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Page 1 of 2Message

10/10/2002

  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

 
The National Liberation Movement Of Ahwaz (NLMA) 

  2002 /10 / 10 :التاريخ 

 األخ الشيخ عباس الشيخ سليمان الشيخ عبد الكريم الشيخ خزعل الموقر :الى 
  األخ ورفيق الدرب المناضل االستاذ نصار أحمد الشيخ خزعل الموقر       

 عضو القيادة العامة للجبهة العربية لتحرير األحواز                
 سيد طاهر آل سيد نعمة  :من

 الثورة العربية األحوازية وبعد تحية

  تعزية بوفاة المرحوم المحامي سليمان الشيخ خزعل رحمة اهللا عليه وعلى اباءه  :الموضوع 

 .. حول وال قوة اال باهللا ال
اليكم بإسمي سى والحزن الشديدين ، وانني اتقدمآلالمحامي سليمان عبد الكريم الخزعل ، وتلقينا هذا النبأ ببالغ ا لقد انبأتمونا بنبأ وفاة

وبأسم آل وعلى رأسها األخ المناضل الكبير خزعل الهاشمي أمين عام الحرآة  شخصيا وبأسم قيادة حرآة التحرير الوطني األحوازي
اعضاءها وآوادرها وتشكيالتها ونيابة عن آل احوازي يقبلنا بهذه الصفة ان نتقدم الى آل الخزعل الكرام بخالص العزاء الى مقامكم 



الكريم سائلين المولى عزوجل ان يسكن فقيد األحواز بواسع رحمته وفسيح جناته وان يلهمكم الصبر والسلوان بهذا المصاب الجلل 
 .الذي ال مفر منه وهو حقا مكتوب على آل انسان على وجه هذه الكرة االرضية 

واعلموا يا آل خزعل ،  آما اسمحوا لي ان اتقدم اليكم بعزاء عشائر آل سيد نعمة نيابة واصالة عنهم بفجيعة آل خزعل التي المت بكم
الكرام ان مصابكم هو مصابنا ومصاب آل عشائر األحواز سائلين رب السموات واالرض ورب آل الكائنات ان يثلج صدورآم بالصبر 

 . والقوة على ما فقدتموه من عزيز عليكم وعلينا

 رحم اهللا فقيدنا

 وانا هللا وانا اليه راجعون

 أخوكم 
 سيد طاهر آل سيد نعمة

 حركة التحرير الوطني االحوازيالناطق الرسمي ل

 : االتصال بـ 

  
E-mail: ahwaz1925@al-ahwaz.com 

arabistan@yahoo.com 
Fax: 1-240-358-2369 

www.al-
ahwaz.com/AhwazRevolution/NlmAhwaz/nlmaindex.htm 

 :موقع األحواز والثورة العربية االحوازية 
www.al-ahwaz.com 
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