
 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 األخ المناضل سيد صباح الموسوي الموقر
 االمين العام لحزب النهضة العربي األحوازي
 األخوة االعزاء المناضلين في حزب النهضة العربي األحوازي الموقرین
 ببالغ البهجة والسرور تلقينا رسالتكم التي تضمنت تهانيكم الوطنية الصادقة ، سائلين المولى عزوجل ان ینصرنا جميعا على
 عدونا الفارسي المحتل احوازنا الثائرة ، آما اننا من هذا الميثاق ميثاق الشرف الذي تم التفاهم عليه مع اخواننا في قيادة الجبهة
 الدیمقراطية الشعبية حقيقة آنا ونحن نتفاوض نتطلع بقلوب صادقة وبشعور المؤمنيين بضرورة وحتمية هذه الوحدة لتكون
 موسعة لتشمل الجمع األحوازي المؤمن بقضية األحواز وعدالتها ، یا اخي وابن عمي سيد صباح قدرنا ان نتوحد الن قضيتنا
آقضية آل الشعب األحوازي وقضية الجميع وليس قضية فصيل دون االخر ، فلهذا نسأل اهللا عزوجل ان یجمعنا آلنا ميثاق شرف
 موسع من اجل ان نوحد جهودنا وعلى احترام خصوصيات وبرامج آل تنظيم ، اي االتفاق ما یخدم تحرآنا السياسي العربي

ليس هناك خالف مع مرور الوقت والدولي بعيدا عن اي نقاط خالف ، وانشاء اهللا  . 
 في الختام
 اود ان اعبر عن شعورنا وتقدیرنا االخوي والنضالي لشخصكم الكریم ولقيادتكم المناضلة
 هذا ودمتم لألحواز
 والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته
 اخوآم
 سيد طاهر آل سيد نعمة

لحرآة التحریر الوطني األحوازي نائب االمين العام  
29-11-2005 
  
 
al-mohamra@al-mohamra.nu wrote: 

Date: Tue, 29 Nov 2005 07:04:52 -0800 (PST)

From: "Arabistan,Ahwaz Online Network" <arabistan@yahoo.com>  View Contact Details   Add Mobile Alert 

Subject: Re:  تحية العروبة/ جواب  

To: al-mohamra@al-mohamra.nu

 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 
 األخوة المناضلون في الجبهة الدیمقراطية الشعبية لشعب العربي األحوازي
 األخوة المناضلون في حرآة التحریر الوطني األحوازي
 
 .السالم عليكم جميعا ورحمة اهللا وبرآاته
 
 تلقينا بفرح و سرور الخبر الذي نشرته مواقعكم اإلعالمية والتي أوردت فيها نبأ توقيعكم على اتفاق شرف یحكم التعاون بينكم في المجاالت
 .اإلعالمية والسياسية واألمنية حسب ما جاء في صيغة االتفاق المنشور
 إننا إذا نبارك لكم هذه الخطوة اإلیجابية فإننا في الوقت ذاته نرى أنها خطوة على الطریق الصحيح حيث آنا نؤآد دائما على ان الطریق إلى
  . توحيد عمل الحرآات ال بد أن یمر عبر هذه الخطوات التي آنا ومازلنا نعتقد إنها تجربة البد من المرور بها للتوصل إلى خطوات أوسع
 .مرة أخرى نتمنى أن ینجح هذا االتفاق ویستمر العمل به حتى تحقيق أهدافه ليكون باب أوسع لعمل اآبر ان شاء اهللا
 
  حزب النهضة العربي األحوازي
29 م2005تشرین الثاني   
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