
 
Al-Ahwaz  

From: "Al-Ahwaz" <al-ahwaz@al-ahwaz.com>
To: <saot@arabia.com> "حر صوت حر"
Sent: Sunday, August 17, 2003 5:30 PM
Subject:  شكر وتقدير
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بسم اهللا الرحمن الرحيم
 حضرة األخ العربي اليمني الناصري المحترم

 ..تحية االمة العربية 
 ..تحية النضال القومي 

 تحية العرب
 وبعد ،

  
في البدایة نشكرآم على رسالتكم التي جاءت تعبر عن احساسكم العربي االصيل تجاه بلدآم الثاني األحواز المحتلة وتعلن تضامنكم مع اهلكم العرب 

  ..وشعبكم العربي في األحواز المغتصبة ، والتي هي ضماد من عربي لجراح المناضلين العرب في األحواز المنسية من امتها العربية 
  

واالحتالل والوصایة التي یتعرض  ان العرب للعرب ، وان ارض العرب للعرب ، وبالرغم من سياسات االستعمار والهيمنة االجنبية ، وبالرغم من التجزئة
لها الوطن العربي الكبير سواء في االجزاء العربية المقتطعة من جسم الوطن او في االقطار العربية المستقلة ، اال ان العدو االجنبي ال یتسطيع ان یلغي 

انها امة عربية .. روابطنا العربية االصيلة وال یستطيع ان یفك الوشائج القومية وال یتسطيع ان یقتلع جذورنا من أراضينا ، فنحن من امة شرفها اهللا 
واحدة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ، انها امة االنبياء والرسل واالصياء واالؤلياء الصالحين ، فيها دعاة الحریة ضد العبودیة واالستعباد ، وفيها 

العباقرة في العلم ، وفيها منارات المعرفة التي شعت وتشع للعالم آل خير ، اال اننا ایها الشقيق العربي ابتلينا بحكامنا الذین ترآوا الحقوق واستهانوا 
برغابات الشعب العربي ونسوا انهم مسؤولون امام اهللا والتاریخ واالمة ، انهم هم المسؤولون االول في تحمل المسؤوليات التاریخية تجاه قضایا االمة ، 

وفي طليعتها قضایا االقاليم العربية المستعمرة والخاضعة لالستعمار االجنبي ، وابتعدوا عن االهتمام بقضایا التوحيد العربي ولم یعدوا مهتمين ایضا 
بحمایة المصير العربي الشامل لدرء الخطر عن امة العرب ، بل فضلوا مصالحالهم االقليمية والقطریة على مصلحة االمة ، وفضلوا مصالحهم الخاصة 
وآراسيهم وانظمتهم على مصلحة اوطانهم وشعوبهم ، ولم یعدوا یبالون بأمور اشقاءهم العرب االخرین ، وسكتوا عن المطالبة بحقوق اهلهم العرب 

المنسيين في االحواز وفلسطين والجوالن وآليكيا واالسكندرون والجزر االماراتية وسبته ومليلية وجزیرة ليلى والجزر السعودیة المحتلة من اسرائيل في 
بحر االحمر وغيرها من اجزاء عربية مغتصبة ، وبقت تلك الشعوب العربية تنهشها قوات المستعمر االجنبي ، وسكت الجزء المحرر عن الجزء المغتصب

 . السليب
  

این العروبة واین النشامى من االمة واین الزعماء العرب من تلك المعانات ، واین هم من تلك الحقوق المغتصبة ، واین ؟واین ؟ واین ؟ وبقت االحواز 
وغيرها آحال فلسطين غرة عيون العرب والمسلمين والمسيحيين عرضه للبطش االجنبي وترك هذا الشعب العربي االصيل تنهشه مخالب وانياب العدو 
الفارسي بمعزل عن اي غيرة عربية تحرآها االحساس بالمسؤولية والروابط القومية ، اال ان ایها االخ العربي بقى هذا الشعب صامدا آالجبال بوجه آل 

