناضلين  
 الذي دعاني لكتابت هذاة الرسالة المفتوحة هوة االحساس باالمسؤلية واالحساس باليًاس و األحباط لما سمعتة و قرأتة لبعض

ان النقد والتصحيح هو جيدًا اذا آان سليمًا. مع األسف الشدید ان هذاة یجعل آل احوازي شریف ان یتألم, األخوة اصحاب القلم  
 ولكن اذا تجاوز حدودة یصبح مخربًا و انا اعتقد ان في الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة والحالة المئساویة التي یمر بها

ایها. شعبنا نحتاج الى لم الشمل و صف الصفوف لقضية واحدة وهية تحریر شعبنا من الظلم وا لعدوان التي یعيشها منذ سنوات   
 األخوه االعزاء ان ما یحد ث األن في األ حواز المحتلة من سياسة التفریس و شراء األراضي من اصحابها العرب و سياسة القمع

القضية التى من, یحتاج الى توحيد الصفوف و بذل الجهد الي هد ف واحد و هوا القضية األحوازیة, الي حرآة تقاوم هذاة االعمال
ایها األخوة األعزاء ان ا الشعب األحوازي في الداخل یحتاج الى  .ا جلها نحنوا تشرد نا و قد منا الكثير من الشهداء و ا لسجناء  

 دعمكم و انهوا ینظر اليكم و یتابع اخبارآم حول شبكات االنترنت و اني واثق انة سيشعر بااليئاس حين ما یقراء االقاویل بعظكم
ا ن هذاه ا أل قاویل سوف تمس القضية األحوازیة باالسوء و المستفيد الوحيد. لبعظ و التهم التي تو جهونها الخوانكم في النضال  

آمواطن احو ازي و اؤمن بقضية األحوازو بحق تقریر المصيرللشب العربي األ حوازي با اسمي و با  اني. هوا ا لعدو  من ذالك  
 سم جميع األخوة المتواجدین في الجالية األحوازیة ادعوآم الي الوحدة و الكف عن التهم و األقاویل الغير مفيدة للقضية

اني اعتقد ان هذاة  .و بدًال من الكلمات المسيئة بعضنا لبعض فریقًا یتهم األخر في الجهل واألخر یتهم بالعمالة  .األحوازیة  
و باسمي. الكلمات ال تليق بكم جميعًا واني اعرفكم جميعًا انكم احوازیين منا ضلين و تناظلون من اجل قضية واحدة و هية األحواز

 و باسم جميع الهيئة ا لمؤسسة للجالية ا ألحوازیة في آندا ادعوآم جميعًا الي الوحدة و التعاضد و الكف عن التهم و األقاویل التي
حزب النهظة( في   الي جميع األخوة الشرفاء المناضليين و اخص بذالك األخوة  .تمس بالشرفاء من المناضلين األحوازیين  

و األخوة في  العربي و األخ المناضل سيد صباح الموسوي و األخوة في الجبهة الدیمقراطية الشعبية و األخ المناظل ابو شریف  
ادعوآم جميعًا بة حرمت دم شهداء األحواز و بالفقر و) حرآة التحریر الوطني األحوازي و األ خ المناظل سيد طاهر ال سيد نعمة  

الى صف صفوفكم باسم قضية واحدة و من اجل شعبنا الذي حرم من, الحرمان والظلم و التشرید الذي یعشة شعبنا األحوازي  
لهذا ایها األخوة في الحرآات  .عامًا و من اجل النطال الى مستقبل ا فضل و احواز مستقل  79ابسط الحقوق و شرد و اظطهد منذ 

 الثالثة المعنية و جميع األحوازیين المتواجدین في آندا نحنوا اخوانكم في الهيئة المؤسسة للجالية األحوازیة في آندا ندعوآم الى
ال انتخاب الهيئة 2003المشارآة في اال انتخابات التي سوف تقوم فى اال اتحاد العربي الكندي یوم األ حد المو ا فق واحد یونيو   

.اال اداریة و شكرًا  
  
 ا لد آتور محمد ال نور
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