
  إليك ياعربستان عموما وإلى أخواني أهل السنة والجماعة خصوصا أقول لكم
  ماقاله
 :الشاعر العربي الجاهلي األصيل
 
 
 حـكّْم سُيوفََك في رقاِب الُعذَِّل
 
 وإذا نـزلتَ بدار ذلٍَّ فارحِل
 
 وإذا ُبليتَ بظالٍم كُْن ظـالمـاً
 
 وإذا لقيت ذوي الجهالةِ  فاجهِل
 
 واختَْر ِلنَفِْسَك منْزالً تْعلو بـِه
 
 َأْو ُمتْ كريماً تَْحتَ ظلِّ القَْسطَِل
 
ٍ  ال تـسقـني ماَء الحياةِ بـذلة
 
 بل فاسقني بالعزَّ كأَس الحنظـِل
 
 مـاُء الحـياةِ  بذلةٍ  كجهنم
 
 وجـهنم بـالـعزَّ أطيُب منزِل
 
 
  أما بعد فإن صمودكم على مدى هذه األعوام ليس مصادفة أو جاء من فراغ بل هذا
  يدل
  على الدماء التي صبت في سبيل هذا البقاء المبارك وأرجو عدم الخضوع أو
  الخنوع
 للفرس فإنهم واهللا أذالء وخونة
 
  أوما أحسنا إليهم في زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه ولم نسفك
  دمائهم
  ونمثل بجثثهم أو نعتدي على أعراضهم وأمتداداً عبر تاريخ الدولة اإلسالمية
  المجيد مرورا بالدولة األموية ومن بعدها العباسية ومن ثم العثمانية فلو
  أردنا
 أن نحسب
 لقلنا تقريبا
 إن العرب أحسنوا إلى الفرس مايقارب الثمانمائة سنة
 ولك ان تنظر إلى مايفعله الفرس بالعرب في األحواز
 :وقد صدق الشاعر العربي األصيل عندما قال

وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا.......وإن أنت اكرمت الكريم ملكته  
  وكذا الكلب فهل من المنطق أيها األحوازيين العرب ان تثقون بالكالب
  المسعورة
 وتمدون لها يمينكم لتصافحونها فاثبتوا وال تهنوا أو تيأسوا
  فالدولة الفارسية هي الكلب الذي تقوده إسرائيل لتحقيق اهدافها في المنطقة
  ولكن
 هيهات هيهات
  ففي إسرائيل مقاومة فلسطينية ذات خبرة ميدانية على األرض فهذه بإذن اهللا
  ثم

ابو مصعب:الدعم ستقصم ظهورهم وكذا المجاهدين وعلى راسهم الشيخ المجاهد    
   الزرقاوي حفظه اهللا يرون العراق بوضوح ألن لديهم خبرة اكبر بكثير من العدو
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 ولذلك ضرب االهداف ال يكون صعبا بل يكون سهال الى حد ما
  وكذلك انتم ايها االحوازيين لديكم الخبرة الميدانية على ارض االحواز التي
  تمكنكم من ضرب االهداف الفارسية بدون اي صعوبة تذكر وارجو ان افيدكم
  واحذركم من
  العمالء من بني جلدتكم  الذين يجهضون المقاومة والطريق الى التحرر من
  المغتصب
 الفارسي
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عبداهللا عزام جيدا/تذكروا كالم شيخ المجاهدين  
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