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احلمد هلل ربِّ العاملني والصالة والسالم على سيِّدنا حممد وآله الطيبني الطاهرين .

كلمة حول استشهاد الشيخ النمر "طاب ثراه"
قال اهلل تعاىل  (( :وَسَ َيعْلَمُ الََّذِينَ ظَ َلمُوا أَيََّ مُنقَلَبٍ يَنقَ ِلبُونَ )) الشعراء .227 /
من السنن اإلهلية أن الظلم ال يدوم وعلى الباغني تدور الددوارر لينللدك ديددهم حنو هد رهم ن ومدن هد ا
املنطلددا اإلنددانث ال ابددل بااللددة والَّ ربددة أنَّ اللمددخ واالمددطبال يَّلددع مراتبدده ال ي د ن عال ددا نا عددا
إلش اليات الشع ب بل البد من اطدال حريدة الَّعدبن عدن حلد ربم ورعايدة مصداحلبم وتد ن امددمات
واامدن واامدان هلدم ليشدعروا ب

د لهم واحداام ديدانبم ويلمسد ا حلد ربم علدى دا دة املسدَّ يات بعدد

اشرادبم يف الرأي والعمل السياسث وال ظيفث لَّسَّفيد الدولة من امربات وال فاءات والطارات امليَّلفدة
واسَّيعاب دا دة م

ندات الشدعك بعدد حن الدة الدنظم واللد انني والَّطبيلدات الفاسددة الدن تنَّبدق احللد

االنسانية وتُمارس العداوة الطارفية وتسَّعمل سياسدة اإلرصداء واحلصدار وت مديم اا د ال وبالَّدالث احل دم
على اآلخرين بال فر عالنية من على املنابر واللن ات الفضارية واملناهج الدراسية مخ اسَّباحة لماربم.
ودان نَّاج ه ل السياسدات ا ماطئدة والظاملدة واملنا يدة للمبدالل واللديم اإلنسدانية ريدام السدلطات السدع لية
بَّنفي اإلعدام حبا الشبيد العامل واحل ة الفامل الشيخ منر بارر النمر (طداب ردرالو و

دخ مدن املد منني

و ا حمادمة ص رية ولوا خ سياسية وطارفية بسبك ممارسدَّه حللده املشدرو يف الَّعدبن عدن الدرأي واملطالبدة
باحلل

العاللة ن ََّ َّج نضاله بالشبالة بنيئا له ه ل امامتة الشريفة ن وبدورنا نسدَّب ن ونسدَّن ر ونددين

ه ل املسل ية العدوانية الظاملدة وامل اردع الطارفيدة لَّقليدا أهدداا ومصداص صبي صدليبية للمدخ امللداومني
ااحرار يف العامل .
وال يف تنا أن نعزي الع ارل املف

عة و

يخ أحرار العامل بب ا املصاب اجللل ونسأل اهلل تعاو أن ُيعَ ِّل

رج ولينا وحنمامنا صاحك العصر والزمان (عليده السدالمو ويدرحم الشدبداء ويدخلدبم الفسدين مدن ناتده
ويُلْبِم ذويبم الصرب والسل ان وحسبنا اهلل ونعم ال ديل وال ح ل وال ر ة حنال باهلل العلث العظيم.

