
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا اهللا عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال
  صدق اهللا العلي العظيم
 باسم قرة عيننا شعبنا العربي األحوازي الصابر المرابط في العراق وباسم اعضاء قيادة حرآة التحرير الوطني األحوازي نتقدم
  الى عشيرة الحميد والى أخينا المناضل عبدالحميد النزاري بأحر التعازي على اثر اغتيال الشهيد الشيخ داود الفياضي الحميدي
 ان هذه األيادي الخبيثة التي تطال شعبنا العربي األحوازي لن تثني عزيمتنا على المطالبة بحقوقنا الوطنية العربية في األحواز
  العربية المحتلة

القنوات الدبلوماسية رغم قدرتنا على رد الصاع صاعين الى األيادي الخبيثة اال اننا على ان حقوقنا التي نطالب بها من خالل  
  العهد باقون بالمضي قدما حتى يتحرر شعبنا
 ونناشد األمم المتحدة والمنظمات االنسانية ومنظمات حقوق االنسان وآافة اشقائنا العرب والمسلمين في العالم الى االلتفات
 لمحاوالت الفرس من النيل بشعبنا ونطالب منظمة السالم األخضر والصليب األحمر ومنظمة العفو الدولية وهيئة األمم المتحدة
  ذات الصلة بالموضوع وجامعة الدول العربية االنتباه الى جرائم المخابرات االيرانية التي تطال شيوخ عشائرنا وابناء شعبنا
  صبرنا وطال صبرنا ولم نعد قادرين على تحمل اغتيال ابناء شعبنا آل يوم
 ولو عدنا الى آافة الشرائع السماوية وحقوق االنسان المعترف بها دوليا لوجدنا مدى انتهاك ايران البسط قواعد االنسانية
  واستخدامها شريعة الغاب في تعاملها مع الشعوب غير الفارسية
  في الوقت الذي نعزي فيه اخينا الشيخ عبدالحميد صالح نعزي أنفسنا ونحتسب الى اهللا جلت قدرته
 ونقول لكل من يتعدى على رموز عشائرنا العربية في األحواز اننا لحد اآلن نستخدم العقل قبل البندقية ونستخدم الطرق
  الدبلوماسية وال نريد قتل االنسان مهما آان دينه او مذهبه او عرقه فنحن شعب متحضر
 ان سكوتنا هذا ال يعني بأي شكل من األشكال عدم القدرة على تحديهم داخل ارضنا المحتلة بل بامكاننا تحديهم من الداخل لكن
 نحن نعلم الدروس ونصبر الى ان يقضي اهللا امرا آان مفعوال
ونعاهد شعبنا العربي األحوازي بأننا قادرون وباباء بعمل آل شيء ونستطيع آسر شوآة الفرس في عقر دارهم وهم يعرفون ذلك
  ويعرفون صوالتنا لكننا نناشد األمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمنظمات االنسانية ان صبرنا لن يطول
 نصار الشيخ خزعل
 عضو قيادة حرآة التحرير الوطني األحوازي
  رئيس دار المحمرة للدراسات والبحوث االستراتيجية األحوازية
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