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‹    

ومتر؛ وازي 
بة لنستعرض 
ا يف اجتماعا

منها ونعلن 
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Liberation 
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›اْألَْلَباِب  وُلو

 الوطين االحو
ز هذه املناسبة
دة املركزية يف

،ي واملنطقة 

       

z 

َوُأولَِٰئَك ُهْم ُأو

   القة
   ي 

حركة التحرير
وننتهز؛  19

ي تناولته القيا
شأن األحوازي

                  A

﷽  
ُ ۖ َو  َهَداُهُم اهللَّ

  ظيم

على انطال
 األحوازي

ح انطالقةرى
6 -12 -82

، والذي وليا
لش  املتعلقة 

  

Al-Ahwaz.co

﷽

﷽
ُأولَِٰئَك الَِّذيَن
دق هللا العلي العظ

  
عاما ع 36

رير الوطين

 الجتماعي

 بيان يف ذكرى
6يف س حركتنا

ا وعربيا و دو
ا كل القضا

m 

 

﷽

﷽
بُعوَن َأْحَسَنُه ُأ
صد

الذكرى ن
حركة التحر

  ألحوازية

اال التواصل ل

واجه بكلمة
سيس على 

ة العادلة حمليا
تدارست فيها

  مركزي

Te
Fa

َن اْلَقْوَل فَـيَـتَِّبع

بيان
ح

  ظيم الثائر
 التنظيمات األ

  يف املهجر
ني على وسائل

  ية

  دويل

 عام ان نتوج
سة والثالثني
يتنا االحوازية

ت 2018/  
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لَِّذيَن َيْسَتِمُعون

األحوازي العظ
ضلني قيادات
ري األحوازية يف
طني االحوازيني

ا  وحكوما
العربي حزابأل

 عربية
الم العريب والد

لعادة من كل
لذكرى السادس
املتعلقة بقضي
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ايها الشعب 
األخوة املناض
ايتها اجلماهري
األخوة الناشط
ودولنا العربية 

ألنظمات واامل
احرار امتنا الع
وسائل اإلعال

 
كما جرت الع
علينا اليوم الذ
كافة االمور 
2من الفرتة

  :التايل

ا
ا
ا
ا
د
ا
ا
و

ك
ع
ك
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سنوات طويلة
زاع حقوقهنت

سائل اخرى
طات القمعية

وعشوائيةعة 
و يف سجون

نظام ماصري 

 وهدم عدد 
الت اليومية
 ضمري حيرك

تدخرولن  مل
و املنظمات

وصي اعضاء
 نعطي ذريعة
كما نثبت هلم
وبة ال تسقط

.net 
az.com 
waz.com 
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ي امتداد لسن
عن مطالبه 

وعرب وسلمية 
وكانت السلطا
عتقاالت واسع
كانت علنية او
 النظام العنصر

ابناء شعبنا ي
محالت االعتقا
ن وازع من

عاما مضت مل
لرمسية منها و

 السلمية ونو
اخل كي ال

كم؛   االنسان 
حلقوق املسلو

       

z 

مضى واليت هي
لن يتخلى عي 

ظاهرات السلم
وك؛ ملظلومة

ها محالت اعت
امات سواء ك
لك العتقاد

  . ة دوليا

صادرة اراضي
مع محذالهلم 

كل ذلك دون

ستة وثالثني ع
الدولية ا  و
  . ملدين

يف التظاهرات
لعمل يف الدا
دولية وحبقوق
ل للعامل ان احل

                  A

 زي

ل عام كامل م
األحوازيعبنا

جاجات والتظ
رايف ومدنه ا

يصاحبهفرطة 
محالت اعدا

ت  وذل النفا
واملرفوضةينة

مص منهادوليا و 
ج األحواز وا
م كل فارسية 

  .  عنصرية

 على مدى س
حملافل العربية
ت اجملتمع املد

الستمرار يف
يف أسلوب ال
العراف الد

ونقول 1925

  

Al-Ahwaz.co

﷽

صعيد االحواز

رب عنها خالل
ن شعب ي ح
ل االحتجسائ

متدادها اجلغر
عسفية بل ومف

ختللتها متييز
ت ويف والغا
 االفعال املشي

ئل مرفوضة د
جريهم خارج
 السجون الفا
ملمارسات العن

ما عهدمتوها
نسعى عرب احمل
لعربية ومنظما

نا ونوصيهم 
ته قيادتكم يف

م  شعب يلتز 
5ة منذ العام

m 

 

