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 بيان نعي

 صادر عن حرآة التحریر الوطني األحوازي

 

 العرب في األحواز المحتلة تنعي قيادة حرآة التحریر الوطني األحوازي الشعب العربي األحوازي والمناضلين

قبل حرآة التحریر الوطني األحوازي الذي وافته المنية العضو القيادي لبوفاة األخ المناضل فالح فنجان االسدي 

 .اربعين یوما نتيجة اصابته بأزمة قلبية ، ادت الى وفاته مباشرة 

 

 مناضال حقيقيا متفانيا بأخالصه  ، وآان فقيدناعليحيث آانت الفقيد المناضل فالح االسدي ابا لصادق و

وامينا وفيا لمبادىء حرآتنا المناضلة حرآة التحریر الوطني األحوازي ، ، لألحواز القضية والشعب والثورة 

وهو من القيادات المرآزیة الميدانية في األحواز المحتلة التابعة للحرآة ، وهو شقيق المناضل الفقيد صالح 

عضو القيادة المرآزیة لحرآة التحریر الوطني األحوازي ، والفقيدین الشقيقين من ) ابا خالد ( فنجان االسدي 

القيادات الرتل االول في الثورة األحوازیة ، ووفاتهما آانت خسارة آبيرة للثورة االحوازیة ولحرآة التحریر 

 .والمناضلين العرب في األحواز المحتلة الوطني األحوازي 

 

 .ي تعد مرآزا لعشائر آل سيد نعمة اضل في مدینة األحواز في قریة أم تمير التفقيدنا المنوتوفي فقد ولد 

 .وترك الفقيد وراءه ولدان صادق وعلي وخمسة بنات 

 

قد التحق بصفوف المناضلين االحوازیين االحرار منذ ان آان في الكویت واستمر في الفقيد المناضل  وآان

في لتنظيم الثورة خط الكویت في عضوا  حتى آخر رمق من انفاسه ، فقد آانالنضال الوطني العربي األحوازي 

الحرآة الجماهيریة العربية االحوازیة والجبهة الشعبية لتحریر األحواز جبهة تحریر عربستان ومن ثم في 



وبعد ذلك في الجبهة العربية لتحریر األحواز ومن ثم آان ممن التحق في صفوف حرآة التحریر الوطني 

حوازي بعد تأسيسها على ید األخ المناضل خزعل الهاشمي وآان من القيادات المرآزیة لها ومن صناع األ

 .القرار فيها 

اخرى باالخ المناضل خزعل الهاشمي عبر حميمة قة قویة وروابط اخویة ادوآان یرتبط بعالقة نضالية وص

 .االحواز ان آانوا في  نضال الوطنيين االحوازیين منذ عقد الخمسينات وصداقة طفولة منذ

 

 ستكون سيرته الذاتية مصباحا تضيىء طریق المناضلين تيرحم اهللا فقيد األحواز المناضل ابا صادق ، ال

شعلة الحریة نحو التحریر واالستقالل الوطني للشعب العربي األحوازي وطرد  العرب في األحواز المحتلة و

 .الطاهرة العربية یة وثغر من ارض األحواز الغزاة المستعمرین الفرس العنصریين من آل قر

 

 عاشت األحواز حرة عربية

 والمجد والخلود لشهداء األحواز واالمة العربية

 

 واهللا أآبر والمجد لالمة والعزة للعروبة واالسالم

 وانه لجهاد حتى النصر والتحریر
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