
  األخ المناضل السيد خزعل الهاشمي
  األمين العام لحرآة التحریر الوطني األحوازي

  
تحية أحوازية عروبية خالصة ازفها لسعادتكم ومن خاللكم ألخوتنا المناضلين في حرآة التحرير الوطني األحوازي 

يمقراطية الشعبية للشعب إلنجاح مهمة وفدي الفصيلين األحوازيين، حرآة التحرير الوطني األحوازي والجبهة الد
العربي األحوازي ونتمنى ان تكون هذه الخطوة هي األولى لتتبعها خطواة اخرى لـ لملمة القوى والفصائل األحوازية 
المناضلة المخلصة من اجل خالص شعبنا من اإلستعمار البغيض و وصوله لحقه في تقرير مصيره بنفسه اسوة بكافة 

اثقون انشاء اهللا بهمة رجال ومناضلي الحرآة والجبهة وبإخالص واهتمام ومناصرة اننا و. شعوب العالم المتحررة
آافة المخلصين من ابناء شعبنا فصائل ومستقلين سيكون لشعبنا صوت واحد و جهة واحدة تتحدث عنه على الساحات 

واحد وبجموع متراصة الدولية واإلقليمية والعربية واإلسالمية وفي نفس الوقت تكون ساحة األحواز تهتف بشعار 
وبتضامن آنا قد حلمنا به طويال وابناءها سيزيلون الغبارعن وجه األحواز العربية ويصبح شعبنا سيد على ترابه  

  .ويتحدث بلغة نضال واحدة وينتمي لقبيلة واحدة هي األحواز وطنا للجميع
لعمل األحوازي المشترك و ستساهم األخ المناضل، ان الخطوة التي اتخذت ستسرع بالتأآيد من وحدة النضال وا

بشكل آبير في لملمة القوى األحوازية الوفية لقضيتها في وقت نحن بحاجة شديدة لهذه الملمة خاصة وان عدونا، 
النظام العنصري وقواه الشريرة تمتلك من الطاقات واإلمكانيات ما ال نملكها آما لكن انشاء اهللا بإيمانكم وقيادتكم 

 تنظيمينا الجبهة والحرآة وقيادات وآوادر آافة الفصائل األحوازية الملتزمة باألرض والشعب النضالية وبكوادر
األحوازيين ومثل ما افشلنا محاوالت النظام بثمانين عام من النضال لطمس هويتنا العربية، سنفشل خططه في تفكيك 

صبح رصيدها القوي للنضال وهو يصرخ قوانا المناضلة التي اصبحت تمثل الشارع األحوازي و الشارع األحوازي ا
  ". األحواز النه وما ننطيهه" بصوت واحد من الخليج العربي الى اهوار الحويزة ومن شط العرب الى جبال زاغرس 

 مع تقديرنا لجهودآم وجهود المناضلين في قيادة حرآة التحرير الوطني األحوازي آافة وتحياتنا ،األخ المناضل
 العظيم، بإسم قيادة ومنتسبي الجبهة الديمقراطية الشعبية لجبهة الديمقراطية الشعبية لهذا اإلنجازلرفاقنا واخوتنا في ا

نشد على ايديكم في آل خطوة تتخذونها لخدمة شعبنا ولتحريرارضنا ووطننا األحواز وانشاء اهللا سيكون لفصيلينا 
الشرف في النضال المشترك على الساحة األحوازية مثل ما هو على الساحة الدولية وبورآتم مرة اخرى وتحياتنا 

  .آةناضلين والمناضالت منتسبي الحرلكافة األخوة واألخوات الم
هودا جباره إلنجاح وانجاز هذه المهمة ا جالذين بذلووالجبهة الى قياديي الحرآة تقديري و واخص في النهاية تحياتي 

رفاقي واخوتي ومن الجبهة  الحرآة المناضلين األخوة أبو أياد و أبو علي  المتابعة الجادة، منخالل اشهر من
  .  المناضلين أبو هيام وأبو طالل الكعبي

  
   لشهدائنا األبرار والنصر لشعبنا والخزي والعار لعدونا العنصري الغاصب الجنة

  
  أخوآم محمود أحمد األحوازي
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 لتحقيق وحدة وطنية أحوازیةخطوة هامة وانجاز وطني 
يبة األحوازیة یبارك و یهنيء  الجبهة الدیمقراطية الشعبية للشعب العربي األحوازي و حرآة التحریر اتحاد الشب

هذه خطوة هامة في تاریخ الحرآة . الوطني األحوازي على ميثاق الشرف و  الوحدة التنسيقية بين الجبهة والحرآة
األحوازي و األحوازیين المخلصين و هذا ما األحوازیة و انجاز وطني مهم وهذا ما آان یطالب به الشعب العربي 

یخيف العدو االیراني المحتل و الشوفنيين و اعوانهم و آل انجاز في وحدة الصف ولم الشمل األحوازي یعتبر نصرا 
  .للقضية األحوازیة و ضربة لسلطات االحتالل و من یتعامل معهم 

لفصائل األحوازیة لوحدة عمل اوسع وهذا مطلب الشعب نتمنى ان یقوم التنظيمان بالخطوة التكميلية لدعوة باقي ا
األحوازي و وهو ضرورة تاریخية وملحة خاصة وان القضية تمربمرحلة حساسة و مهمة و یتطلب منا ان نكون 

  .في صف وخندق واحد لخلق قوة أحوازیة قادرة على صد خطط النظام واإلحتالل االیراني 
 و  الوطني و لحرآة التحير الشعبيةي الصامد البطل و للجبهة الدیمقراطيةالف الف مبروك لشعبنا العربي األحواز

  .كل الفصایل األحوازیة و آل المخلصين، الى االمام لتحقيق انجازات بطولية و حتى النصرل
  

  عاشت األحواز حرة عربية     عاش نضال شعبنا الصامد البطل
  المجد والخلود لشهدائنا االبرار 

  حوازیةاتحاد الشبيبة األ
30-11-2005  

 األحواز المحتلة
org.alahwaz@uya  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


