
 
al-ahwaz  

From: "ahwaz1925" <ahwaz1925@al-ahwaz.com>
To: <nassar@uruklink.net> "الجبهة العربية لتحرير األحواز"
Sent: Saturday, May 04, 2002 2:34 AM
Subject: Re: جواب حرآة التحرير الوطني األحوازي على تقديم العزاء بأستشهاد سيد ناصر الشبيبي آل سيد نعمة
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

 ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص في األموال
 واألنفس والثمرات وبشر الصابرین الذین إذا أصابتهم مصيبة

  قالوا إنا هللا وإنا اليه راجعون
  
  

  
 السيد االمين العام للجبهة العربية لتحریر األحواز الموقر

 السادة الرفاق اعضاء القيادة العامة للجبهة العربية لتحریر الحواز الموقرین
  

  
 تحية الثورة العربية األحوازیة

 وبعد ،،  
  
 نيابة عن األخ خزعل الهاشمي االمين العام لحرآة التحریر الوطني األحوازي ، وبأسمي شخصيا ،  

     
عاما على احتالل األحواز ، محط 77لقد آانت رسالتكم او بيانكم حول اغتيال الشهيد سيد ناصر الشبيبي آل سيد نعمة في یوم ذآرى 

اعتزازنا ولها تقدیر خاص في نفوسنا ، وهي نبالة منكم واصالة عربية صادقة تجاه قضيتنا وشهدائنا االبرار الذین هم نبراسنا 
 .به في ثورتنا ونضالنا من اجل تحریر االحواز الغالية  نهتدي الذي

نرى رایات االنتصارات العربية  آما اننا نضم صوتنا لصوتكم الهادر في اصرارنا الشدید الذي ال یعرف المساومة او التهاون حتى
 .ترفرف خفاقة عالية في سماء وعلى ثراى ارض االباء واالجداد واالسالف ارض االحواز الطاهرة 

  
المشهودة لكم ، واننا نعاهد اهللا  بورآتم یا رفاقنا البواسل في الجبهة العربية لتحریر األحواز وبورآت نضاالتكم الوطنية والقومية

على ان نبقى آما خلقنا اهللا عربا احوازیون ال نطخ رؤوسنا اال لخالقها ،  عزوجل وونعاهد شعبنا ونعاهدآم ونعاهد آل احوازي
ونضال شعبنا ، وللحق رجاال یعاهدون   العربي االحوازي المغتصب بقوة اهللا ننتزاع حقنا   حتى وسنبقى نكابر ونكابر ونكابر

 .وروسوله والمؤمنيين وما بدلوا تبدیال  اهللا
  

 ان ینصرآم اهللا فال غالب لكم وان یخذلكم فمن ذا الذي ینصرآم من بعده وعلى اهللا فليتوآل المؤمنون
  

تحياتنا االخویة االحوازیة والرفاقية النضالية للسيد االمين العام وجميع اعضاء القيادة العامة وجماهيرنا المناضلة في الجبهة العربية
 .لتحریر األحواز

  
 والمجد آل المجد لشهدائنا االبرار
 وعاشت األحواز واالمة العربية

 ولالحتالل الفارسي الخزي والعار
  

 اخوآم المخلص
 سيد طاهر آل سيد نعمة

 الناطق الرسمي بأسم القيادة السياسية لحرآة التحریر الوطني األحوازي
  م 2002 / 5 / 3

----- Original Message -----  
From: nassar  



To: arabistan@yahoo.com  
Sent: Tuesday, April 30, 2002 11:32 AM 
Subject: تقديم عزاء 
 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا اهللا عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ینتظر وما بدلوا تبدیال
 بمزید من الحزن واأللم والمرارة تلقى اخوتكم في قيادة الجبهة العربية لتحریر األحواز نبأ استشهاد سيد ناصر الشبيبي آل سيد
  نعمة
 لقد جاء نبأ استشهاده بهذا األسلوب الذي تعودنا عليه من قبل األنظمة االیرانية المجرمة ذات وقع اليم في نفوس اخوانكم
  واشقائكم األحوازیين وفي قيادة الجبهة العربية لتحریر األحواز
  النقول لكم والنقدم العزاء الن المصاب مصابنا ولن نقيم عزاءا حتى نثأر لشهيدنا البطل

عاما على احتالل ارضنا لم یكن في رأینا 77وبعد مرور  2002نيسان  20اننا نعتبر استشهاده في ذآرى احتالل االحواز في   
بل هذه هي عادة الفرس الغدر وهذه شيمتهم ولكن أین یفلتون منا.. مجرد مصادفة    

ان آل قطرة دم سالت فوق ربى ارضنا الطاهرة في األحواز منذ عام االحتالل الى یومنا هذا ال ولن ینساها اي عربي احوازي غيور
نحن طالب ثأر((   وانتم تعلمون جيدا نحن من أمة یعرب واألعراب تعرفنا  )) 

  ونعرف آيف نأخذ ثأرنا بأیدینا
  المجد والخلود للشهيد سيد ناصر الشبيبي آل سيد نعمة
  الخزي والعار للفرس األنجاس عبدة النار
  ان روحه الطاهرة ترفرف فوق رؤوسنا
  صبرا یا آل سيد نعمة
  صبرا یاشعبنا العربي في األحواز
  انتم ونحن ادرى بحقد بنو ساسان على آل ما هو عربي
  انهم یدعون االسالم وهاهم الفرس یغتالون حفيد محمد العربي رسولنا الكریم محمد صلى اهللا عليه وآله وسلم
  عزائنا الوحيد ان روحه الطاهرة لن تنساها األجيال وموعد الثأر قد قرب باذنه تعالى
  الى جنات الخلد یاشهيدنا البطل سيد ناصر
 ونحن على نفس الدرب سائرون
  حسبنا اهللا ونعم الوآيل
 قيادة الجبهة العربية لتحریر األحواز

2002نيسان  30األحواز في   
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