
  اخي ورفيق درب المناضل سيد طاهر أل سيد نعمة الموقر
  تحية الثورة العربية األحوازیة
 اعزیكم وشعبنا العربي األحوازي وامتنا العربية المجيدة بفقيدنا الغالي الشهيد المناضل سيد علي هادي عدنان الموسوي
  الذي وافته المنية ببغداد صباح اليوم في مستشفى الكندي ببغداد
  فقدنا رجال صندیدا من صنادید ثورتنا العربية األحوازیة
  عرفته عن قرب وآان عنوان الرجولة والشهامة العربية
  الزمته طوال السنوات التي قضيناها في غمرة النضال من أجل شعبنا العربي األحوازي
  ارجو نقل التعازي لشعبنا العربي األحوازي وامتنا العربية المجيدة والى اخينا المناضل خزعل الهاشمي
  األلم یعتصر قلبي وانا اآتب لكم هذه التعازي
  وقد ابلغتكم یوم امس فقط انه سيحظر الى بغداد لترتيب البيت األحوازي في العراق
  لكن ارادة اهللا فوق آل شيء
  في الوقت الذي اعزي فيه نفسي
  اتقدم بالعزاء الى عائلته الكریمة
  والى ابنائه المناضلين توفيق وهادي
  وتعتذر دار المحمرة للدراسات االستراتيجية األحوازیة عن قبول التهاني بعيد الفطر المبارك
  وتعلن الحداد على الفقيد الغالي لمدة سبعة ایام
  وسنعلمكم عن مكان اقامة الفاتحة على روحه الطاهرة في بغداد
  انا هللا وانا اليه راجعون
  اخوآم ورفيق دربكم
  نصار الشيخ خزعل
  بغداد
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nassar alkhazal <nassarkhazal@yahoo.com> wrote: 

Date: Fri, 12 Nov 2004 09:40:28 -0800 (PST)

From:  "nassar alkhazal" <nassarkhazal@yahoo.com>  View Contact Details 

Subject: Re: نعي رفيق الدرب المناضل علي هادي عدنان

To: arabistan@yahoo.com

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ینتظر وما بدلوا تبدیال
  صدق اهللا العلي العظيم
 األخ المناضل سيد طاهر آل سيد نعمة الموقر
 ببالغ من األسى والحزن انعي لكم انتقال رفيق دربي وقائد مسيرة الثورة األحوازیة فقيد األمة العربية الشهيدالمناضل البطل السيد علي

اثرنوبة قلبية هادي عدنان الموسوي امين عام الجبهة العربية لتحریر األحواز الذي وافته المنية صباح اليوم في بغداد   
 آان الفقيد رحمه اهللا في زیارة الى بغداد لتفقد اوضاع ابناء شعبه من قرة العين من األحوازیين المتواجدین في بغداد والعداد اجتماع

لترتيب البيت األحوازي خاص   
یبقى امينا مخلصا لشعبه ووطنه واصر بالحضور الى بغداد مع نجله المناضل توفيق انه ورغم مرض فقيدنا الغالي اال انه ابى اال أن  

  لغرض هذا االجتماع الطاريء
  في الوقت الذي انعى فيه شعبنا العربي األحوازي وامتنا العربية المجيدة هذا المصاب الجلل اال ان عزائنا آبير بفقدانه
  قد آرس هذا الرجل المناضل الشهم آل حياته من اجل خدمة شعبه العربي األحوازي بكل امانة ولغایة آخر نفس له في الحياة
  فقدته الثورة األحوازیة رجال صندیدا الیلين وال یصبر على ضيم
 وها هو وحتى آخر رمق من حياته ورغم مرضه یمارس عمله الثوري واآب مسيرة الثورة األحوازیة منذ نعومة اضفاره وشارك بكل
  بسالة في انتفاضة یوم األربعاء األسود وحمل رسالة شعبه من أجل التحریر من دنس العدو الفارسي

2004 / 11 / 12ان جثمان الفيد الغالي سيوارى الثرى في النجف األشرف صباح یوم السبت    
  وستقام الفاتحة على روحه الطاهرة في آل من البصرة وبغداد والعمارة والدیوانية والكوت
  رحم اهللا شهيدنا البطل علي هادي عدنان الموسوي واسكنه فسيح جناته
 انا هللا وانا اليه راجعون
  نصار الشيخ خزعل
  بغداد
  في
11 / 11 / 2004  
  

Page 1 of 1Yahoo! Mail - arabistan@yahoo.com

11/20/2004http://us.f607.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter?MsgId=5040_18981423_552_...


