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٭٭٭ 

   2005 / 4 / 18: التاريخ 

   مرآزي1 –  2005418: الرقم    

  

  ..الى عشائرنا العربية في  نداء 

يمن والعراق واالردن وسوريا     ، والسعودية ، وقطر ، و     الكويت   ان وال االمارات ، والبحرين وعم

  ..ربي الثائر  العومصر ارض الكنانة ، وجميع عشائرنا العربية من المحيط الهادر الى الخليج

  

ا  وميتكم    ي روبتكم وبق دآم بع واز تناش ي األح شائرآم ف ي ان ع وطن العرب ي ال ة ف شائرنا العربي ع

صيبة ا     روف الع ي الظ انبهم ف ى ج وا ال ة ان تقف ل     العربي ى الباط صار عل ل االنت ن اج ة م لراهن

سليبة                       ة في احوازآم ال ستبيح االرض العربي ذي جاء الطاغوت العنصري الفارسي لي الفارسي ال

واطنيين  شيرة يستصرخكم والم اليوم شيخ الع اك ، ف م العرب هن قاءآم واهلك ر شعبكم واش وتهجي

 واطفال األحواز ينادونكم ونسوة اسرانا       ونساء العرب في األحواز تستنجد بنخوتكم     كم  ونيستصرخ

    )..اين انتم يا اهلنا العرب (  ، والجميع ينادي   بكميستغثنوشهدائنا 

  ..عشائرنا العربية في الوطن العربي يا 

  ..ابناء امتنا العربية المجيدة يا 

ا                آونوا   ة عن سان حال تستصرخون بالنياب وا ل شعبكم العربي في األحواز الجريحة ، وآون سندا ل

ة               ى المطالب م ال ة في دفعه ا العربي شعب العربي             تستصرخون حكوماتن ذا ال ى ه ة ال وفير الحماي  بت

  ..االعزل 

   ابناء امتنا العربية ةاصحاب الغيريا 

ا  ة    ي وة العربي ة والنخ رة والحمي حاب الغي   ..اص

  ..ال تبخلوا بمواقفكم العربية تجاه اهلكم العرب في األحواز الثائرة 

ة               ان   األحواز اليوم في محنة عصيبة من اجل الدفاع عن المصير العربي والوجود القومي والكرام

  ..العربية في األحواز 

ساعة وحان الوقت ان         فقد   م في األحواز         دقت ال سعفوا اهلك م    ،  ت ستجيرون بك م ي وا   ف ..فه ال تبخل

  ..عليهم بمد يد النصرة والعون 
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٭٭٭ 

ستهدفنا           اننا   شع       آشعب عربي نتعرض الى هجمة ايرانية عنصرية ت ى اب صميم ونتعرض ال في ال

ا م              ةسياس ا من جذورنا وتجتثن د اقتالعن اء     ه  . .ن ارضنا   عنصرية بغيضة تري ورجال  ؤالء العلم

ام       ة نظ ى قم ون عل ذين يقف دين ال ي ير ال ام االيران الم والعقي    النظ ق األس ات بح ون حماق دة تكب

ز العنصري           سمحاء ويمارسون التميي بطش والقمع     االسالمية ال اف وال يم االسالمية       يينالمتن  مع الق

رو ن ق ا م نا روا اجتثاثن ات       ل.. ارض ى تاج ا ال ي حولوه ائم الت واء العم الم س ن االس م م سوا له ي

المية    شعوب االس ة ال ي مخادع ا ف سترين به هم ومت ى رؤوس ضعونها عل رام  ف..ي ون الح م يحلل ه

  .. عجبا لهؤالء الذين باعوا دينهم بدنياهم الفارسية ويحرمون الحالل ،

  .. يا عرب ..عرب يا 

  اهللا ينصرآمانصرونا 

  

  اخوانكم

  العربية في األحواز المحتلةالعشائر 

    
  

  