﷽

الص

اليت عرب روعة
هو دليل 19

من خالل وس
على طول ام
تعسسائل قمعية

دون  وشبا
ر ور يف اال
 سرتهبه هذه

وسائلاالعزل 
بغرض رع واش

حىت غصت
الدويل هلذه امل

كم حوازي و
مازلنا ن عة و

ة و اجلامعة الع

ود ابناء شعبن
 التام مبا خطت
عامل امجع أننا
بةصعربية املغت

  مركزي

Te
Fa

شرومقاومته امل
925ابريل  2

ثبت ذلك من
حة االحواز ع
جاجات بوسا
شيوخا ونساءا
هدائنا االبرار
ن شعبنا مية 

األحوازينا
م يف الش تنيا

االحوازية ح 
عاقبة اجملتمع ا

   صابر

الوطين االح ر
عربية املشروع
االمم املتحدة

بة حنيي صمو
صرينا اإللتزام
وان نثبت للع
عادة دولتنا الع
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عبنا الباسل و
20حتالل يف 

وقد اث؛ وليا 
ساح مألتيت 

جه هذه االحتج
ملواطنينا شي 

قاء جثث شه
هورية االسالمي

حملتل حبق شعبن
زهلم ورمي مقتن

يف مدننائية 
 خوف من مع

 االحوازي الص

حركة التحرير
بة حبقوقنا الع
ضمن هيئات ا

ر هذه املناسب
داخل ومناصر
نكل بشعبنا و

هو استعيعي 
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ان صمود شع
منذ عام االح
املشروعة دو

اليتمشروعة
االيرانية تواجه
واخفاء قسري
االحتالل والق
حلمه يسمى 

لقد مارس احمل
كبري من منازهل
بصورة عشوا
مشاعرهم او

 ابناء شعبنا

ان حركتكم ح
وسعا للمطالب
ا ض املعرتف 

 

وحنن نستذكر
حركتنا يف الد
للمحتل ان ين
ان حقنا الطبي

  .  لتقادم

ا
م
ا
م
ا
و
ا
ي

ل
ك
ب
م

ا
و
ا

و
ح
ل
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وال تستمعوا
ة لتطلعاتكم
 وانتم عشتم
رهبت النظام
طريق مؤامرة

سقاط النظام
تدفع ماليني
هذا املخطط

راقب كل ن

 وتشد على
م ابناءهم يف
ملستقلة بعد

طاء يف دعم

 على قاعدة
تتباب األمن

.net 
az.com 
waz.com 

ahwaz.com 
ahwaz.net 
waz.tv 

MA] 
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املختلفة ت 
لية غري ملبية
شع الوسائل
تجاجاتكم ار
الفرس عن ط

جديد بعد اس
ابن الشاه وت
ارمتى ضمن ه
 وحنن بدور

انية اجلائرة ،
 ميلكون وهم
ولة األحواز ا

حوازية والنشط

سي األحوازي
استلى اساس 

       

z 

ت واالعتصاما
 اقليمية ودول
بش مع شعبنا 
شعبنا ان احت
ذي اغتصبه 

جسياسي م 
ي خلق او 
ن هناك من ا
دماء شهدائنا

سجون االيرا
دمون اعز ما
ن دو ناءهم 

ظيمات األح
  

خلطاب السياس
ع االشقاء على

                  A

واالحتجاجات
 ظل مواقف

ك لكي يقمع
واعلموا  
عن حقنا الذ

ش ضمن نظا
جماهديمنظمة 
أن كما؛  مرئية

قتات على د

الس لرازحني يف
يقد وطنية وهم

 واسرهم وابنا
  . األحواز 

يت تبذهلا التنظ
. على ذلك 

  احوازية

ية بتوحيد اخلط
 العالقات مع

  

Al-Ahwaz.co

﷽

ت السلمية و
ويف ملتكافئة

لذي يريد ذلك
؛ حذروا منه

ملية تتحدث ع
  . قتها

لتعايش قبول 
مويعول على

ئل اعالمية مر
لنفر الذي يق

 

 األحوازيني ال
م الوط ضحيا
اء واملعتقلني

ه يف سبيلذلو 

د الوطنية اليت
شروع وحنييها

 – احوازية

صائل األحوازي
بناءو ومتتينها

m 

 

