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 .. للتعـددیة التاریخية ال..  للتعـددیة السياسية نعـم

 التعليق السياسي

ل   ها قب ذ تأسيس ـواز من بكة األح وازي   5ان ش وطن األح ایا ال دفاع عن قض ا ال ى عاتقه ذ عل نوات وهي تأخ  س

 في تفریس التاریخ العربي األحوازي ، وهذا هو مبدأها االساسي ولن تحييد عنه              والتصدي لكل محاوالت فارس   

ائل        ر الرس تمر عب ى تواصل مس ية عل ات الماض ة االوق بكة طيل ت الش وال ، وآان روف واالح ت الظ ا آان مهم

ة وصون                  ا االخویة ومازالت آذلك حرصا منها على وحدة آلمة األحوازیين ووحدة صفهم وحمایة للوحدة الوطني

ا في الجانب                             ة اخوانن لها ، فهي لم تدخر جهدا اال وبذلته عبر االتصاالت السریة من خالل الرسائل في مخاطب

دءا من                        ة األحواز ب ذي یستهدف هوی ـدد ال االخر الذي نعتقد انهم وقعوا ضحية المشروع الفارسي القدیم المتج

ـواز وجر األ      راك السياسي في       التسمية مرورا بالتاریخ انتهاءا بنسف عروبة األح احر واالعت ى التن حوازیين ال

ة من               ابرات االیراني م تسطع المخ ا ، ولكن في السابق ل جدال عقيم یستهدف الهائنا بمشاآل نحن في غنى عنه

ذه النقطة ،                         ى ه ا تغلبت عل دو انه وم فيب ا الي اآر ، ام ذا المشروع بشكل م ذ ه توظيف احوازیين یقومون بتنفي

ر                          ةووقعـت بها فئة أحوازی    ة الضالة من تمری ك الفئ دما عجزت جهود تل ـمعة الضالل الفارسي ، و عن  في مع

ن       مومها ، ولك ث س ر تب ان اخ ن مك ا ع ذت تبحث له ل ، اخ اءت بالفش بكة وب ينة لصفحات الش ا المش مقاالته

تفض  التمادي الملحوظ من تلك الفئة التي فقدت صوابها تلزمنا وتلزم آل حر احوازي رضع من حليب امه ان ی                 ن

ن             ه عدونا الفارسي وتمارس في العل وه ب ا یتف وه بم ا ان تتف بوجه تلك االصوات المخجلة والتي هي عار عليه

وفي وضح النهار ما یمارسه العدو من مخططات في الظالم ، یبدو انهم وقعوا في الخطيئة بمشروع أزمة هویة               

ررت ان         األهوازیةقائد فئة الضالل    التي صنعته المخابرات االیرانية وسربته الى        ا ق  عندما تجاوبت مع مخططيه

د الفارسي                     ده العربي ویظهر الجل ـطي جل تلغي اسمها العربي األحوازي لتسبدله باألهوازي لتبسه ثوب عار یغ

الزائف لتتباهى به ، حسبونا لقطاء لم نعرف هویتنا وحقيقتنا العربية ، نحن من أمة نفتخر بعروبتها ومن شعب     

م                     نعتز بعروبته اسم   ا بكل حروفه ، وتاریخا بكل عباراته ، اتينا بكل الطرق ان نثنيهم عن عزمهم المضل اال انه

ون                            دما تعجز حجتهم یلق ارة عن ارة بالتشكيك اللغوي وت اریخي وت أتون بالتشكيك الت ارة ی یتقلبون آالسمك ، ت

دع اسم األحواز ، وت              ذي ابت ارة  باللوم على حزب البعث العربي االشتراآي بأنه هو ال م    .. ارة وت ا له ولكن وقلن



ا النفسكم ولتنظيمكم ،                     أحتفظوا به ا ف ون به مهما آانت تفسيراتكم فهي ضعيفة في آل جوانبها ، وان آنتم تؤمن

وتمسكوا بالضوابط األحوازیة المشترآة واحرصوا على مصالح األحواز ومنها وحدة آلمة األحوازیين وسالمة              

