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 ِبْسِم اِهللا الرَّْحمِن الرَّحيِم

 ))َوال َتِهنوا َوال َتْحَزنوا ِإنَّكُُم اَألْعلَونَ ِإنْ كُْنُتْم كُْنُتْم مؤِمنني((

 خرب عاجل**خرب عاجل**خرب عاجل

يف البداية أبارك لكم وكل األخوة املناضلني واجملاهدين عيد الفطر السعيد خاصة 
املناضلني يف داخل الوطن املغتصب ونسأل اهللا أن مينَّه على املسلمني بااليمن 

إن             والربكة و على الشعب العريب األحوازي بالتحرير والنصر الصارم
 شاءاهللا

 وكل عام والشعب العريب األحوازي باألمن والسالم 

****************** 

 أتواصل إياكم مع آخر األخبار من اخلفاجية واألحواز 

اليوم الثاين لعيد الفطر   قد خرج عشرات اآلآلف من األحوازيني يف اجلمعة،_1
السعيد يف كافة مدن وأحياء األحواز مبسريات ومظاهرات يباركون العيد مع 

 .من نيسان اخلالدة15مع عوائل شهداء إنتفاضة   بعضهم وباألخص
مسرية عظيمة مع حشد اجلماهري   ويف اخلفاجية ويف يوم اجلمعة إندلعت

واملتظاهرين مل تكن من نوعها يف السابق ، وكانت املظاهرة واملسرية مزخرفة 
غضب   باألهازيج واهلوسات الشعبية الوطنية احلماسية ، وهذه املسرية قد أثارت
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قوات األمن واإلستخبارات اإليرانية قد أدت إىل إشتباكات عنيفة مع السلطة 
 .احملتلة واعتقل الكثري من أبناء اخلفاجية يف هذا اليوم 

و يف أثناء املسرية أبناء اخلفاجية وجدوا رجال عميال لإلستخبارات اإليرانية _2
كان يصور احلشد العظيم بكامرته ، وهجموا عليه األبطال وأخذوا كامرته 

وحطموها كما كسروا أضلعه حىت فرقته الشرطة املتواجدة هناك من بني 
 .املتظاهرين 

أمرت السلطات احلاكمة يف األحواز مبنع لبس املواطنني بزّي عريب وهذا _3
حصل يف يوم اخلميس يف األحواز ويف يوم اجلمعة يف اخلفاجية بإعتقال العشرات 

واإلستخبارت اإليرانية الفاشلة واجملرمة قد . من املواطنني إثر إرتدائهم هبذا الزي
أندعت العقال والكُفية من رؤسهم ، حىت هذا العمل أثار غضب الشارع 

 .األحوازي من صغري وكبري وذكر وأنثى 
ويف األحواز قد خرج ماال يقارب عن أكثر من عشرة آآلف شاب حمتفظني _4

بزيهم العريب وقد اجتمعوا يف حي الثورة الدائرة وخطب عليه املناضل والقائد 
 .حاج جاسم شديدزادة التميمي خطاباً محاسياً حبتاً 

*************************************************************************** 

هذه األعمال اإلجرامية اليت إرتكبها النظام يف السابق واليت إرتكبها يف أيام عيد 
 الفطر السعيد 

واليت سوف يرتكب أكثر منها يف املستقبل من الظلم والطغيان واإلجرام 
واإلظطهاد على الشعب العريب األحوازي الذي مازال صامداً رغم اآلهات 
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واجروح واآلآلم ، سينال عمله يف املستقبل وسيخرجه اهللا أوالً ومن مث صمود 
 .شعبنا األيب من هذه األرض املقدسة اليت تقدست بدماء الشهداء 

وسنصل إىل هدفنا األساسي يف املستقبل وهو النصر املؤزر بشرط أن تكون 
 .صفوفنا يف الداخل وحىت يف اخلارج موحدة بإذن اهللا تعاىل

  
  
  
  

واهللا أكرب، واهللا أكرب، واهللا أكرب وعاشت األحواز حّرة عربية ماجدة واجملد 
 واخللود لشهدائنا األبرار 

اللهم عليك بالفرس فافرق مجعهم واشتت مشلهم وكُْن يا إهلي عليهم وال (( 
 ))جتعلهم علينا

  
  

 ما يصل يل من أخبار عاجلة من األحواز احملتلة  كونوا معي وسأوصل معكم

كل عام وأنت خبري وعيدكم مبارك وعساكم من عوادة وأعاده اهللا على الشعب 
 ))إن شاء اهللا تعاىل.((العريب األحوازي باألمن والسالم والتحرير واإلستقرار

  

 إبن اخلفاجية
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