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الل االيراين

اغزو اال  واز
غزو االجنيب
ية واالصول

شأواالحقا  
اري عزوجل

  .عزوجل 

ب األحوازي
 يف األحواز
الحرار اروع

.net 
az.com 
waz.com 

ahwaz.com 
ahwaz.net 
waz.tv 

Liberation 
t of Ahwaz

  واز

االحتالا على 

حوصري يف األ
ال ان هذا الغ
ي العريب اهلوي
ن حيل حملهم

البا ةمنا مبشيئ
هي ارادة هللا ع

 وهذا الشعب
عزلاأللعريب 

اال هئجل ابناس

       

z 

  › َزُهوًقا

  زي 
راين لألحو

عاما 93رى 

اليراين العنصر
؛ االلكلمات 

عبنا األحوازي
واحلاليني ومن 

قصر ، اميا م
ه هذهباقون ف

حىت يومنا هذا
ذا الشعب ال

سبل غطرسته

                  A

﷽  
 اْلَباِطَل َكاَن َز

  ظيم

طين األحواز
حتالل االير

ال وهي ذكرى
  .ستقبلة 

 االستعمار اال
 تعنية هذه ا
رة عيوننا شع
مها السابقني

الزمن ام قصل
حلقوق هم البا

حىت 1925م
هذان بل ط

وال غتاتوريته 

  

Al-Ahwaz.co

﷽

﷽
َق اْلَباِطُل ِإنَّ
دق هللا العلي العظ

حرير الوطين
ا على االح

ب أحوازي اال
وحاضرها ومس

 ، وما وجود
يس وبكل ما

قرقبل ا من
بدءا من حكا
ها العربية طال
 واصحاب احل

ين لالحواز عا
قط العنصري

معه وال ديكت

m 

 

﷽

﷽
َجاَء احلَْقُّ َوَزَهق
صد

التححركة ن
عاما 93ى

  

على كل قلب
خيا وماضيها و

ا منذ األزل
ت بكل املقاي
يبقى مرفوضا

بدالفرس انف
قعها وحقيقته
 هم الراحلون

ل االيراينحتال
عمر الفارسي
اليراين وال قم

  مركزي

Te
Te
Fa

َوُقْل َج ‹

بيان
ذكرىالول

  ز الثائرة
شىت بقاع العامل
  ت األحوازية
  خصيات

لى قلوبنا وع
رخي جبذورها و

ها وصريوريتها
مقيت  عنصر

يالعنصري ين 
ك رغما على ا
ستعود اىل وا
 وان الظاملني

 املشؤوم لالح
ستكني للمستع
طش العدو اال
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حو

يب يف األحواز
ألحوازية يف شىت
ت التنظيمات
ب وقوى وشخص

كرى اليمة عل
حواز العربية جب

ة يف كينونيته
واحتالل صا

حتالل االيراين
فكر والسلوك

سعربية و واز 
ال يعلى عليه

ول من العام
 يركع او يست
ب طغيان وبط
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ـريب شعبنا الع
 مجاهري األ
األخوة قيادات
دول واحزاب

 
متر علينا ذكر
العنصري لألح

 
عربية األحواز
واغتص ااجنبي

الح املتمثل 
واالنتماء والف
ام ابوا فاألحو

وال واحلق يعلف
 

منذ اليوم األو
نور عيوننا مل

مل يهاب احملتلة

ا
د

مت
ا

ا
ا
ا
و
ا
ف

م
ن
ا



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

P: 2 / 4 

info@al-ahwaz.
arabic@al-ahwa
english@al-ahw

http://www.al-
http://www.al-
http://www.ahw

NLMA| 
National L
Movement

 

ملقاصل وملا 
ها ،  وهناك
ين وحار عقله

كلضون يف  
ي هناك ثورة
 وعلى ارض
ال األحواز و 
شقاء العرب
ر هذه الدولة
ا ا واوطا ريا
لبيت عليهم
ال وهي اقامة

ولكن،  طراز
شاخصا امام
سور ولبنان

متها سياسيا
ل والتام هلذا
قطة حدودها
خليج العريب

.net 
az.com 
waz.com 

ahwaz.com 
ahwaz.net 
waz.tv 

Liberation 
t of Ahwaz

همر مل ختيفرا
ض لنا وما نطيه

االيراينالعدو 
  !هللا تعاىل 

واز وهم ينتفض
كل شارع وحي
عدو الفارسي

يف سهولله 
ديد لالش وال 

شر والعامل من
طرة على خري
ة دولة آل ال
 العنصرية اال

  .الدين 

 من هذا الطر
واقعا وماثال وش
ن والعراق وس

ى املنطقة برم
ذري والشامل
حوازي من نقط
ل الشرقي للخ

       

z 

األحر سي ان
فاالرض؛  ما 

طنية ، فعجز ا
ذن هللا م قريبا 

 احرار األحو
وازية بل ويف ك
ي اسطورة العد
لية ال وجود 
عامل اخلارجي و
رق االوسط و
شعوب والسيط

قامةملتمثلة 
فهم الفارسية
 براء اىل يوم ا

 فنحن لسنا
صبح جليا ووا
فوذه يف اليمن

 !  