﷽

 يف التظاهرات
غري املواجهة

فالعدو هو ال
فار بدمائكم

اإلعالم العاملي
ة الربيطانية وق

ى أساس القب
والدميقراطي

روج له وسائت
ستمعوا هلذا ا
.وة هللا تعاىل

يي املعتقلني
على تض وازيني

عوائل الشهدا
هم على ما بذ

جلهود تشيد 
ح النضال املش

مناشدة

ي تناشد الفص
ازية االخوية و

  مركزي

Te
Fa

ن عن حقكم
كم على املو
فمن اجلها ؛

النفر يتاجرا 
لت وسائل ا
وي و احلكومة

  وازي

ع شعبنا على
لنظام  عليه 

ت ذيشروع ال
لسر فال تس
قوتصدى هلا ب

 األحوازي حتي
شهداء األحو
ن ، ونعاهد ع
ميهم وتعويضه

 األحوازي تش
 يف شىت سوح

طين األحوازي
القات األحوا
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 شعبنا معربين
اليت حترضك ت

يت تناضلون من
ه ان مثل هذ

وجعل طهران 
لوي قبل رضا 

 العريب االحو

حياول أن يقنع
ويطلق عايل 

جناح هذا املش
لعلن او   

نتصأننا  بوهة و

حرير الوطين
 املعتقلني والش
ن اجل الوطن

ها تكرميعليب 

حرير الوطين
وازية وتفعيلها

ة التحرير الوط
وتعميق العالز 
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ليكن  ابناء
ت اىل اخلطا
املشروعة اليت
ذلك وتعرفوه

يفالعنصري
من ق 1925

 ابناء شعبنا
 

ان البعض حي
العنصري احلا
الدوالرات ال
اخلبيث سواء
م املشب حتركا

 

ان حركة التح
دي عوائل ا
سبيل هللا من
التحرير واجب

 

ان حركة التح
القضية األحو

  

 

كما ان حركة
حترير األحواز

ل
ا
ا
ذ
ا

ا
ا
ا
ا
حت

ا
ا
س
ا

ا
ا

ك
حت
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ل تعمل على
 والتقاطعات
يارات ته اال

ى اشقائنا من
ووابط مثبتة 
افعت عنكم
؛طر يهددها 
ولة والشهامة

 على جدول
دولنا العربية
طرح القضية

ه السافرة يف
 خيفى على
ناعادة سيادت

.net 
az.com 
waz.com 

ahwaz.com 
ahwaz.net 
waz.tv 

MA] 
Liberation 
t of Ahwaz

دور كفصائل
ة التعارضات

الذي ارهقته ي

تبنا كبري على
يت تربطها رو

كم د و؛ ب 
ض ألي خطر
يف معاين الرجو

من أي دولة
ن د؛  علما 

سياسية يف ط

وص وتدخالته
ت خطرا ال
صبة مبا فيها اع

 .  

       

z 

ت التشاورية د
 اليومي نتيجة
خط اجلماهريي

  . ن الزمن

ن خنصص فعت
لة االحواز اليت
ت من الكتب
ما كانت تتعرض

زاخرة يف ية و

الحواز رمسيا 
 حة ووضوح

ك القدرة الس

ى وجه اخلصو
ألمر الذي 
وطنية املغتصب
الوسط والعامل

                  A

د االجتماعات
ر امام العمل

ستياء والسخط
ر بعد فرتة من

  عريب

 واذا ارد ان
عريب عن دولة
تاج إىل جملدا
لسالح عندما
راء دولتنا غني

اال قضيةدراج
ية بكل صراح
الشقيقة متتلك

اخلليجية على
لسالح األ
دة حقوقنا الو
يب والشرق اال

  

Al-Ahwaz.co

﷽

ملواصلة بعقد
رعان ما تنهار

االسعن بعيدا
سرعان ما تنها

 الصعيد الع

صمتكم مطبق
سؤول رمسي ع

ا حتتستعراضه
ل  مادية او 
جابر آخر امر

د وصريح ح
احملافل الدولي
ة السعودية 

ي هدد دولنا 
مها ماد و
ولية يف استعاد
ة اخلليج العريب

m 

 

