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Subject: hi

To: al-ahwaz@al-ahwaz.com

 بـسـم اهللا الـّرحمن الـّرحيـم

 نـداء موجه الي اهـلنا الشرفاء في األحواز المحتـلـة

  عـبـر شبكة األنترنت األحواز المحتلة

 یا ابناء امتنا العربية الثائرة في األحواز المحتلة

 یاجماهـير امتنا العربية المجيـدة في األحواز الجریحة

 ایها الشرفاء العرب في األحواز وضواحيها األبطال

 مهـزلة اإلنتخابات معـروفة ومكشوفة سـلفا وال یربطنا بهم اي
 رابط

 الیغـرنكم خـداع الخادعـين ونفاق الفرس الـدجالين الحاقـدین
  الجزارین

 این یـذهـب دم الشهـداء الـذین صقطوا عـلي تراب وطننا المحتل
 واین الجرحي والمعلولين والسجناء

 هـذه مهزلة اإلنخابات ایرانية فارسية محضة والتربطنا بهم
 رابطة وال یهمنا ایا منهم فاز او لم یفوز

عـلي آل حال من األحوال نحن عـرب محتلون وهم عجم غالبون
 ومغتصبون لحقوقنا وناهـبون لثرواتنا وخيرات بالدنا النفطية
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لـذلك شـرعـا وعـرفا. وغـير النفطية ومنتهكون لحقوقنا اإلنسانية 
  الیجوز

 مساعـدت المحتل الظالم و حـرام عـلينا نساعـد العـدوعـلي انفسنا
 لكي یزیـدنا ظلما وعـدونـا

 امن العـدل واإلنصاف تنتخبون شخص هـوا اساس غـير منصف
امن اإلنصاف تنتخون عـدو جـزار. وال معترف بنا آبشر اصال  

یفتك بنا ليل نهار وال یخاف اهللا وال عـنـده ذرة من اإلنصاف آفانا
 ذل ومهانة ال تساعـود العـدو عـلي انفسكم وتناصرو من ظلمنا

 ماالفرق بين الماضي والقادم آلهم سـواسية

من العار عـلينا ان نؤیـد اعـدائنا. آل ما جائت امتا لعنت اختها  
 حـّرموا نتخاباتهم ودعـوهـم یعترفون بحقوقـنا المشروعـة
 والمنصوص عـليها دوليا مهـزلت اإلنتخابات تخص الفرس

  وحدهـم وهـذه العبة

 لم تنطوي عـلينا اآثر من ما مضي رحم اهللا امريء عـرف قـدر
 نفسة ولم یـدنسها

المهزلة معروفة سلفا الـذي یریدونه یفوز والي ما یریدونه لم یفوز
 وليس لرأیكم اي قـدر او قيمة ال تسلطو العـدو عـليكم اآثر من

فبأل حري ان تقاطعونهم وال تشترآو معهم ودعـو القوم. األزم   
  وشأنهم

 . ما لنا ال ناقة وال جمل مع الفرس المجوس
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 الحذر الحذر ابتعـدو عـنهم وال تشارآونهم لهم دینهم ولنا دین
 المجد والخلود لشهدائنا األبرار

والخزي والذل والعار لمن یساعد العـدو الفارسي المحتل البغيض

 عاشت امتنا العربية الخالـدة واهللا اآبر واهللا اآبر واليخساء
 الخاسئون

 زعـيم رابطة اهـل السنة والجماعة في األحواز المحتلة

  عـبـد الحميـد صالح النزاري
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