ورة ايران على
ان احلل اجلذ 

ل الرتاب األح
متداد الساحل

                  A

ستعمر الفارس
انتزاعا يوما س

 واحلمية الوطن
ز وقريبا ؛ نعم

ت وصوالت
ة ومدينة أحو
ة اليت ستنهي
يف اهلضبة اجلبل
 وال بر للعا
كل دول الشر
تعباد هذه الش

اوالزائفة  طلة
لبلوغ اهداف.

 ومن افعاهلم

؛  والف ال
طر االيراين اص
ل االيراين ونف
اليس كذلك

مدى خطو ا
واان يدركعا

ملة على كامل
وعلى ام غر
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﷽

ل رسالته للمس
الفرس ونه من

صحاب الغرية
األحوازيف بية

تتألق بطوالد
ويف كل قريةه

صفة األحوازية
وره يفحىل ج

ال منفذا حبر
من كل عرب و

ستتطلعة اىل ا
الباطدعائهم

.عده خداع
السالم منهم

ال..  الدول
، ولكن اخلط
نها ، التدخل

 ..لى اجلرار

لعامل ان يعوا
املعنيني مجيع
ت سيادة كامل

والعراق) مز

m 

 

﷽

صولشانق ليو 
وزعنتيسحقا  م

اص ء االحواز
ه االرض العرب

املتصاعدسي
ني ببطشهئب عا

ادر بل العاص
اىلخمز دحورا

 رب ؛ نعملع
يأمن العرلحواز

واملتء املنطقة
حكام ايران 

خداع ما بع.
ر األسالم وا

على اعتاب
والنا وتطلعاتنا

ة نذكر منددي
علبل وااحلني

صدقائنا يف ا
، وعلي يجيا

ة مستقلة ذات
مضيق هرمز( 

  مركزي

Te
Te
Fa

قبل حبل املش
محشية وان هل

ة سطرها ابناء
ل من هذهاحر

الفارس –عريب
غريالفارسي

 والغضب اهلا
ليعود مدفرس

عريب وشط ال
ا حترير األحو
فك دماء ابناء
 من خالله ح

.م  هللا عليه
مى حتت ستا

او استبكاء ع
يف نواينا واقو
هد كثرية وعد

وفلسطنيجلزائر

العرب واصنا
ا بل واسرتاتي
ز دولة عربية
باب السالم
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 فمنهم من ق
 تعذيبك الوح

بطولية كثريةم 
ار  وادرك انه ه

ضم الصراع الع
جه مع العدو ا
ثورة األحواز

كون مقربة للفر
حبر اخلليج الع
ج العريب ؛ ا

عطشة اىل سفك
مزيف يتسرت
حابة رضوان
لفارسية العظم

 ليس خيال ا
ابناء جلدتنا 
قة ؛ والشواه

ليبيا واجلصر و 

 على اشقائنا
عسكر وامنيا

األحوا تعود 
ببمشاال انتهاء 
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ةالبطول صور
ه ادواتبتره
ومالحمصورا

ووهن يف امره
 

وحنن يف خض
ميادين املواجه
عربية امسها ثو

ستكواألحواز
الله على حباط

يف دول اخلليج
العنصرية املتع
حتت شعار مز
السالم والصح
االمرباطورية ا

 
ان ما نقوله

صادقون مع 
شعوب املنطق
والبحرين ومص

 
من هنا حيتم
واقتصاد وع
اخلطر هو ان
يف الصاحلية مش

ص
ت
ص
و

و
م
ع
ا
ا
يف
ا
حت
ا
ا

ا
ص
ش
و

م
و
ا
يف
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شرق االوسط

د يف منوه بل
سعه وتشعب

 العرب هي 
  .مل ايضا 

ت هلا السبل

آليد طاهر 

 اننا لن حنيد
عزة والرفاهية
نكون ضمري

تكم م ومعا
وخاصةادلة 

.net 
az.com 
waz.com 

ahwaz.com 
ahwaz.net 
waz.tv 

Liberation 
t of Ahwaz

ل منطقة الشر

ر وتصاعدخلط
من حيث توس

اصة االشقاء
 املنطقة والعامل
ذا ما توفرت

يادة األخ سي

م هللا ورسوله
لكر  ة والعزميو

سنكحقا وعليه 

جسر جراحكم
العااألحوازي 

       

