
 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 )من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ینتظر وما بدلوا تبدیال ( 
 صدق اهللا العظيم                                                              

 
وم الشهيد        أحيت الجبهة العربية لتحریر األحواز مهرجانا خطابيا وشعریا ب         مناسبة الذآرى الثامنة والثالثون لي

 م ، حيث یصادف هذا اليوم ذآرى إعدام واستشهاد أول تنظيم جبهوي               2002 / 6 / 13األحوازي وذلك یوم    
ام   ي الع وازي ف افاك    1964أح ور والس اه المقب ام الش دم نظ د أن أق دو الفارسي ، بع لطات الع دي س ى أی  عل

دام    م اإلع ذ حك ي بتنفي ى     اإلیران ميل و عيس راب ش ر ، وده دین آل ناص ي ال هداء محي ا بالرصاص بالش رمي
 .المذخور 

 
ذه المناسبة   ر األحواز ه ة لتحری ة العربي ادة الجبه د أحيت قي رار فق اء لشهدائنا األب ا ووف ى عادته ا عل وجری

راءة  يم وق ذآر الحك تالوة آي من ال ز للمناضلين األحوازیين ، حيث استهل المهرجان ب  سورة بحضور متمي
ادي    ى ه يد عل ى المناضل الس ث ألق ات حي ت الكلم م ألقي رار ث ى أرواح شهدائنا األب ا عل ا ترحم الفاتحة وقوف
رار من  ا شهدائنا األب ى فيه ة بالمناسبة حي ر األحواز آلم ة لتحری ة العربي ام الجبه ين ع عدنان الموسوي أم

ذ                اریخ األحواز ال ة في ت ة بطولي وا ذآرى استشهادهم راسخة في          أصحاب المبادئ الذین سطروا ملحم ین أبق
وحيى المناضل على هادي عدنان      .. األذهان في مقارعة الكفر والطغيان الفارسي لكي یمنحوا الحياة لآلخرین           

روا أن                       دما اعتب ى بالشهادة عن ل األعل ا المث في آلمته أرواح الشهداء محيي وعيسى ودهراب الذین ضربوا لن
وم عرس          م ، ی رح    یوم إعدام العدو له د في           ..  وف د جدی وم استشهادهم سوف یكون فاتحة عه أن ی وا ب وأیقن

د          1964 / 6 / 13حتى غدت ذآرى یوم     .. تاریخ األحواز     ، محطة لتجدید العزم لمواصلة طریق النضال ، وق
ى                   جدد المناضل األمين العام باسم الجبهة العربية لتحریر األحواز ومناضليها السير قدما في طریق النضال حت

 .تحریر األحواز عربية 
 

ل الحزب أرواح الشهداء                           ا ممث ى فيه ألقيت بعدها آلمة تنظيمات األحواز لحزب البعث العربي االشتراآي حي
م                        م اإلعدام به ذ حك ى الشهداء وتنفي اء القبض عل ة إلق ه عن آيفي محيي وعيسى ودهراب شارحا خالل آلمت

ام           ودعم حزب البعث العربي االشتراآي للمناضلين الشهدا       ع عشر من رمضان من الع ورة الراب د نجاح ث ء بع
ى     1963 د أن التق ة بع اء األحب ه وشرح لق تان أبواب ر عربس ة تحری ادة جبه زب المناضل لقي تح الح ث ف  حي

ع عشر من رمضان في                     ورة الراب ة الحزب بانتصار ث الشهداء بأشقائهم بعد أن عبروا سرا شط العرب لتهنئ
 .العام المذآور 

 
يد  ى الس م ألق يس  ث ة رئ ریم نعم د الك ارق عب ة ط ة التنفيذی ة    ل الهيئ واز آلم باب األح ة وش ام لطلب اد الع التح

ة في األذهان نغذي                       ذآرى عالق ذه ال بالمناسبة حيى فيها أرواح الشهداء وعاهد أرواحهم الطاهرة بأن تبقى ه
ه حرا عر                        ر األحواز وعودت ى تحری د حت وم خال ا  فيها الطلبة األحوازیون لكي تبقى ذآرى یوم استشهادهم ی بي

 .آما آان 
 

رار       ا الشهداء األب وجاءت آلمة االتحاد العام لنساء األحواز معبرة تحكي قصة البطولة والفداء التي ضحى فيه
ى جنب مع المناضلين                      بأغلى ما یملكون فداءا لألحواز وعودتها حرة عربية ووقوف المرأة األحوازیة جنبا إل

 .األحوازیين من أجل تحریر أرضنا المغتصبة 
 

وم استشهاد أول تنظيم جبهوي أحوازي               ألقى  بعدها عدد من الشعراء األحوازیون قصائد من الشعر تتغنى بي
ة         ا العربي ة وأمتن ورة األحوازی هداء الث ة ش راب وبقي ى وده ي وعيس هداء محي ا أرواح الش ن خالله وا م حي

 .المجيدة 
 

ام     هذا وقد تخلل المهرجان افتتاح معرضا للصور عن شهداء الثورة األحوازی            وضم المعرض     1964ة منذ الع
اء شعبنا العربي                دو الفارسي بحق أبن ا الع وم به أیضا صورا وبوسترات عن الممارسات الالإنسانية   التي یق

 . سات اإلرهابية التى ترتكبها السلطات الفارسية بحقهم الممارفي األحواز من اعدامات جماعية وغيرها من 


