
 

Main e-Mail NLMA ahwaz1925@al-ahwaz.com رآزي لحرآة التحرير الوطني األحوازيالبريد الم  

Al-Ahwaz.com                                                                                                                           1 

 

حركة التحرير الوطين األحوازي
The National Liberation Movement of Ahwaz  (NLMA) 

بسم اهللا الرمحن الرحيم

Fax: 1-240-358-2369 فاآس   
Fax: 1-530-678-5231 فاآس  

 البريد المرآزي للحرآة
ahwaz1925@al-ahwaz.com 

http://www.al-ahwaz.com 
al-ahwaz@al-ahwaz.com 

 

٭٭٭ 

  2004 / 3 / 22:  التاريخ 

  2004 / 4:  الرقم    

 
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
ن اهللا مع الصابرين ، وال تقولوا ملن يقتل يف سبيل اهللا أموات بل أحياء ولكن ال إمنوا استعينوا بالصرب والصالة إيأيها الذين 

  تشعرون
 صدق اهللا العـظيم

 
 

د ياسني قائد أمحل الكبري الشيخ قيادة حركة التحرير الوطين األحوازي نبأ اغتيال القائد الفلسطيين املناضتلقت 
ه الكيان االسرائيلي يف قصف صاروخي فجر يوم االثنني الذي اغتال، ) حركة املقاومة االسالمية ( حركة محاس 

وحشية على  الذي يستهدف القيادات الفلسطينية دليال ايبه ، والذي جاء هذا العمل االر2004 / 3/  22
 . ببالغ اآلسى واحلزن  النبأتلقت، مته ارهاب الدولة  حكوحكومة اريل شارون اجملرم والذي متارس

 
زا على الشرعية وبل تعد جتا،  االعراف واالخالق الدولية لكل انتهاكاوتسجل هذه العملية سافرة وتعد 

 .احلروب التطاحن و اىل منطقة الشرق االوسط جترالدولية و
 
رائيلية ميارس نفوذه على احلكومة االسعلى الواليات املتحدة ان تكون وسيطا الوضع يف فلسطني احملتلة تم حي

 ذيية الثابتة للشعب الفلسطيين البالكف عن ممارسة االرهاب ومحل هذه احلكومة اىل االعتراف باحلقوق الوطن
ها استقالل فلسطني وعودة مدينة القدس عاصمة للدولة الفلسطينية وحق العودة اىل يناضل من اجلها مبا في

 .الفلسطينيني املهجرين من وطنهم 
 

 تصفية جب هذه االعمال االرهابية االجرامية اليت تعتمدها احلكومات االسرائيلية يفشان قيادة احلركة اذ تكما 
ويف معاجلتها لقضية الصراع الفلسطيين من اجل وجوده وسيادته وممارسه دوره الديين رموز الثورة الفلسطينية 

، وان قيادتنا األحوازية مؤمنة بأصرار وعزمية الشعب الفلسطيين يف انقاذ القدس الشريف من قبضة اليهود 
ل بالده ، وان هذه االعمال الشقيق يف مواصلة مسريته الوطنية يف استعادة حقوقه املغتصبة ونيل استقال

  .املقدس االجرامية اليت متارسها اسرائيل لن تثين من عزمية هذا الشعب شعب الرباط شعب بيت 
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٭٭٭ 

خالل بياننا هذا نبعث اىل األخ املناضل الكبري الرئيس ياسر عرفات رئيس دولة فلسطني وقائد الثورة ومن 
نرفع تعازينا اىل األخوة كما  ، شيخ أمحد ياسني زعيم حركة محاسالاجملاهد الفلسطينية بأحر التعازي بأستشهاد 

رمحة محاس هبذا املصاب سائلني املوىل النصر الهلنا يف فلسطني ، والصرب والسلون لذوي الشهيد حركة يف قيادة 
اهللا عليه تغمده الباري عزوجل بواسع رمحته وفسيح جناته ، ونعلن لسيادة األخ الرئيس ابو عمار وقوف حركة 

اجملاهد ياسر عرفات ا الرمز هائها يف الثورة الفلسطينية بقيادة زعيماىل جانب اشقالوطين األحوازي التحرير 
 .حفظه اهللا ورعاه 

 
 ..ناصركم يا أهلنا يف فلسطني احلبيبة واهللا 
 ، اصطفاك اهللا مع الشهداء والصديقني  أمحد ياسنيشيخنا اجلليل الشيخ املسلم يااخللد يا شهيدنا العريب لك 

 ارض االسراء واملعراجحىت استقالل شعب الشهادة واالستشهاد لشعبنا الفلسطيين الشقيق والنصر 
 
 
 

 اهلامشيخزعل 
 العاماألمني 

 التحرير الوطين األحوازي حلركة 
 اجمللس الوطين األحوازيرئيس 

 األحواز احملتلة
22 / 3 / 2004  


