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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

آتب عليكم القتال وهو آره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم 

 واهللا یعلم وانتم التعلمون

 صدق اهللا العلي العظيم

 3رقم وطني نداء 

 

 أیها االحوازیون االبطال في االحواز الثائرة

  االحرار..یا طلبة وشباب االحواز 

  

 ..انكم امام خيارین ال ثالث لهما 

أما الخيار االول فهو االستمرار باالنتفاضة الشعبية الشاملة والتضحية حتى تحقيق االهداف الوطنية لألحواز 

ونقل الوضع االحوازي الى درجة یصعب على العدو الفارسي السيطرة عليها ، وفلتان الزمام من یده  مما 

لة االمم المتحدة وطرح الخيارات الكفيلة التي تحقق لنا الكرامة سوف یستدعي تدخل دولي تحت مظ

واالستقالل ، ومن هذه الخيارات التى سوف ترشحها االمم المتحدة  خيار االستفتاء  الشعبي على مستوى 

 . ، أو نعم للبقاء مع ایران ال لالستقالل الوطني االحواز بالقول نعم لالستقالل ال للبقاء مع ایران

خيار الثاني فهو القبول بالوقائع المریرة ، والعيش في ظل الظلم والطغيان واالستعباد والمهانه ونحن ال أما ال

نشك أنكم تتطلعون الى تحقيق االستقالل  وتعشقون الحریة ونيل آرامتكم العربية تتعرض الى المهانه من 

 .حكام فارس الظالمين 

 

 ..رة أیها  االحوازیون االبطال في االحواز الثائ

 ..یا طلبة وشباب االحواز 

 ..  أن تتحلو بالصبر والتضحية والفداء وعليكم أن تتوآلو على اهللا وحده الشریك لهوعليكم أیها االحوازیون 

سبعون عاما فان اهللا یقبل جهادآم وان الفرس ظلموآم  سبع و.. وعلنوا الجهاد من أجل حياة حرة آریمة 

وتجرعتم  ضيم والهظيمة وعشتم في الظالم الفارسي وعانيتم الدآتاتوریة والطغيان الفارسي سبع وسبعون 
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عاما ، فان اهللا ورسولة والمؤمنين  والتاریخ یجوز لكم رفع شعار الجهاد من أجل التخلص من طغيان 

 .واستعمار فارس 

مطالبكم مشروعة فال تعتقدوا یوما ولحظة انكم على باطل ، بل  الشرعية ،  ووآونوا أقویاء بعقيدتكم الوطنية 

 انتم الحق بعينة والفرس هم الباطل بل الباطل  بعينه  

 فثوروا واستمروا بانتفاضتكم الجهادیة وال تيأسوا من رحمة اهللا عز وجل ، وارفعوا

 .. علم االحواز عاليا فهو علم الثورة العربية وسيروا الى الجهاد وقولوا 

 عائدون .. عائدون .. عائدون 

  .عائدون یا أحواز لتحریرك من فارس 

 

 واهللا أآبر والمجد لالمة والعزة للعروبة واالسالم.. واهللا أآبر .. واهللا أآبر 

 وانه لجهاد حتى النصر والتحریر 

 حرآة التحریر الوطني األحوازي

 المجلس الوطني األحوازي

 االحرار االحوازیين

 یةالثورة األحواز
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