﷽

واالستمرار
ت سر ق كيا
ب ي األحوازي
ت وحدوية س

على

وصم) عربستان
حدث أي مس

واذا ارد ا؛
ندها من قوة
خ خزعل بن ج

ف رمسي واضح
ألحوازية يف

ململكة العربية

الذييف طهران
يدعم عميلة

ت اقليمية ودو
ستقرار منطقة

  مركزي

Te
Fa

؛ ويب واملنطقة
عيدا عن خلق

السياسي عمل
ت تشكيل كيا

عر(ين لالحواز
ستثناء ومل يتح
ا مع دولكم

يب بكل ما عند
فور له الشيخ

  . ك

وقفمبلشقيقة
رة القضية ا
يف طليعتها امل

. ن ارادت

يفصري احلايل
عرب مليشيات
ت وفر ضما
كل ضمانة الس
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 اخلليج العريب
ا بع ها وحتركا
لتايل ننقذ الع

جراء تسارعة 

  ولنا العربية

حتالل االيراين
 العريب بال اس
 وقوف دولتنا
نتمائها العريب
 االحواز املغف
ئقنا ذلك ت و

الولنا العربية 
اعة العربية و 

جية منها ويف
هذه احملافل ا

 النظام العنص
خلي لدولنا عرب

بشرط تو رب
واز اليت تشك
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يف هواستقرار 
تنسيق مواقفه

و؛ املختلفة
املتسالسياسية

 

 

حكومات دو
 

منذ عام االح
دول اخلليج
مشرفة تثبت
ن بكل اميان 
ومواقف امري
العربية وتثبت

 

دأننا نطالب 
اعمال اجلامع
وخاصة اخلليج
األحوازية يف ه

 

حنن مع تغيري
الشأن الداخل
املسؤولني العر
الكاملة لألحو

و
ت
ا
ا

ح

م
د
م
ب
و
ا

أ
ا
و
ا

حن
ا
ا
ا
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وال حيتاج إىل
ن كنوز الدنيا

وان شهداء 
هذاملواجهة 

حركة التحرير
 امننا العريب

قوهلا صراحة

الب انصار
.ري املدروسة

راتاراف وز 
اليراين وحترر

ية وله اذرع
 وان النظام
مرات املائية
هذا من شانه
االقتصاد يف
د يهدف اىل

.net 
az.com 
waz.com 

ahwaz.com 
ahwaz.net 
waz.tv 

MA] 
Liberation 
t of Ahwaz

وراين السافر 
هي أغلى من

؛االيراين ر 
ل املتحالفة مل
ن يف قيادة ح

يهدد الذي 

ونق دون متييز
  .دولة 

 الداخل ومطا
ه السياسة غري

شرقد مؤمتر 
اال وتبعد اخلطر
  . ان اردمت

ة دولنا العربي
طني و سور

ى مداخل املم
ليمن وهذ ب 
 يسعى خلنق 
رة بشار األسد

       

z 

التدخل االيرا
 هذه الدول ه

ملواجهة اخلطر
ن وكافة الدول

وها حنن؛ دى 
 ابعاد اخلطر

رة االحوازية 
الحواز كد  ي 

 ان عمقنا يف
صي بتغيري هذه

ان تسارع بعق
ختدم شعبنا وت
ن على ذلك ا

كافةعامل واىل 
فلسط ليمن و

والسيطرة على
ب املندب و 

كما أنه؛  يق 
ي املتمثل بزمرة

                  A

نتيجة اضح 
ة يفض العربي

نا اخلليحية مل
لكة البحرين
ال تذهب سد
 تعرف جيدا

ة فصائل الثور
عرتاف الرمسي

ميع أن يدرك
نوص؛ يدركها 

خطر االيراين ا
روج مبقررات خت
وانتم قادرون

للعاإلرهاب 
ال  و مصر و

فه التوسعية و
و) هرمز ( م

 اليمن الشقيق
م الدكتاتوري

  

Al-Ahwaz.co
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 و العراق وا
 تراب االرض

.  

