
 
Al-Ahwaz  

From: "Al-Ahwaz" <al-ahwaz@al-ahwaz.com>
To: "hotmail" <b_kalf@hotmail.com>
Sent: Sunday, August 17, 2003 7:06 PM
Subject: Re: رسالة إعتذارية لإلخوة األحوازيين من باقر الصراف
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بسم اهللا الرحمن الرحيم
 حضرة األستاذ الفاضل باقر الصراف المحترم

 تحية االشقاء العرب 
 تحية العروبة

 تحية المصير العربي الواحد
 وبعد

  
لقد اثلجت رسالتكم االخيرة االعتذاریة قلوبنا وطيبت خاطرنا ، ورفعت هما من شقيق وقع علينا یمس هویتنا ، ونحن قبلنا اعتذارك ، ونعتبر آل ما حدث 

هو خطأ غير مقصود واالنسان غير معصوم ، وان رسالتنا االولى لكم هي رسالة عتب بين االشقاء ، وانتهى االمر ، وسنكون سویا حتى اخر المطاف 
مناضلون من اجل نصرة قضایا االمة العربية ، وسنكون نحن في شبكة األحواز منبرا عربيا قوميا لكل العرب یعبرون فيه ومنه عن قضایاهم الوطنية 

 .والقومية
  

 األخ االستاذ باقر الصراف.. ایها االستاذ العراقي الحر 
مازلنا نطالبكم ونطالب قلمكم الحر ان یكون سالحا في سبيل نصرة قضية األحواز بلدآم الثاني بالرغم من اننا ندرك انشغالكم الكبير بقضيتكم العراقية التي
هي ایضا محطة اهتمامنا وشغلنا الشاغل ، والذي نتمنى للعراق ان یخرج من هذه المحنة سالما معافا ینكت التراب عن آاهله ليخرج بطال صندیدا واسدا 

 .هماما یلوذ مدافعا عن تراب ارض العراق المقدسة وحدوده صائننا سيادته واستقالله نصيرا المة العرب ظهيرا الحرارها ومناضليها 
  

 مرة اخرى معا سویا آتفا الى آتف مناضلون من اجل القضية العربية
 وبورآتم ایها االشقاء في العراق االشم هذا هو عهدونا بكم مجاهدون من اجل نصرة االمة العربية

 واهللا لكم خير نصير في نصرة العراق في الظروف الحالكة
 وتقبلوا من هيئة تحریر شبكة األحواز لالنترنت فائق التحية وخالص التقدیر

  
 قسم العالقات العامة

 شبكة األحواز لالنترنت
17 / 8 / 2003  

  

----- Original Message -----  
From: hotmail  
To: Al-Ahwaz  
Sent: Thursday, August 14, 2003 2:05 PM 
Subject: رسالة إعتذارية لإلخوة األحوازيين من باقر الصراف  
 

 األخوة المناضلون في القسم العربي األحوازي المحترمون
 تحية آفاحية عربية خالصة لإلخوة العرب في آل مكان ، مستقلة أرضهم أو محتلةديارهم أرسلها لكم من شقيق 

أي مستقبلها: وحدتها  لكم باألرومة القومية العربية مناضل في سبيل
إننا ، األمر الذي يدل على التعبير الخاطيء الذي إستعملته خطًأ عفويًا إرتكبته جراء اِالهتمام بالطباعة لقد جاء  

 رغم إيماننا بأمتنا العربية ومستقبلها ، قد نقع تحت الضغوط اإلعالمية األجنبية والدعائية المضادة لوطننا ، وآان
حريًا بي أْن ال أقع بمثل هذا الخطأ الفظيع ، شكرًا على تنبيهي عنه ، ومعًا يد بيد من أجل المستقبل العربي ، الذي

أرضها الطاهرة اِالحتالل الفارسي بموبقاته  تحتل األحواز ، وعموم القضية القومية العربستانية التي دنس  
 العنصريةاللئيمة موقع الشغاف على القلب ، وسويدائه المرآزية مرة أخرى أعتذر عن إرتكابي هذا الخطأ

باقر: السياسي والخطأ السياسي أآبر من جريمة آما يقول العلماء السياسيون واهللا من وراء القصد أخوآم  
     الصراف


