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لرحمن الرحيمبسم هللا ا   

حوازي أل في قيادة حركة التحرير الوطني ا   \  األخوات و األخوة    

بركاته رحمة هللا و السالم عليكم و  

مقاومتكم نبارك لكم جهدكم و لوطنية المجيدة و نطالقة حركتكم ا ل   الثالثون الثامن و   كم عام  تجاوزكم بتهنئتكم على  نتقدم لكم  

. تعالى  بإذن هللا هو تحرير األحواز  الباسلة في سبيل إحقاق الحق أل و   

ون و مجتهدون إزاء ما يصلح لتمشية الوضع سياسيا لصالح قضيتنا الحوازية  و مثابر الصفوف    متراصين   كما عهدناكم 

ى الذي أطلقتموه بمناسبة ذكر  رحب بما جاء في بيانكم نالحوازي في استراليا    لحقوق اإلنسان ، إذ أننا كجمعية  العادلة  

تم  استطرق   أربعة عشر فصل توضيحي   تضّمن و الثالثون و اّلذي    الثامن   مر عليها عامها بعدما  ولدة حركة التحرير الوطني  

نظرة توضيحية نابعة من رؤية    رافقته   لذي ا   األحوازي   و خاصة الشأن  إقليمية و عربية    عديدة منها  شؤون    به حول 

التي " األحوازية ـ األحوازية "  بعد ما أصبتم كبد الحقيقة حول الخالفات السياسية    و ذلك  مسؤولة    حقيقية   وطنية سياسية  

السياسية في المنفى . لطالما أعاقت تقدم ساحتنا    

تطلعاتكم   ع م متناسبا    وجدتموه في خوض ما نشد على اياديكم  في رؤيتكم الوطنية و   إذ اننا من هنا نعلن تضامننا معكم

 المتراكم و   رفع اإلعوجاج إنطالقا من  الصّحي  الصحيح و   بهدف تسيير العمل السياسيذلك  و كأحوازيين    جميعا   تطلعاتنا و 

.بين بعض الفرقا   مريرة لألسف الشديد   أعوام منذ    ساحتنا   ي الحاصل ف   

من خالل مبدأ " للضرورة طالب باإلصالح و الم  هذا الركب المبارك  ب  قوا أن يلتح حوازية  األ السياسية    األطراف كافة   ندعو لذا  

اصمة  جميع األطراف المتخ   بين   ة فيما لحلحلة الع قد الراهنكمصلحين  ن ينخرطوا  أ أحكام " أن ل يقفوا موقف المتفرج و 

.فيما بيننا جميعا كجهات سياسية ة  لع قد السياس حلة ا لحل   وصول   

 وهللا ولي التوفيق  

 

 

 عيسى عناية الطرفي  
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