حدا مع دولن
 املتحدة وممل
يبة جيب ان ال
تنا السياسية

قوف مع كافة
الع  نطالبكم 

وعلى اجلمي؛ 
ت شعبنا ي ة 

 املواجهة للخ
 استثناء واخلر
؛ ولنا العربية

يصدرالدين
ويت و لبنان

تحقيق اهدافه
ب السالم  

ل هلا يف عمي
 ودعم النظا

m 

 

﷽

من و سور
يت تسيل على
لدماء الزكية

قف صفا واح
مارات العربية
ض اليمن احلبي
حلروف فخربت

  . قود

لوقو ي رمسيا 
ظام فقط بل

ن جتدي نفعا
م شعبنا كورقة

ولنا اخلليجية
الحوازية دون

من دور على ا

سم  ملتسرت 
الكوي حرين و

لتومرتزقة لة
ملتمثل مبضيق
ل اقامة نظام
جيري يف سور

  مركزي

Te
Fa

اليمالشقاء يف
ة الطاهرة اليت

وهذه ادخل

 االحوازي تق
االمدولة  و

دائنا على أرض
لنقاط على احل
على مدى عق

تعاون اخلليجي
وع اسقاط النظ

ذه الطريقة لن
وان استخدام

ن تتبىن دو ي 
ف الفصائل اال
نيع ألي خطر

ي الفارسي امل
لعراق و البح

عميلليشيات
ليج العريب املت
ولية من خالل
قيقة وان ما جي
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اوطان االيف 
الدماء العربية
ن مثن هذا التد

حرير الوطين
ية السعودية
ان دماء شهد
وازي نضع الن

 منه االشقاء 

ول جملس الت
يكتفي مبشروع

ذ ليت تصرف 
و؛ ة ملا جيري 

 العمل تقضي
م كافة اطراف
 هي السد املني

ظام العنصري
ها جيدا يف ا
 املليارات ملل
ضائقها يف اخللي
 التجارة الدو
ر العربية الشق
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ان ما جيري 
تذكري وان اال

وستدفع ايران

ان حركة التح
اململكة العربي

نقول ا اخلطر
الوطين االحو
وطاملا حذر

أننا نطالب د
ان شعبنا لن ي

ان االموال اليت
و شعبنا واعية

ان اجلدية يف
يضماخلارجية
اليتاالحواز

ت النظ لقد 
عميلة تعرفوه

ين يدفعااليرا
البحرية ومضا
ديد سالمة

هورية مصرمج

ا
ا
و

ا
ا
ا
ا
و

أ
ا

ا
و

ا
ا
ا

ل
ع
ا
ا

مج
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ق ال قدر هللا

حوازية دون
ون القدرات

لبغيض وهو

ستان علىمن
رتك فيما بيننا

طنب ربى و
  .مارت 

ن وقوفنا مع

حلاج من قبل
الل استثمار

ب األحوازي
رغباتلربى 

.net 
az.com 
waz.com 

ahwaz.com 
ahwaz.net 
waz.tv 

MA] 
Liberation 
t of Ahwaz

ققه واذا ما حت

 الفصائل اال
عندها ستكو 

  .ل 

اااليراين الل 

دستان وتركم
لنضال املشرت

ث طنب الكرب
يادة دولة االم

لشقيقة ونعلن

ور فؤاد احلاكت
من خالفوذه 

مبا فيها الشعب
م الدول الكرب

       

z 

ر على حتقيقه

 يشمل كافة
بية االخرى
ة اىل الداخل

بنا من االحتال

ذربيجان وكرد
ساس دعم الن

لعربية الثالث
ا اىل سي عود

كة البحرين ا

الدكتها العام
ونفر االيراين 

ري الفارسية مب
واحرتام؛ ها 

                  A

وامها انه قادر

وطين احوازي
 الدول العرب

ونقل املعركة ة

لتخليص شعب
 

لوشستان واذ
يديهم على اس

جتاه جزر ال
دة الشقيقة وع

لداخلية ململك
.  

وخماطبة امينه
ملواجهة اخلطر

  يل

م الشعوب غري
ل االيراين عنه

  

Al-Ahwaz.co

﷽

نظام االيراين 

مة مشروع و
قي العريب و
سعية الفارسية

سبيل الوحيد 
. قتنا العربية

 احملتلة يف بل
يد ضع ايدينا 

الثابتومي
العربية املتحد

يف الشؤون الد
يف التصدي له

ومية العربية
وذلك ملو ربية

صعيد الدويل

 الكربى بدعم
هذا االحتالل

m 

 

