
 2نداء وطني رقم 
 

 .....ايها االحوازيون الثائرون من اجل الحريه والكرامة  العربية
 .....جاهدين في االحواز الثائرةماالبطال ال.... ايها االحوازيون 

 ....احذروا الجواسيس في صفوفكم
 فهم...... وآونوا علي يقظة من امرآم

 ......ه غير وال. ....ير لهمضمال..... ةاعداء الشعب والثورة االحوازي
 .....وعبيد للعدو الفارسي..... وبياعين وطن..... وهم اقزام مرتزقة

 حوازيون وقولوا نحن ا...... ية االحواز  تحت رااموا آتائبنتضوا..... حدوا صفوفكم وو
ة ، وشكلوا لجان متخصصة في المدن والقري لمتابعة هؤالء الجواسيس وعمالء المخابرات االيراني

وبعد ان تتاآدون يقينا من ارتباطهم باجهزة ....  وطاردوهم ، وارصدوا تحرآاتهم المشبوهة .... هموارصدو
 . ة نفذوا حكم اهللا عليهم والثورة االحوازي..... يةالمخابرات االيران

 ..... وعليكم بالسالح واغتنامه من جنود االحتالل
 ..... واستهدفوا جنود العدو الفارسي في آل االحواز

 ..... اردوا االعداء واعملوا علي تصفيتهموط
 ..... تعترضوا المستوطنين الفرس طالما آانوا مسالمين وغير متعاونين مع العدو الفارسي وعليكم ان ال

 .... تحت نير التعذيب القابعينعلي تحرير اسرانا واعملوا ....   االعتقال والسجونتوهاجموا معسكرا
 فان الوضع الدولي مع حقوق الشعوب فانهضوا ةن علي المقاومة الوطنيساهري.... وناموا في الشوارع 

 .حقوقكم بوالتسكتوا عن المطالبة 
 .... واجعلوا العالم يالتفت اليكم والي قضيتكم العادلة

 .....  والثورةةتتوقفوا عن المقاومة الوطني وال
 ..... البطلة اتكم ومظاهراتكمظواستمروا بانتفا

 ..... والهضيمة ينام علي الضيم ي الذي ال الشعب العربمفانت
 ......فاتكلوا علي اهللا وتوآلوا عليه

 ......  وثوروا آما ثار اجدادآم علي الغزات المستعمرين
 ...... تنزلوا هاماتكم اال هللا عزوجل وال

 ..... فان اهللا فضل المجاهدين علي القاعدين
 ...... وان الوطن يناديكم اليوم

 .... احواز لبيك يا ......وقولوا لبيك يا احواز لبيك يا احواز..... . فاستجيبوا له
 ..... والمالشية وقرى االحواز آلها الثائرة في منطقتي رفيش والدايرةاألحواز ايها االحوازيون في 

 واستمروا بواجبكم الوطني....  شابك مع اعدائكم العنصريون الفرستبورآتم وبورآت سواعدآم التي ت
 ....كم الوطنية ومقاومت

تز  وستع ،وستخلدآم االجيال االحوازيه القادمة.....نورالجل مالحمكم هذه باحرف من يسواعلموا ان وطنكم س
 .... المشرق التي ستضيئ الطريق امامهم نحو المستقبل العربي..... بمواقفكم المشرفة
 .. ساعة التحدي والصمود والمقاومة والعصيان المدني .....لقد دقت الساعة.... لقد دقت الساعة 

 
 ثورة عربية تكسر حاجز الخوف في نفوسكم لتغدوا اسودا تعلنونهاان وعليكم ..... ايها االحوازيون االبطال 

 ..... االعداء المتربصين بشعبنا شرا وعدوانا واحتالالبتفتك  غاضبة
 

 .....وتاآدوا ايها االحوازيون
 

.... ة في جميع مدن وقري االحواز المحتلمكنكم حلها في حال اعالنكم الثورة االحوازية الشاملة ان قضيتكم ي
يتنفض فيها آل  التي ةوستكون الحرب الشعبي....  عند اذن ستكون المواجة الكبري مع االعداء الفرس

 في قة خفاةيه العربيوازحوستكون رايتنا اال.....   وآل طفل احوازي وآل شيخ احوازيةاحوازي وآل احوازي
ايها  ..صوالتكم  وراياتهم ساقطة تحت  اقدام  ،  في خزي وعاروناما الفرس فسيكون،  الوطن العزيزسماء 

 ....االحوازيون
 

ذلة وهيهات منكم ال.... فانا الحياة مع الظالمين قهرا وذال ومهانة.....  واآسروا حاجز الخوف .....وافثور
وان اجدادآم ماسكتوا يوما لالجنبي ولم يرآعوا للمستعمرين ... طال فرسانهاابووانتم من اشراف العرب 



احرارا من و، را من اجل الحرية ا نهج اجدادآم ثوعلىفسيروا .... وانتم احفاد اولئك االجداد االفداذ.... ابدا
 . ضد الظالم والظلمةمشرعة ا فسيو، و ةاجل الكرام

 
 ...المحتلة ايها االحوازيون االبطال في االحواز 

في حرآة التحرير الوطني االحوازي والمجلس الوطني االحوازي ان نتخذ من انتفاضة قيادتكم  تلقد قرر
البطال محالت جيدا  وذلك تمة ديسمبر البطل22انتفاضة  تعرف بسنويةالدايره ورفيش والمالشيه ذآري 

، واعلن شعبنا من   هذه االنتفاضة المجيدةخلقت الثائرة التي ةاالحوازيالعربية الجماهير صولة التسجيالت ول
خاللها رفضه القاطع لهذا االحتالل الفارسي االجنبي العنصري وتطلعه الى الحرية والتحرير واالستقالل ، وان 

 : انتفاضتكم اآدت 
 

 .....التالحم االحوازي •
 .....ووحدة الصف االحوازي •
 ...فيها الحقوق الثقافيهبما ....   للشعب االحوازيعربيةالتمسك بالحقوق الو  •
 ...النضال من اجل الكرامة العربيةو •

 
في هذا الجزء العربي السليب نيابة عن امتكم من جديد واعلموا ايها االبطال االحوازيون انكم تكتبون التاريخ 

 .لتؤآدون على نضالكم من اجل انتزاع حقوقكم المغتصبة 
 

 وانه لجهاد حتى النصر
 

 مة والعزة للعروبة واالسالمواهللا أآبر والمجد لال
 

 حرآة التحرير الوطني األحوازي 
 المجلس الوطني األحوازي

 االتحاد العالم لطلبة وشباب االحواز
 الثورة االحوازية 

 


