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٭٭٭ 

  2006 / 6 / 9: التاريخ 

  اعالم  1 –  200669: الرقم    

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  خلي جنتيدیا أیتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وا

  صدق اهللا العلي العظيم
  
  

  األخ المناضل الكبير خزعل الهاشمي الموقر
  رئيس المجلس الوطني االحوازي

  
وطتي االحوازي ، وأعضاء      ببالغ من االسى والحزن      العميق تلقى رفاقكم من اعضاء المجلس ال

  .حرآة التحریر الوطني االحوازي نبأ وفاة المغفور لها والدتكم رحمها اهللا 
  

الى انجبت رجاال ص             ه ؛ رجال    عزائنا أن والدتكم المغفور لها باذنه تع دوا اهللا علي ا عاه  ، دقوا م
ر األحواز ،                 وأحفاد أمناء على شعبنا العربي األحوا        ة من أجل تحری زي ، وناضلوا سنين طویل

  . على نفس النهج سائرونوالدفاع عن حقوق شعبنا ، وما زالوا صابرین مجاهدین 
  

دم بالتع     ة ؛ نتق دة الغالي اة الفقي سنا بوف ه انف زي في ذي نع ت ال ي الوق ي  اف عبنا العرب ى ش زي ال
  . الكرام من السادة الشرفاء الهاشميين االطهار هسل ، وعشيرة آل سيد نعماألحوازي البا

  . وألهمكم وایانا الصبر والسلوان ،أسكن اهللا فقدیدتنا الغالية فسيح جناته 
  انا هللا وانا اليه راجعون

  
  اخوانك ورفاق دربك 

  )برلمان االحواز في المنفى ( اعضاء المجلس الوطني االحوازي 
  ة المرآزیة لحرآة التحریر الوطني االحوازياعضاء القياد
   ورفاقه اعضاء المجلس الوطتي االحوازي)ابو حذیفة ( آتائب الرعد 

  ورفاقه اعضاء المجلس الوطني االحوازي) ابن آوت الشيخ  ( حرآة تجمع شباب المحيسن
  الشهيد فهد عبداهللا رحمة األحوازيحرآة 
  جبل مشداخ األحوازیةحرآة 

   العاصفة–القومية لتحریر األحواز الحرآة 
  التجمع الشباب المسيحي االحوازيحرآة 
  الشهيد حاتم الكعبيحرآة 
  خالد بن الوليدحرآة 
  ابابيل االحواز آتيبة 
  الشهداء االحوازیينآتائب 
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  ابو الفضلجيش 
  الشهيد مهدي النواصريمجموعة 

  )رض(الراشدین منظمة 
  اشبال آارونحرآة 
  الشهيد نجم عبداهللا الهندالآتائب 

  األحواز المحتلةارض احوازیة سریة اخرى تعمل داخل تنظيمات 
  االحواز المحتلة

  د للميال2006 حزیران عام 9في 
  
  
 
  


