
عن االتحاد العام لطلبة وشباب االحواز بيان صادر /م                                                           
  
الرحمن الرحيم اهللا بسم                                                             
  
  اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان اهللا على نصرهم لقدیر                           
                                                                                                            
  صدق اهللا العظيم                                                                                                        
 یا ابناء شعبنا العربي البطل
 یا احرار العالم وشرفاءه 

البطل -المكافح  -یا ابناء شعبنا االحوازي المجاهد    
 ایها االحبه االشاوس
نيسان وعلى مدى 4في هذه االیام الخوالد ونحن نعيش زخم انتفاضتنا الشعبيه الباسله وهي تدخل یومها السادس متزامنه مع یوم االحتالل الذي یصادف    

خاض ابناء شعبنا متحدین اروع المواجهات واقسى معارك المصير معمدة بالدم والعطاء والتضحيات ومعمقين مسار, ثمانون عاما من الكفاح والجهاد   
لقد استطاع شعبنا البطل ان یؤآد عبر, آفاحنا الباسل من اجل اهداف شعبنا في الحریه واالستقالل واقامه دولتنا االحوازیه المستقله على ترابنا الوطني   

وان یحافظ على حيویه قضيتنا وتوهجها وان ینتشلها من زوایا الضياع والنسيان ویؤآد ان,عشرات السنين من النضال الباسل وتمسكه بهویته الوطنيه   
ها هي االن الحقيقه الحيه التي تحتل صدارة.الحقيقه االحوازیه اقوى من آل محاوالت االلغاء والنفي والتجاوز والقتل واالرهاب والتهميش لحقوقهم   

 . االحداث وتتقدم آل القضایا
  یا ابناء شعبنا المكافح ......

ونقله نوعيه في مسار آفاحنا سواء بزخمها واتساعها وتواصلها ام بروحها, لقد جاءت انتفاضتكم الشعبيه الباسله اليوم تتویجا لنضال عشرات السنين  
 الصداميه العاليه واصرارها الذي ال یلين رغم آل المجازر واجراءات القمع الفارسيه بكل وحشيه وعدوانيه االحتالل الذي وقف عاجزا امام ارادة الشعب

ان جسامة المؤامره وطبيعة. وتصميم االطفال والشباب والشيوخ والنساء على حسم المواجهة لصالح حق شعبنا التاریخي الثابت في ارضه ووطنه   
 التحدیات تفرض علينا تصعيد فعلنا االنتفاضي وتطویره حيث یكتسب تنوع اشكال المقاومه اهميه قصوى في هذة المرحله الحساسه وخاصة في هذه االیام
,مما یتطلب منا جميعا رص الصفوف وتصعيد آفاحنا اليومي واالستمرار باالنتفاضه ضد سلطات االحتالل الفارسيه الغاشمه وقطعان المستوطنين الفرس   
 ... وبهذه المناسبه العظيمه التي تسر الصدیق وتغيض العدا

نطالب احرار العالم والدول العربيه شعوبا وحكومات ومنظمات حقوق االنسان بوقفه اآثر جدیه ومسؤليه في دعم االنتفاضه التي اطلقنا عليها. اوال   
دعما اعالميا وسياسيا والتصدي من خالل اجراءات ملموسه وحقيقيه لمواجهة شلطات القمع الفارسيه) نيسان ( انتفاضه   .  

ندعو المجتمع الدولي وآل القوى المحبه للسالم الوقوف بوجه هذه الهجمه الشرسه التي تقودها سلطات االحتالل العفنه ضد ابناء شعبنا االعزل. ثانيا   
 . حيث سقط مئات الشهداء امام مراى ومسمع العالم ولم نسمع اي تصریح او صوت او تحرك عربي وعالمي یستنكر ما یجري في االحواز
او ما اسفر صبح النوم                        یا بني یعرب ما هذا المنام                  
ویلبي دعوة المتهضم                      این من آان بكم یرعى الذمام                
المعات في ضالم االمل                             اني ابصر منكم انجما                 
آي تنالوا الرأي في المستقبل            فاصبروا اليوم یا اهلنا على حر الظمأ                 

