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رئيس حركة 
 تلك الفرتة
رطة اهلولندية
؛يت ارتكبتها 

  .ها 
لعريب لتحرير
 حترير وطننا
د سائرون اما

.net 
az.com 
waz.com 

ahwaz.com 
ahwaz.net 
waz.tv 
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Liberation 
t of Ahwaz

ما بدلوا تبديال

هض ( )ابو 
اشارت يفث 

الشران وكون 
اجلهة اليتحول 

من هم منفذيه
ركة النضال الع
دما من أجل
نا على العهد

       

z 

 من ينتظر وما

  ىل 
   مشيل
    ألحواز

(د امحد موىل 
حيثهولندا  

وك؛  االغتيال
ع الشكوك ح
هذه اجلرمية وم
واىل قيادة حرك
ملضي قد بنا 
نن ء شهدائنا 

 
  ازي

                  A

﷽  
ى حنبه ومنهم

  ظيم

سنوية االوىل
أمحد موىل
 لتحرير األ

اخينا الشهيد
/يف الهاي 

بعملية ورطني
نا نضعجعل مر

ليت ارتكبت ه
ومحة هللا عليه 

شعب اهدا ونع
نعاهد دماءت و 

  قريب
  طيها
والسيادة الل

طين األحـوا
201  
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﷽

﷽
منهم من قضى
دق هللا العلي العظ

لذكرى الس
ضل القائد أ
ضال العريب

  ت
اغتيال كرى
11/2017
م على متوا
وهو امرنكراء
اجلهة اليتتلك

هض رمحة 
نعزي أنفسنا

كما كانتملة 

  هللا أكرب
من هللا وفتح ق
واز النا وما نط

واالستقال حرير
تحرير الوط

6/11/18يف 
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﷽

﷽
وا هللا عليه فمن
صد

لول احان
شهاد املناض
حركة النض

هري يف الشتات
ذكوهي  أليمة

/8  االربعاء
ومرتزقته  ري
الناجلرمية  كل

هيعرف من
اغايل ال شهيد
وكذلكصدام

ت سيادة كام

نصر م
األحو

حىت التحورة
ة حركة التح
صدر

  مركزي

Te
Fa

قوا ما عاهدوا

بيا
ألستش
رئيس ح

مجاهو  حملتلةاز 
حوازي ذكرى

يوم يفحواز
العنصر إليراين

كليت نفذت تل
ان نعركثورة نا  

شزاء ألسرة ال
األخ حامت ص

ذاتية مستقلة

ثو
قيادة

11  /2018   
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el:  1 613  366 9
ax: 1 801 751 1

ني رجال صدق

يب يف األحواز
نا العريب االح
يب لتحرير األ

اإلام النظ ان م
اجلهة اعن د 

ق شعبنا وحقنا
ذي جندد العز

ابرئيسها ثلة 
دته دولة عربية

  .  شهادة
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ـريب شعبنا الع
متر على شعبن
النضال العريب
ام اصابع اال
مل تكشف بعد

ان من حق اذ
ت الذقيف الو 

األحواز املتمث
األحواز وعود
النصر او الش

مت
ا
ا
مل
ا
يف
ا
ا
ا