وا من یضرب                        الوحدة الوطنية ، وقلنا لهم ایضا ا       دعوات هي مصدر شقاق وضرب اسفين ، فال تكون ك ال ن تل

ا             د آلماتن االسفين وبث الفرقة بين االحوازیين ان آنتم تخلصون النضال لهذه االرض وهذا الشعب ، ولكن لم تفي

ال ا               راه سهل المن ا  ، وانتهينا بهم بكلمة مفادها ان تحتفظوا بمشروعكم النفسكم حتى تتحرر األحواز الذي ن ذا م

ه المعجزة ، وستكون لألحواز                    ونكم ان ه بعي ذي ترون تظافرت الجهود والتحمت االرادة الوطنية وثار الشعب وال

اریخ األحوازي         انشاء اهللا الدولة التي تحفظ األحواز الشعب واالرض والمصير فهي التي ستتولى امر بحث الت

ة الوطن    ان لسالمة األحواز وهي الجه ا ستكون صمام االم ل   النه ي ستجلب آ ر وهي الت ذا االم ة به ة المخول ي

ذ یصح الصحيح                        ة ، عندئ ة وطني درات دول المؤرخين العرب وتستنجد بكل ما یعينها في هذا البحث التاریخي بق

ذا المشروع                          ل به أ ان نقب الن المنطلق صحيح والقاعدة صحيحة ، ولكن ونحن تحت سلطة االحتالل فمن الخط

د من رحم الم        هذا الجنين الهجين     ( الخطير   ذي ول ة الضالل      ال ه فئ ة وتبنت ابرات االیراني ى    ) خ ا نطلق عل ان آن

ين               انفسنا سياسيين فمن الخطورة والمغامرة التاریخية ان نطرح ونتحمل مسؤولية اي موضوع مبعث خالف ب

الي وستخت                     ا ویشرذمنا ویضعفنا بالت د من تباعدنا ویفرقن ة   االحوازیين الن االمر سيعمق خالفاتنا ویزی ل معادل

دو            ائج في صالح الع رجين آبرهان    . الصراع بين الثورة األحوازیة واالحتالل الفارسي ، وستكون النت ا مع وقلن

م         ان القدس في االنجيل والتوراة جاء ذآرها بأورشليم ، اال ان اهلنا في فلسطين لم یقولوا ولم نسمعهم یوما انه

دو ان االمر    . تباره اسم اآثر تاریخيا من تسمية القدس  بأع) اورشليم ( طالبوا بأعادة تسمية القدس بـ    ولكن یب

ابرات                    ة سربته المخ ة الضالل األهوازی ادة فئ ه ق زم ب زام بمشروع فارسي الت لم یتعلق بالقناعة بقدر ما هو الت

ة ویفت              ك الحجة التاریخي ه من ال یمل د  االیرانية لتضعه بيد ضعفاء النفوس وبائعي الضمير واالوطان واقنعت ب ق

م             ى شعبنا ول ي عل م تنطل ة المبتدعة فارسيا ، ول ذه االزم دعاة ه دهاء السياسي فأستسلم من استسلم ل ى ال ال

  .زیة ویرفضها آل حر احوازي غيور تقبلها جماهيرنا األحوا

ا                             ا من ه السياسية ایمان ا آانت قناعت اط األحوازي مع اي فصيل مهم نحن آعادتنا المعهودة ال نتعجل بفك االرتب

ذا  بع ع ه وازیين ، وال نقف م ا بتشتيت األح ل مطلق وازیين ، وال نقب ين االح ة ب دم قطع االوصال وصلة الرحم

اریخ    األحواز آقضية وت اع االذى ب د ایق ذي یری ا بالصف ال ون یوم ل ، وال نك ك الفصيل بالباط الفصيل ضد ذل

ى صوابهم         وشعب وارض وانتماء ، بل ندعو اخواننا الذین وقعوا في هذا الضالل الفار             ودوا ال اآر ان یع سي الم