ان شراسه قوى االعداء لن تستطيع حجب, من ارضنا الطاهره   اال بطرد المحتلين فليعلم الجالدون في قم وطهران ان هذه المواجهات لم ولن تنتهي  
ال یلين والى حاله وعزمنا الذي فها نحن اليوم نواصل معا معارآنا اليوميه مستندین على ارادتنا الصلبه,وال النيل من ارادة تتقدم بثبات الى امام  الحقيقه  

  . عربيه جدیده تتمثل بانتصار ابناء االحواز انشاء اهللا مما یزیدنا ثقه ان النصر ات ال محاله
من بغداد السالم بغداد المقاومه ندعو الى تصعيد) الهيئه التنفيذیه(  اننا في االتحاد العام لطلبه وشباب االحواز..  یا ابناء شعبنا المناضل الصابر المجاهد  

 النضال ضد االحتالل وآذلك ندعو ابناء شعبنا االبي الجبار ان تكون هذه االیام ایام المواجهه الحفيقيه مع االحتالل الفارسي الصهيوني یوم نجد فيه الوعد
نضالنا یشق طریق مسيرته الكفاحيه الظافره نحو اهداف لن نتراجع والعهد على عزیمة االحتالل والتصدي لسياسات القمع والقتل واالرهاب والتشرید ليظل

  . عنها مهما غلت التضحيات
یا ابطال االحواز, یا ماجدات االحواز , یا رجال االحواز  , یا شباب االحواز   

یا ابطال انتفاضه نيسان, اهزموهم  , اهزموهم, اهزموهم    
اینما یكونوا واینما وجدوا, اضربوهم , اضربوهم , اضربوهم    

  اضربو اوآارهم ومؤسساتهم التجسسيه واضربو عمالئهم ومرتزقتهم االقزام القرده
لهم والسيادهم والجهزتهم القمعيه العفنه الجبانه, العار , العار , العار    

 الف الف تحيه لكم یا ابناء انتفاضة وانتم تقاتلون وتسطرون اروع المالحم التاریخيه عبر انتفاضتكم وتضحياتكم من اجل تحقيق حقوقشعبنا في الحریه
 . واالستقالل حتى یرتفع علم االحواز فوق عاصمة دولتنا االحوازیه المستقله
  . آما ان الوفاء للشهداء االآرم منا جميعا یملي علينا ان نجعل من تضحياتهم منطلقا لتعميق مسيره نضالنا وتعميق حقوقنا الوطنيه

وشباب االحواز وقواعدنا الطالبيه والشبابيه في آل اصقاع العالم نعاهدآم عهد الرجال االوفياء ان نبقى اوفياء للرساله التي اننا في االتحاد العام لطلبة  
ان ابناءآم في االتحاد العام یعملون ليال ونهارا آال في موقعه منذ بدء االنتفاضه والى یومنا هذا. استشهدتم من اجلها یا ابناء االحواز الغيارى الشجعان   

  . وتم االتصال مع جميع المنظمات الطالبيه والشبابيه والعربيه التي لدینا معها عالقات وثيقه لتوضيح ما یجري في االحواز
  المجد والخلود لشهداء انتفاضة نيسان البواسل
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From:  "ali-king200200 altaay" <aliking_altaay@yahoo.com>  Add to Address Book
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 . المجد والخلود للشهداء الذین یرسمون بالدم طریق الحریه واالستقالل
 . المجد والخلود لالنتفاضه التي ترفع علم االحواز عاليا في سماء االحواز
  . تحيه لكافة ابناء الشعب العربي االحوازي المناضل

بورآتم وبورآت سواعدآم, تحيه لكافة حرآات التحرر االحوازیه في المهجر والتي تبذل قصاري جهدها في آسر الحصار االعالمي وهذا ما لمسناه حقيقة   
 ..... والى االمام
  عاشت االحواز حره عربيه محرره
  عاشت امتنا العربيه المجيده
  عاش احرار وشرفاء العالم
  
                                                                              
  االتحاد العام لطلبه وشباب االحواز                                                                               
  الهيئه التنفيذیه                                                                               
                                                                               20/4/2005 

Page 2 of 2

4/20/2005file://C:\DOCUME~1\ST\LOCALS~1\Temp\A1JNX8X5.htm


