
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  األخ المناضل سيد طاهر آل سيد نعمة المحترم
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته
من البصرة ونحن نطل على ارضنا العربية الطاهرة في األحواز ونرى امامنا المحمرة وعبادان يتقدم عضوي قيادة حرآة التحرير
 الوطني األحوازي نصار الشيخ خزعل وابن الزبيدي لكم واألسرة الكريمة ولألخينا المناضل خزعل الهاشمي بخالص التهاني
  بمناسبة عيد األضحى المبارك
 آما نتقدم لشعبنا العربي األحوازي قرة عيننا وتاج رأسنا بكافة عشائرنا العربية الصامدة في ارضنا المحتلة وبكل الوانها
  واطيافها عيدا مبارآا اعاده اهللا عليهم بألف خير وجنبهم شر العدو الذي يغدر بشعبنا
 من ارض العراق األبي ومن البصرة الفيحاء ننظر من على ضفة شط العرب الى اهلنا ونحن واثقين باذنه تعالى بأننا سنكون
  معهم قريبا
  وليعلم الجميع اننا في البصرة الفيحاء وال نخشى في الحق لومة الئم
 نتحدى من يتحدى حرآة التحرير الوطني األحوازي
  ونقول ها نحن هنا امام اهلنا من قرة عيننا شعبنا العربي األحوازي
 نقول لكل من يحاول ان يبث سموم التفرقة بين شعبنا العربي األحوازي مدفوعا من المخابرات الفارسية نحن في البصرة واهلها
  الشرفاء وعشائرها النجباء الذين ال ولن يخضعوا لفارسي
 نقول لمن يريد قتلنا ببث بيانات فارسية لقتل من تبقى من شعب األحواز العربي في العراق وهم واهمين بوضع اتهامات لقيادة
 حرآة التحرير الوطني األحوازي آفاآم لعبا بمقدرات شعبنا وآفاآم وضع ايديكم ملوثة بعار العدو الفارسي
 نحن في البصرة ونعرف تغلغل المخابرات الفارسية فليتحدانا من يشاء
 نقول لمن يحاول ان يقول لنا اننا اتباع صدام حسين او مخابراتها نحن في العراق
 أخي سيد طاهر الموقر
  بث هذه الرسالة
 وال تخشى في الحق لومة الئم
  نحن امام العدو الفارسي
  وعبادان امامنا والمحمرة امامنا
 اما من يريد وهو في النرويج او هولندا قتلنا على يد المخابرات الفارسية فنؤآد نحن بألف الف خير
 ونقول لهم ايضا امام هؤالء المرتزقة فليكتبوا وليارسلوا من يشاؤون في العراق
  نحن هنا
  نقول لألقزام ومن عمق العراق
  وقبلنا التحدي
 ونخاطب شعبنا ونهنؤهم بالعيد المبارك
 احذروا من هم يحاولون واهمين تفرقتنا
  نقول لألقزام الذين يتصلون هاتفيا باألحوازيون في العراق
 ان األحوازيون مع حرآة التحرير الوطني األحوازي
  وشرعية الجبهة العربية لتحرير األحواز
 هي في قيادتها التي انتخبها شعبنا العربي في قاطعي الدجيلة وعلي الغربي وبغداد وهي بألف الف خير
 نقول لهم اآتبوا بيانات ونرجوهم ارسالها الى من يشاؤون فاألحوازيون في العراق يريدون للعراق خيرا
  نحن لم نهرب من العراق
  فالعراق اهلنا
 وعشائر العراق عشائر األحواز العربية
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  نقول
 هل قبلتم التحدي
  يا من تسكنون النرويج او هولندا وتريدون قتل األحوازيون في العراق على ايدي المخابرات الفارسية
  نقول لهم األحواز عربية حرة
  نحن هنا
 آل عام وشعبنا بألف خير
 آما نقول لمن يتصل هاتفيا باألحوازيون في العراق نحن نراقب عن آثب تحرآالتهم وآل من اتصل باألحوازيون نود ان نطمئن
 اولئك المرتزقة ان األحوازيون يبلغونا آل شيء فاضحكوا على انفسكم واآتبوا بيانات وارسلوها لمن تشاؤون واذا اردتم ان
 تكتبوا الى الحكومة العراقية لتوهمكم بتوريطنا فال تتعبوا انفسكم سنعطيكم بريدهم األلكتروني ان شئتم هذا
 هل قبلتم التحدي
 نعيد هل قبلتم التحدي
  الف مبروك العيد المبارك لكل عشائرنا العربية في األحواز الطاهرة
  ونسأل اهللا ان يجمعنا فوق ربانا الطاهرة وبين عشائرنا واهلنا في األحواز
 نصار الخزعلي المرداو
 ابن الزبيدي
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