
  نبارك خطوة األخ المناضل البطل

 سيد طاهر آل سيد نعمة المحترم

 نوافق حرآة التحریر الوطني الرأي حول مبدء األرض مقابل النفط و ذلك لمن یحرر أرضنا و شعبنا من الفرس و دولتهم الطاغوتية اإلیرانية و هذا یعني أننا
 نوافقهم الرأي و نبارك أي تحرك من جانبهم او من جانب فصيل أحوازي آخر في هذا اإلتجاه و هذا ال یعني اننا نصبح خونه او نوافق أمریكا الرأي حول ما

لكننا نوافق علي إعطاء من یحرر شعبنا و أرضنا من إیران ان یكون له حصة في النفط و النفط ليس أغلي من دماء شهدائنا... تفعله بأخوتنا في العراق و   
األبرار و نحن اليوم نخسر اإلثنين و فنحن اليوم نخسر آل نفطنا و ثرواتنا و یحاربوننا بإموالنا و آذلك نخسر إبناء وطننا المناضلين ، فهم إما قتلوا و صاروا
شهداء او أسري او جرحي او خائفين من إیران و مطاردین و هذا األمر ینطبق حتي علي األخوة في المهجر فبتحرر األحــواز علي ید القوة الخارجية و بدعم
 قوي من الداخل و بإرادة شعبنا ستكون أرضنا حرة و بلمقابل نعطي للقوة القادمة لتحریرنا حصة من النفط و الدنيا آلها مصالح مشترآة و ال نستطيع بدون
 قوة تستطيع علي الفرس و دولتهم ، ان نتحرر و هذا ال یعني اننا ال نستطيع ذلك بلمطلق لكن القوة الخارجية ستقلل الخسائر و هذا لصالحنا و بهذا نبارك
خطوة األخ المناضل البطل سيد طاهر آل سيد نعمة نائب األمين العام لحرآة التحریر الوطني علي نقل صورة عن معانات شعبنا لإلدارة األمریكية و هذا سيفيد
شعبنا آثيرًا و لم یأتي قرار األخ المناضل سيد طاهر آل سيد نعمة إال بعد أن خذلنا األشقاء العرب و أغلقوا األبواب بوجهنا و لم یستمعوا ألصوات شعبنا و هو
 یستشهد في اإلنتفاضة األخيرة و حتي الرسالة التي بعثها األخوة في الحرآة للسيد عمرو موسي لم یهتم العرب لنداء شعبنا و بل بعض األنظمة العربية
 عمدت إلي تقویة عالقاتها مع الدولة اإلستعماریة اإلیرانية لهذا خطوة األخ سيد طاهر آل سيد نعمة مشكورة و هي خطوة لألمام بلنسبة لشعبنا و عسي أن
 تستمع القوي العظمي لصوتنا و تحررنا من دولة اإلحتالل إیران و أما عن تشكيل قيادة وطنية أحوازیة مشترآة دوریة ، فنعتقد و نجزم علي أنها صارت
 اليوم أآثر حاجتًا لنا من أي وقت مضي و نشكر حرآة التحریر الوطني علي هذه المبادرة و التي تنادي بها الكثير من الحرآات األحوازیة و الفصائل و حتي
 المستقلين و من جانبنا فنحن نأید أي تحرك یجمعنا و منه سنستطيع إیصال صوتنا للعالم و سيحترمنا العالم أآثر و ذلك ألن الوحدة التنسيقية علي األقل

 أضحت اليوم ضرورة و اما عن تنسيقنا مع حرآة التحریر الوطني حول القيادة المشترآة فلجميع یعرف مشاآلنا في الوطن و عدم إستطاعتنا التنقل بسهولة
 و عدم وجود جوازات سفر ألغلب أعضائنا و مالحقة السلطات لهم من مكان إلي آخر فلهذا سيكون إتصالنا بكم عن طریق آخر ننقررة معًا و نحن من جانبنا

 لنا ثقة آبيرة بأي قرار یأتي من الفصائل األحوازیة و نثق بقرارتهم الوطنية و ما النصر إال من عند اهللا العزیز القدیر

 المنظمه اإلسالميه السنيه األحوازیة

1426, ربيع األول 21, السبت  

Date: Fri, 29 Apr 2005 03:19:27 -0700 (PDT)

From:  "Aby Hamzah Al Ahwazy" <sonnaalahwaz@yahoo.com>  View Contact Details 

Subject: نبارك خطوة األخ المناضل سيد طاهر آل سيد نعمة

To: <arabistan@yahoo.com> "موقع شبكة االحواز"
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