أن األ          ة ، ف دع االیراني ام والب ذه االوه انهم ه دوا من اذه ا    ورشدهم واهللا غفور رحيم ، ویبع ـواز ال تستحق من ح

اریخي        ، فمن ال یستطيع ان یحررها فليس من المعقول ان یؤذیها و           اآلذى والضرر  ا الضرر الت د له  یرجمها ویكي

  . والسياسي

دما                   ان األحـواز رح   ا عن وا فهي األم التي تحتضن اوالده أوا وانحرف يمة على ابناءها طالما آانوا بررة فأن أخط

ورا                       ه ، غي ى ام ا عل ار ان یكون رحيم تشتد بهم الظروف قسوة لتحتضنهم بحنان االمومة ، ولكن على االبن الب

ونها     تطاعة ان یص ه المس ندیدا بقوت وذ ص ا ، یل دافعا عنه ا ، م ا له ا ، منتفض دو  عليه د الع ن آي ا م  . ویحميه

 

ة الشهداء التي               في الختام ندعو آل االحوازیين ان یحفظوا عهد التاریخ وشرف االرض وقدسية القضية وامان



م          اریخهم وعلمه ویتهم وت وازهم وه دوا الح اهر ، وان یتص وطن الط راب ال رى ت ى ث اءهم عل الت دم س

اء             وا رحم ة ، وان یكون ا ان تكون صدورنا مفتوحه              ومؤسساتهم وقضيتهم بالكلمة الحق ى اخوانهم ، وعلين عل

ذه االرض نتشارك النضال                  ـوازیون من ه ة المطاف أح نحن في نهای تهم ، ف لهم في اي وقت یتوبون من خطيئ

ـواز ،                            وطن ، ونحمل المسؤولية شرآاء ، متحزمين بحزام األح م ال الوطني من اجل حریة وطننا ، ونتقاسم ه

اریخ                  ومتوآلين بقوة الباري عزوجل    ا ت نحن لن ة ، ف  ، ونحترم التعددیة السياسية ولكن ليس لدینا تعددیة تاریخي

ـواز        واحد وشعب واحد وقضية واحدة وثورة واحدة وفكر وطني واحد یتعدد بمنهجيته ورؤیته ولكن مصبه األح

ان اذا تنمر مستهدفا مصلحة ا                    ا آ ن نقف مع اي احوازي مهم ـواز ، ول ألحواز  وخدمة األحواز ومصلحة األح

ـواز ومكاسب       ة األح اریخ وهوی ویهدف ایقاع الضرر بها ، فال اتفاق وال تعاون مع من یهدد مصلحة وقضية وت

و                        ا ، ول رم جهودهم ونثنى عليه ا ان نحت الثورة ویتطاول على جهود مناضلينا االوائل الذین سبقونا والتي علين

ا                        ا وصلت الين م یواصلوا فم و ل م نكن نحن ، ول وا ل ا حصدنا قضية            لم یكون ورة لم ذور الث م یزرعوا ب و ل ، ول

أذن اهللا عزوجل         نتناقلها جيل بعد جيل حتى تنتصر ارادة الشعب ال         ذا          .عربي األحوازي ب دنا ، وهك ذا هو عه وه

ول وحسبنا اهللا              ا نق ى م م اشهد عل ـواز ، الله ى األح ر ال ا هي الخي تربينا عليه وهكذا نسأل اهللا ان تكون عاقبتن

ك                ونعم الوآيل  ا ول ك اهللا حافظ اء ل ا عن       ، ویا أحـواز یا وطن الجدود واالب وذون دفاع ررة یل اء احرار ب  ..ك ابن

 

دحض ادعاءاتهم                  األحـوازفبورآت یا أحـواز ویا أسم       ذي یرهب الفرس ویقض مضاجعهم وی  هذا االسم ال

  . ومكرهم المجوسي العنصري اآلري الفارسية ، ویرهق مخابراتهم ویحبط حيلهم

  ا األحـواز حرة عـربيةفلتحي

 لالنترنتאאאאشبكة

15 / 10 / 2003  

 

 

     

 


