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 تقدمها دول عربية أو غيرها تجاه خدمة لم تستطع أن)) المستقلة(( لقد قدمت الفضائية الشجاعة       

في طرح  قبلهم بما لم یقم به أحد  الموقرون القائمون على هذه القناة قامو العادلة،األحــوازیة القضية 

تحاول أن في حين أن الفضائيات األخرى التي لم  قضيتنا من على قناتهم العربية الصادقة المخلصة،

 و الساعون ررة عبر المخلصين من أبناء و بنات هذا اإلقليم اإلصغاء و الرجاء المتكتستمع لنداءات

  .صر الفارسية في السلطة اإلیرانيةإلیصال أصوات أنين المظلومين من العرب على ید العنا

لآلمال، حيث أن الرجاءات آانت النتيجة مخيبة لكن آل تلك المحاوالت الدءوبة اصطدمت بواقع مؤلم و و

العربية ـ التي آانت و ما زالت تّدعي اإلخالص و الوفاء لقضایا الشعوب العربية المتتالية لهذه الفضائيات 

و طرحها من خالل إعالمهم و هو أضعف اإلیمان ـ لم تأِت بأي نتيجة )) المغتصبة أراضيهم و حقوقهم((

)) المستقلة((ة و آالم شعبنا معتم عليها إلى أبعد الحدود، إال ما قامت به قنا)) العربستانية((و بقيت قضيتنا 

 . و القائمين عليها الموقرین

 

 أخذت أعوام، 3 لقضيتنا إعالميًا و إخالصًا، منذ أآثر من ))المستقلة (( احتضان هذه الفضائيةمنذو      

 من جهة، و في داخل الوطن العربستاني، من العالميور شيئًا فشيئًا عند الرأي العام العربي و قضيتنا تتبل

 أغلب الدول العربية و  و عدالة قضيتنا العربستانية تصل إلى الشعبي الحق صوتح و أصب،جهة أخرى

 التي  العزیز یعيد ثقته بنفسه من خالل متابعة هذه القناة الوطنالغربية، و أصبح شعبنا العربي في داخل

 لحقة، سيما ا القضية هذه بسبب تكرار طرح عند عموم أبناء و بنات شعبناأصبحت األآثر متابعةً  و طلبًا

 لهذه القناة و و إجراء اللقاء مع األخوة اإلعالميين العربستانيين في المنفى و بالتالي وجب أن نقف احترامًا

العاملين الموقرین  آل إلى و إلى األخ الدآتور منذر الكوثر و ألحامديعادل : مدیرها المحترم األستاذ

 .فيها

 

 منذر یونس الكوثر و هو: لجليلة التي قدمها األخ الدآتورفمن منا ال یعرف الخدمات المخلصة و ا     

  القوميةیؤمن بأنها من القضایاآما أنه ) عربستان (ب وقته و أعصابه و طاقته في سبيل طرح قضيةـِیه

 و إخالصه  ـ الدآتورـ عن السر في انهماآه یجعلنا أن نتساءللها، ما اإلخالص ألزم نفسه فيالعربية التي 



هل هنالك دافع غير الدافع القومي المخلص یدفعه أم يتنا العادلة ؟ هل لغایة مادیة یقوم بها؟ هذا تجاه قض

 لهذا الموقف ؟

 

 وسط بيئة عراقية اإلسالمي، و هو نشأ  العربي و الواجب الحضاريقطعًا بسبب دافعه القومي: الجواب

 فبالتالي ليس مستغربًا اإلنسانية،  تطور أعطت البشریة الكثير و علمتهم األآثر في سبيل و أصيلةعریقة

 هذه الكلمات ليست إطراًء و ال مبالغة و .أن نجد هذا اإلخالص و التفاعل المستمر من األخ الدآتور المنذر

 .ال رشوة، بل هي حقيقة یتفق معي عليها العربستانيون في المنفى و في داخل الوطن

 

 بإسداء خدمة حيویة و شاملة  و رسالته القومية الحضاریة ـ ـ بجهوده الوطنية لقد قام الدآتور المنذر      

من خالل إعالمهم قضيتنا الوطنية في طرح ، ألحامديبالتعاون مع األستاذ عادل ال تقّدر بثمن، آاملة 

