
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  ...والصالة والسالم علي سيد المرسلين نبينا  محمد وعلي اله وصحبه وسلم اجمعين

  
ول اهللا                        ريم  يق شعب العربي الك ا ال شقيق ، ايه ايها الشعب اللبناني الشقيق ؛ ايها الشعب العراقي ال

أ  يا ايها الذين امنوا اذا جاءآم فاس        (( سبحانه في محكم آتابه الكريم       ا        ق بنب صيبوا قوم وا أن ت  فتبين
  صدق اهللا العظيم ))بجهالة فتصبوا على ما فعلتم نادمين 

دور حا                 ا  ان آان االعالم والحكومة االيرانية قد صورت لكم وللعالم اجمع بأن المواجهات التي ت لي
ذيب             باألحواز هي مواجهات بين متمر     ل وتع نكم في قت دين ايرانين والحكومة واستخدمت بعض م

وازاأل شعب  يح ة وال ة االيراني ين الحكوم دئرة هي ب ات ال ة هي ان المواجه إن الحقيق ين العرب ف
ال                          ة اصيلة امث ه سالالت عربي ذي ينحدر من شعب العربي وال ذا ال ائر، ه ( العربي األحوازي الث

ة ،،       هذا الشعب الذي تربطه بكم      ) طي وخزاعة وبكر وبني وائل وبني هاشم       دة والعرب رابطة لعقي
ان              ان هذا   الشعب يواجه االن الغطرسة الفارسية بكل ثقلها ويواجه ولألسف اخوانه العرب من لبن

سلمون ،                  نو العراق والذي    جلبتهم ايران من هناك ليغمدوا سيوفهم في صدور اخوانهم العرب الم
ن    أوامر م ؤالء ب لوا ه د ارس وان العرب ، لق ين االخ ة ب ل المواجه ي ان تجع ران ف د نجحت اي لق

اعوا                        قيادتهم   دنياهم وب ا آخرتهم ب د باع شترآه و لق أيران مصالح م ربطهم ب ذين ت دين وال علماء ال
يكم في حجة الوداع ان دم المسلم وعرضة       ) ص  ( بتهم للفرس ، لقد قال رسول اهللا        وعر   حرام    عل

ذا الحديث      ) ص(آحرمة يومكم هذا في بلدآم هذا او آما قال        تم من ه أين ان سلما    : ف ل م ذي يقت فال
ى م       يبق سلم مظل ذا الم ان ه الكم ان آ ا ب ا فم ن عليه رث اهللا االرض وم ى ان ي ه  ال ي عنق ه ف  دم

وصاحب حق واولى بالنصرة ومكسور فال يجد من يمد له يد العون والمساعدة سوى  المساعدات                
اعلون ؟          تم ف ا ان اء شعبه ، فم ؤم    ! البسيطة من ابن شعب األحوازي الم ذا ال ه   نان ه ضيته العادل  بق

ا        مبته وآرامته وآيانه يقول لكم بأن تعودوا الى دينك        ووالثائر من اجل عر    سحبوا م  ورشدآم وان ت
لم يكن  أرسلتموه من لواءات ان آنتم تريدونهم احياء فلتحقنوا دماء ابنائكم واخوانكم المسلمين فإن   

ان ار   ا،  ف ي رقابن سلطة عل م م يوف ظل وا س ال تكون ا ف ا لن نكم عون رة م تكون مقب واز س ض األح
ة     ضيتنا العادل ان بق ا ايم ن  آلن ة ونح وار الغاضبه آتي ل الث واليهم ،فجحاف ن ي رس وم دائنا الف ألع

  ....١٩٢٥وبعروبتنا المغتصبه من سنة 
ورآتم  وبورآت   د ب ة فلق واز الطيب ى ارض األح شرفاء الرابطون عل ا المناضلون ال تم ايه ا ان ام

  ...لحق يؤخذ وال يعطىا ال يرد اال بالقوة ، فسواعدآم فما أخذ منكم بالقوة
  

  :على هذا الدعاء) أي ان تقولوا آمين( لنا  فلتأموا معي تستمعون واما انتم يا من
ومين فإنصرهم    أطعمهم  ، وعراة فأآسهم  ،اللهم ان اخواننا في األحواز مظل ا ف ورين   ، وجياع  ومقه

دام   اللهم زلزل .اللهم آن معهم والتكن عليهم . فأنصفهم   وبهم     االرض تحت اق دائهم وبث في قل اع
رار الل        هم اعطي الصبر والثبات إلخواننا المأسورين وفك        الرعب الل  دهم وارحم شهدائنا األب م  قي ه

رد     ثلج والب اء وال سلهم بالم دخلهم وغ ع م زلهم ووس رم ن وب   اآ ى الث ا ينق ا آم ن الخطاي م م ونقه
تكالف        ؛ه ومنك اإلجاب  ءاللهم هذا الدعا  .. األبيض من الدنس     د وعليك ال ذا الجه  وال حول وال     ، وه

أذن اهللا وصلى ا    قوة اال باهللا العلي العظيم واننا لصابرو   ى النصرالمبين ب ى  ن ومرابطون حت هللا عل
  سيدنا محمد وعلى آله وصحبة اجمعين  

  ..والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته
 