سياسات القهر والبطش وطمس الهویة ، شعبا شامخا بعروبته وقوميته معتزا بهما حتى االستشهاد ، وسنيين االحتالل الطویلة والمریرة والتي طبع عليها
مرارات مغموسة بالحصرة والغصة والممزوجة بالروح العربية واالعتزاز القومي ، ليبقى هذا الشعب بالرغم من ریاح المستعمر الفارسي شعبا عربيا 
اصيال بعروبته ، لم یستطع العدو ان یغير هویته العربية او یقهر هذا الشعب ، وبقت قوافل الشهداء من هذا الشعب وهم االبناء البررة المخلصين لهذه 

االرض العربية مضحين بأرواحهم وابناءهم على مذبح حریة االحواز ، وبقت شعلة المناضلين االحوازیين االوفياء للعهد العربي وللقضية العربية 
وللحقوق االحوازیة رافعين تلك الشعلة بالرغم من الحاجة المجدیة للمال والدعم السياسي والعسكري والمناصرة القومية من االشقاء العرب وبالرغم من 

مؤامرات حكام فارس بوضع العراقيل بوجههم ، اال انهم بقوا مستمرین في المسيرة حتى هذا اليوم ، وها نحن نعلم اوالدنا وبناتنا ونربيهم على حمل 
، لتستمر المسيرة النضالية الجهادیة للشعب العربي األحوازي حتى نيل حریته التي لن تستعاد بدون تضحية یرخص رسالة األحواز رسالة شهداء االحواز

 . لها الغالي ، وفداء یسيل له دماء زآية طاهرة ، وجهاد یجاهدون له المخلصين والمؤمنيين الحقيقيون من ابناء هذا الشعب
  

وبارادة صلبة ال تلين ،  وهكذا نحن ایها الشقيق العربي دائما وبالرغم من سنيين االحتالل اال اننا نرنوا بعيون آلها اصرار وبصدورا عامرة باالیمان ، 
وبتصميم جهادي ال یعرف اليأس حتى ننتصر ان شاء اهللا بقوة رب السماوات واالرض وبارادة الشعب االحوازي وبهمة االشقاء العرب في مناصرة 

القضية االحوازیة ، عندئذ سننتصر انشاء اهللا ، ونحن مؤمنيين آل االیمان بأننا منتصرون في نهایة المطاف الننا على حق وان العدو البد ان یقهر امام 
وال یسعنا اال ان نتذآر ما قاله زعيم االمة العربية الراحل جمال عبد  هو الباطل وانه مستعمر ویجب ان ینجلي ، ارادة هذا الشعب الن عدونا الفارسي

ال یسترد اال بالقوة ، رحم اهللا زعيمنا البطل ، وانه لجهاد حتى النصر والتحریر ، وعاشت االمة عربية واحدة حية ، واهللا ان آل ما اخذ بالقوة : الناصر 
 .أآبر والمجد لالمة والعزة للعروبة واالسالم والسالم لالدیان وللعالم اجمع 

  
 .تقبل من شبكة األحواز لالنترنت فائق التحية والتقدیر

 قسم العالقات العامة
 شبكة األحواز لالنترنت

17 / 8 / 2003  
  

----- Original Message -----  
From: حر صوت حر  

ahwaz.com-ahwaz@al-al To:  
Sent: Thursday, August 14, 2003 5:02 PM 

Subject: Spam Alert: &#1575;&#1604;&#1575;&#1606;&#1607;&#1610;&#1575;&#1585; 
#&1575#&;1604#&;1605#&;1601#&;1575#&;1580#&;1610#& ;1604#&;1606#&;1592#&;1575#&;1605#& ;

1575#&;1604#&;1601#&;1585#&;1587; 



 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
األخوه في المشرق العربي في األحواز العربيه هللا درآم لقد بداء النظام الفاشستي في ايران السقوط ولقد بداءت بوادرذالك في 
الصراع بينهم البين وظهر هشاشتة وهذا بداية ان شاء اهللا آلخذ حقوقنا في أرضنا المحتله من قبل النظام االيراني بجهد شباب 

األمه في المشرق يدعمهم شباب األمه من المشرق الى المغرب ومن الخليج الى المحيط في األخير نشد على آل جهد تقومون به 
 .في سبيل التعريف في قضايا األمه ودمتم

 أخوآم عربي ناصري اليمن 
_______________________________________________________________ 

Get Your 10MB account for FREE at http://mail.arabia.com!  
an $85 FREE gift. Top quality! Full color -- business cards for your business or personal use FREEGet ! 
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