وسائل دعایاتها الرخيصة و   لطالما عتـّمت عليها األنظمة العربية الرسمية و اإلیرانيةاألصيل، و التي

 عن ،قضایا العرب و المسلمين في منطقتنا اإلستراتيجيةع الرؤیة األمریكية ـ الصهيونية تجاه  مالمتواطئة

أن یؤّدوا  و طاقمها العربي المخلص، أبـوا إال)) المستقلة((بقت و مازالت فقط هي  ولكن نية،قصد و سوء 

  معظم تجاهالقناة، هذه  طاقمإليها یتعّرض ابتزازشجاعة و دون ریبة من تهدید و ال رسالتهم اإلعالمية

قضية عربستان و و  الجریح،  قضية العراقية، ولقضية فلسطينا  ليس أولهااإلنسانية،قضایانا العربية و 

 ال سيما تسليط األضواء الظالمة،األجنبية  القضایا العربية و شعوبها التي ترزح تحت نير اإلحتالالت باقي

 . اإلعالميين اآلخرینيمقارنةً مع باقبموضوعية و دقة قل نظيرها 

 

القریبة له في العاصمة  من قبل قوى الظالم ليست قليلة لمضایقات  المنذرلقد تعرض الدآتور     

  معروفة و وقحة، وصلت إلى إیرانية أمنيةالبریطانية لندن و وصلت التهدیدات إليه عبر هاتفه من جهات

 طرح قضيتنا  تبنيه فيیتوقف عنایة منها أن تهدیدات ألقارب له هنا و هناك، الغالتحذیرات و ال حد

 العربستانيط األضواء على الواقع  أن ال یسل و العربستانية من خالل اللقاءات في هذه القناة،الوطنية

اء ر و ش))سياسة تكميم األفواه(( إلى تلجأ ت و مازالت آانلذلك فإن هذه القوى الجاهلة العنصریة ،المریر

ت الحق المنبثقة من ضمير الدآتور و الطاقم المحترم اصوأ إسكات ن، القصد منهاذمم الكتاب و اإلعالميي

 و  ولكنه أبى إال أن یستمر في خوض غمار هذه المعرآة القومية إعالميًا، و المخلصون اآلخرونالقناةفي 

ي العام ، لكشف زیف الخطاب الفارسي العنصري في السلطة اإلیرانية، و بالتالي التأثير على الرأفكریًا

 النزیه على التوجـّه بجدیة لحقائق ما یجري  خالل هذا المنبر اإلعالمي الحرالعالمي و العربي و حثهم من

  في تبيانها أیضا یومية بحق شعبنا األعزل و یساهمانتهاآات مؤلمة و على أرض األحواز من قضایا

 المتصلين الكم الكبير من إلىاإلضافة  بمعهم،العربستانيون من خالل إجراء اللقاءات اإلعالميون األخوة 



  عليهمة الممارسة اليومياتاالضطهادهاتفيًا من العربستانيين في الوطن و في منفاه و توضيحهم لآلالم و 

 . من قبل المافيات العنصریة في إقليمنا العربيعمليًا

 

، أال یستحق ))المستقلة(( قناةفكل هذه المواقف الشجاعة و الحكيمة التي قام و یقوم بها المخلصون في      

نشكرهم بالكلمة الصادقة و الموقف  أن ـ نحن العربستانيون في المنفى و في الوطن ـ  المخلصونهؤالء

 ! السدید ؟

 نشرها في  بالتاليأليس من الواجب علينا أن نتصل بهم هاتفيًا و أن نكتب لهم عبر الرسائل اإللكترونية و

 !! لهم و لجهودهم المخلصة و المستمرة تجاه قضيتنا العربية ؟؟احتراماتنا  عن معّبرینمواقعنا اإلنترنتية

 

 یونس المنذر:  لألخ الدآتور أقدمهعربي و الحضاري اإلسالميالقومي الخالص المودة و اإلفتحية        

و لذین بذلوا  ا،))المستقلة(( على قناة الموقرین  آل القائمينإلى و ألحامدي، عادل : األستاذإلى و الكوثر

 . اإلسالميةالعّزة و من أجل الكرامة العربية و مازالوا یبذلون الغالي من أجل قضيتنا
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