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وابناءاهد جمل

صل معكم 

صري بكافة
خاطبنا معظم

ك فان هذا
تصدير سمى

عية يف اليمن
تعمل لصاحل

.net 
az.com 
waz.com 

ahwaz.com 
ahwaz.net 
waz.tv 

Liberation 
t of Ahwaz

    › عِميقٍ 

 

زي الصابر اجمل

بقى على تواص
 . املناضل 

 النظام العنص
سجون وقد خ

ة على ذلكضاف
 املعلن مبا يس

ني ضد الشرع
عم منظمات ت

       

z 

ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعم

  ك
الحوازي

لعريب االحواز

ة والوطنية لنبق
شعبناابناء ن 

مل يهتم هذا
واغتياالت وس

عم خبرياته اض
ارس اسلوبه

حلوثيني  ممثلة 
به وكذلك دع

                  A

﷽  
َِْتَني ِم  َضاِمٍر 

  ظيم

املبارك ضحى
ر الوطين ا

ت اىل شعبنا ا
  .بارك

اسباتنا الدينية
مة الغيارى من
والوحشية ومل
 اعدامات وا

ن مستقل ينع
وما  االرهاب

ظمات ارهابية
ام رفضه شعبه

  

Al-Ahwaz.co

﷽

﷽
اًال َوَعَلى ُكلِّ
دق هللا العلي العظ

ضحال عيد ا
ركة التحرير

ين والتربيكات
 االضحى املبا
جه بيان يف منا
م حترير وطننا 
يبه القمعية
ة من محالت

 .لعربية
شروع يف وطن
مها لتصدير

هلا لدعم منظم
بدعمها لنظا

  . ن وغريها

m 

 

﷽

﷽
َُْتوَك رَِجا َحلجِّ 
صد

ناسبةمبن
ن قيادة حرك

حر التهاين  
 مبناسبة عيد
ناسبة ان توج
ن شعبنا او حت
سالي  كثريا 
سات القمعية
ت الدولية وال
ادة حقنا املش
ستخدا دي 

ستغالهل الغاز
الشقيقةسور
والبحرينطني

  مركزي/  0

Te
Te
Fa

حلَْ ِ  ِيف النَّاِس 

بيا
صادر عن

  ائر
  لمني

طين االحوازي
خلص التهاين

كما يف كل من 
 لن نتخلى عن
ري الفارسي
ف عن املمارس

واملنظماتدويل
ن اجل استعا
ثرواتنا بل متاد

وا تنا النفطية
سو ما جيري يف

ولبنان و فلسط
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ْن ‹ َوَأذِّ

األحوازي الثا
العرب واملسل

التحرير الوطين
خواالسالمية 

ك حلركةا ةقياد 
لنعلمكم اننا
لنظام العنصر
دولية للتوقف
ت التأثري الد
بنا شهداء من
 من التمتع بث

م االيراين ثروات
ل فيمك احلا

ين يف العراق و
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الشعب يها ا
االشقاء ايها

 
 

تتقدم حركة 
امتنا العربية و

تلقد اعتاد
ج الرؤوس 
لقد متادى ا
املناشدات الد

ذاتدول العامل
لقد قدم شعب
النظام مينعنا

 . الثورة
استغل النظام

الشقيق وكذلك
النظام االيراين

ا
ا

ت
ا
ل

ل
ا
د
ل
ا
ا
ا
ا
ا
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تالل االيراين
 يف سجون
حبقوق شعبنا

ربية والدولية

.net 
az.com 
waz.com 

ahwaz.com 
ahwaz.net 
waz.tv 

Liberation 
t of Ahwaz

هرة منذ االحت
نسى معتقلينا
ني املطالبني حب

رب احملافل العر
 .اين عنه 

       

z 

هم الطاهحروا
كما لن ننس؛  

هرين السلميني

عادة دولتنا عرب
الحتالل االيرا

  

  ازي

                  A

نرتحم على ار
؛جل الوطن 
دي املتظاه ا

 . رة عيوننا

حقنا يف استعا
اء اال وطين وا

  قريب
  طيها
والسيادة الل

طين األحـوا
201  
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﷽

ذبح احلرية ون
 قرابني من اج
 ايدينا على 
ي االصيل قرة

ننا منارس ح  
الستقالل الوط

  هللا أكرب
من هللا وفتح ق
واز النا وما نط

واالستقال حرير
 

تحرير الوط
20/8/18يف 

m 

 

﷽

على مذقطوا
هم الطاهرة

كما نشد  ،
األحوازي شعبنا

عبنازي تعد ش
ت شعبنا يف اال

نصر م
األحو

حىت التحورة

ة حركة التح
صدر

  مركزي/  0

Te
Te
Fa

دائنا الذين سق
وا ارواحهوقدم

يفك اسرهم
كرامة ش  واز و

االحواز وطين
قا من تطلعات

ثو

قيادة
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نستذكر شهد
واز العربية و
سال هللا ان ي
واة دولة االح

الو كة التحرير
 الدويل انطالق
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هنا البد ان ن
لدولتنا االحو
االحتالل ونس

تعادة هيبةواس
 

ان قيادة حرك
وفقا للقانون
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