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نضال العريب
عريب لتحرير

عدوللوازي 

 ظل ظروف
د أمحد موىل

حملنةاحتمل  
، وله الفتنة 

مبسرية اخينا
وما ترنوا له 

.net 
az.com 
waz.com 

ahwaz.com 
ahwaz.net 
waz.tv 

Liberation 
t of Ahwaz

  وقرين

النض ةس حرك
كة النضال الع

شعبنا األحوة 

ا يف ليت قام 
الشهيداضل 

ة والرفقة يف
تهبة بنارف مل

ملضي  يكم 
ومن قيادتكم

       

z 

  وقر
  ز

ر األحواز املو

رئيسمنصب  يل
يف قيادة حركة

ةهمواجروف 

الكبرية اليت هود
املنااألخ ت 

ألخوةا خري 
يف ظروفايل 

دي شد على ا
منكم و وازي

  .محد موىل

  ألحوازية

                  A

﷽  

املوق مت صدام
تحرير األحوا
 العريب لتحرير

ويلت لىعالهلا
م وألخواننا يف
ة يف ظل ظر

لى جهوع ركة
اليت طالتنة با

كانف،  20
ظيمي والنضا

ونشاملسؤولية 
ني شعبنا األحو

هض أمح ابو 

عبنا وثورتنا األ

  

Al-Ahwaz.co

﷽

﷽

امتحملناضل
ضال العريب لت
حركة النضال

من خال ئكم
 متمنني لكم
نية والتنظيمية

لحركلاالسبق 
ة الغادرة اجلب

8 -11 -017
سياسي والتنظ

ها يف حتمل ا
قرة العنيجوه

خو الشهيد ا
  

صر حليف شع

m 

 

﷽

﷽

ضرة األخ امل
يس حركة النض

حقيادة عضاء

ئكنرسالة ه ال
، أمحد موىل

ولياتكم الوطني
 . املواجةه

رئيسالهلاليل
ال اثر اجلرمية
8 منزله يف

كة وعملها الس
  .هللا ورعاه

شبابية وتطلعه
اداء ما يرجيف

  .هجر
هللا اخرحم و  

، والنص فاحك

  ألحوازي

  مركزي

Te
Fa
 

حض
رئيس
ة املناضلني اع

  وبركاته
ذهن نبعث 

شهيد القائد
 حتمل مسؤو

هذاصعدة فة 
ضل حسن اهل
 حركة النضا
 هولندا امام

ادارة احلركة و 
رتام وحفظه هللا
ر طاقتكم الش

يف تعاىل ن هللا
واز الثورة وامله
.. على اخلري

كدمتم لل

  سيد نعمة
 

رير الوطين األ

 /6  /2018   

م/  1/   20186

el:  1 202 595 3
ax: 1 530 678 5

األخوة

ورمحة هللا وم 
يسر انديت 
حركة الش واز

م التوفيق يف
كافةصرى على  

م لالخ املناض
اائية  مرت 

يفواغتياله  
الوطن والثورة
ير وثناء واحرت
صدام حنن نقد
ذن ضر بكم 
ضلة يف األحو
سدد خطاكم

د طاهر آل س
 ب األحوازي

حركة التحر| 
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السالم عليكم

عن قيادنيابة
لتحرير األحو
األحواز دوام
االيراين العنص

اننا نتقدكما
واستثناصعبة
ركةاحلرئيس

ومسؤوليات ا
تقديو منا حتية

حامت صخي ا
الشهيد احلاض
مجاهري املناض

هللا وسم وفقك

 
سيد/ اخوكم

خادم الشعب
األمني العام 
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