﷽

ذي يعتقد الن
  . نه

هو اقاماليراين
ول اخلليج ا
لمشاريع التوس

عادلة هو الس
منطقعن يراين

غري الفارسية
 املغتصبة ونض

  .وطاننا

 املبدئي والقو
ولة االمارات 

فر واالرعن يف
والعمل معا يف

 الوطنية والقو
 األقطار العر

   .وازية

الص

وازي الدول
اء ه يران وا

  مركزي

Te
Fa

وابة العراق الذ
 يسلم احد من

دي للعدو اال
من د  وماليا

ى التصدي لل

جتاه قضيتنا الع
االيراخلطر  اء

ل الشعوب غ
وقهم القومية

من او عنصري

 على التزامنا
لة التابعة لدو

 االيراين الساف
وهذا التدخل

 قيام اجلبهة
قيوكذلك

 القضية األحو

 الوطين األحو
ة من قبل اي
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بط مير عرب بو
 اخلبيث فلن

للتصدلوحيد 
عوم سياسيا

علىوفعالة رة 

دولة عربية جت
االكذلك يد  

ة حنيي نضال
نتزاع حقو ل 
الل االيراين الع

نا ان نشدد
و موسى احملتل

شدة التدخل
بحرين ضد ه

لدعوة اىل 
وكل اخلليجية 

نصرة ولية يف

حركة التحرير
وقها املغتصبة
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إنشاء خط رب
هذا املخطط

ان السبيل الو
ومدعاستثناء

االحوازية قاد

ان حترك أي
السبيل الوحيد

ذه املناسبة و
املتمثل نضاهلا

اء االحتال ال
 

وال يفوتنا هنا
ابو الصغرى و

 

كما ندين بش
االشقاء يف الب

 

كما نطالب
دولالاحدى

دوعالقتهم ال
 

 

تدعو قيادة ح
ستعادة حقو

إ
ه

ا
ا
ا

ا
ا

و
ن
ال

و
ا

ك
ا

ك
ا
ع

ت
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 ونذكر هذه
اوان   خطا

وحقوق تلك

ىل االستقالل
جتاهالساليب 

ال تنازل عن

ننا وال نعول

.net 
az.com 
waz.com 

ahwaz.com 
ahwaz.net 
waz.tv 

MA] 
Liberation 
t of Ahwaz

واحتالهلا ، 
ويف بوعودها
عي مصاحل و

ذا وصوال اىل
ارس نفس اال

 األحوازي وال

 اىل حترير وطن

       

z 

سمى بـ ايران
و ال توحملتلة 

ت دولية ترا

 مشروعنا هذ
الذي سيماه 

لب الشعب

وصوالجدا  

  

  ازي

                  A

ء حتت ما يس
 الشعوب احمل

اي ضمالى

احملتلة بدعم
وتبعاتهميقراطي 

لذي هو مطل

ا عاليةقتنا
 .حلها

  قريب
  طيها
والسيادة الل

طين األحـوا
201  

  

Al-Ahwaz.co

﷽

قاءمرار او الب
موحات هذه
علال يشتمل

ري الفارسية 
لنظام الدميق  

 األحوازي ال

وثقرات شعبنا
 كورقة ملصاحل

  هللا أكرب
من هللا وفتح ق
واز النا وما نط

واالستقال حرير
 

تحرير الوط
6/12/18يف 

m 

 

﷽

سئمت االستم
 ال تليب طمو
 هو خطاب ال

 الشعوب غري
طر ما يسمى

القرار الوطين
 

مد على قدرا
نام قضية شعب

نصر م
األحو

حىت التحورة

ة حركة التح
صدر

  مركزي

Te
Fa

شعوب اليت س
نية الفارسية
 اىل السلطة

ذهسياسية هل
يبعد عن خط

  .ا 

استقاللية اى 
.ينتقص منه

األحوازي تعتم
 اىل استخدام

  هد

ثو

قيادة
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هذه الشماين 
ة االيراملعارض

قبل الوصول
  .لة 

السنظمات امل 
يبوهذا  ايران 

ا بدءا بقمعها

نا نشدد على
ضنا لكل من ي

حرير الوطين ا
خمابرات ترمي

اللهم اشهد.. 
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واموتطلعات
الدول ان امل

ما قالسياسي
الشعوب احملتل

 

كما نطالب
اجلماعي عن
حقوق شعوبنا

 

يف اخلتام فأنن
ذلك مع رفض

 

ان حركة التح
على اجهزة خم

 
اال هل بلغنا 

 

و
ا
ا
ا

ك
ا
ح

يف
ذ

ا
ع

ا