z 

دأ بعدها دول

 تعاظم هذا اخل
 يتفوق قوة م

طلع عليها خا
ن والسالم يف
و االيراين اذ

  !ايران 

 األحوازي بقي

سنا عهدا امام
ولة العادلة و

حقا حقا حق 

 ولن نكون ج
حقوق شعبنا ا

                  A

الد فارس لتهد

 واملنطقة اال
النه اخذ اءه

ن يط جديرة 
 يتحقق االمن

مع العد جهة
 ما يسمى بـ ا

حرير الوطين

طعنا على انفس
الدو الكرمية و 

ون ضمريكم

لن حنيد عنه
 اىل جانب ح

  

Al-Ahwaz.co
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 األحواز وبال
  .ز العرب

لى العرب ع
ا واجهته او ا

جية مهمة وج
االسرتاتيجية
وحتسن املواج
لقاضية اىل  

ادة حركة التح

 

ننا قطع ئنكم 
نيه يف احلياة

ن نكو سوله 

على العهد ول
ا فنحن نقف

m 

 

﷽

 الفاصل بني
 أحواز كدود

راين ال جيلب
ن الصعب مو

تلك اسرتاتيج
ذه اذوره ، و

 تعي جيدا و
يع ان نصفها

العرب من قيا

..جة قلوبنا

 نود ان نطمئ
ماله وامانيآ و 

هللا ورسامام 

قون ع وحنن 
 اينا كان منها

  مركزي

Te
Te
Fa

ومشاال هيقا
هذه هي حد 

مع اخلطر االير
ح منايل يصب

  ! ن

 األحوازي متت
من جذاليراين

ين األحوازي
ة الىت نستطيع

لعني اشقائنا ا
  .ألحوازي

نور عيوننا و

ين األحوازي
طلعات شعبنا

كما عاهد
 .ه الكلمة

و ينا األحواز 
رضة االيرانية
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 زاجروس شرق
..ستقرارواال

تقاعس مع او 
لتا بعد يوم و
بح كالسرطان

حرير الوطين
هذا اخلطر اال
حرير الوطين
هلذه االسرتاجتية

  !ب ؟
  !ظار 

خاصة لقرة الع
دم الشعب ا

األحوازي  ن

 التحرير الوطين
 األحواز وتطل

اننا؛ حوازي 
 ما تعنيه هذه

العني  شعبنا
عرب عليه املعار
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جبالتبقى و 
المن و برمته 

   
اونان اي 

ويتمدد يوما 
نفوذه ؛ فيصب

 
ان حركة التح
اء ه كفيلة 
ان حركة التح
واملتطلبات هلذ

 
فهل من جميب
حنن يف االنتظا
وهذه دعوة خ
سيد نعمة خا

 
ايها الشعب 

 
اننا يف حركة

مصلحةعن
للمواطن األح
األحواز بكل

 
قرة ا فتقدم 
وتطلعاتكم تع

و
ب

ا
و
ن

ا
ك
ا
و

ف
حن
و
س

ا

ا
ع
ل
ا

ف
و
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وازي لنا وجه
سبنا هللا ونعم

.net 
az.com 
waz.com 

ahwaz.com 
ahwaz.net 
waz.tv 

Liberation 
t of Ahwaz

 األحوالوطين
هلل نتوكل وحس

       

z 

ركة التحرير ا
هللـعـنست ني و

  

  

  ازي

                  A

 ، حنن يف حر
هلل دانه ، و

مننيؤ وبشر امل
  طيها
والسيادة الل

طين األحـوا
201  

  

Al-Ahwaz.co

﷽

لسن متعددة
ووجداألحواز

  هللا أكرب
و وفتح قريب

واز النا وما نط
واالستقال حرير

 

تحرير الوط
20/4/18يف 

m 

 

﷽

فة متلونه و
ضمري ا ميثالن

  

نصر من هللا و
األحو

حىت التحورة

حركة التح ة
صدر

  مركزي

Te
Te
Fa

ن بوجوه خمتلف
ميث واحد ومها
. ن عند هللا

نص

ثو

قيادة

 /4  /2018   

م/  1/   20184

el:  1 613 482 0
el:  1 202 595 3
ax: 1 530 678 5

ة ، ولن نكون
واحد ولسان
 النصر اال من
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منها السيادية
لون وو واحد

الوكيل ، وما
 
 

م
و
ا


