
 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 
 الى ابناء الفالحية خاصة والىابناء مدن عربستان عامة

 اني خبرت في الفالحية رجاًال یلين لهم الحدید

 اشداء و البأس فيهم  مّورثًا من  باسٌل  صندید

 

  اثبات  هدف سوىثلكم في مجلس الشورى عميل ليس لهیا ابناء الفالحية االبطال الى متى وانتم تقبلون بأن یم

یمثل اي طائفة او  ضرار بهویتكم العربية االصيلة اّن عيسى مجدم ال للنظام وسحق مصالحكم واهوالئه وطاعت

 . قبيلة بل یمثل نفسة

 

عليكم نبذ الطائفية المميتة والتصدي لها فأّن مصلحة عربستان فوق آل طائفة وقبيلة وفوق ایها االحرار

 . ضيقةاالهداف والمصالح الشخصية ال

 

عب من ابعاد للموظفين ء والقيم واالضرار بمصالح الشى على المبادهقوم بة هذا العميل الصغير وتجاسراّن ما ی

اّن اقل ما تقومون بة هو دعمكم .  فالحية ال یتناسب معكم ایها االحرارظفين الفرس في ال للموهالعرب ودعم

ّية ابعاد الطائفية والقبلو النتخابات القادمةللمرشحين العرب المخلصين للوطن والشعب وحقوقة المغتصبة في ا

 .المرفّهة  الفارسية  مع باقي المدنبالمساواة ارجاع الحقوق والمطالبةعن ذلك ليتسّنا لنا النهوض و

 في الشتاء اما،  ذلك عنكم هاایها االحرار انكم اشّد ما تكونون بحاجة الى المياه في فصل الصيف فيقطعون

 .  یحرك ساآنًامولماذا یسكت ول،  من ذلك  ..!عيسى اینعليكم ، بفتح السدود یقومون بأغراق المدن والقرى 

جبناء وانتم  العربي في عربستان وهم مرتزقة وان الذین یدعمون هذا القزم انما یخونون الوطن والشعب

 .  وفوق دماء الشهداء الذین سقطوا في الفالحية الشامخة شموخ الجبال بالتزویرن آيف فاز هذا القزمتعرفو

 

 المرتزقة الذین الهّم لهم سوى الحصول على بهؤالء المناضل عليكم توعية الناس یا احرار الفالحية ویا شبابنا

ذي اهانكم واهان آرامتكم  فأن حساب المصالح والمناصب واثبات الطاعة والتعظيم واالنحناء للمغتصب ال

 .  قریب وعلى ایدیكم ایها االبطال وسيعلم الذین ظلموا اي منقلب ینقلبون هؤالء

 

 بأن ینتخبوا من یمثل ارادة الشعب العربي العربستاني في ةموجة الى جميع مدن عربستان عامان ندائي 

ارزاقكم وشرفكم العربي ایها لذیّن یتاجرون بدمائكم ووان یقاطعوا المرتزقة والمأجورین ا االنتخابات القادمة

 الشر ى واليوم یوم الشعوب ال الحّكام ولتكن صفعة قویة من ایدیكم لقواالخوة االعزاء آفانا خضوعًا وخنوعًا

اذا الشعب یومًا : تونسي الشابيواقول لكم آما قال الشاعر ، والظالم في سبيل حریة شعبنا المجاهد الصبور 

   بد ان یستجيب القدر وال بد لليل ان ینجلى والبد للقيد ان ینكسر حياة فالاراد ال
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