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م يُرزقون  ً بل أحياء عند ر   وال حتسنب الذين قُتلوا يف سبيل هللا أموا

  يف قاطع البتريةبيان هام حول اعدام شهداء جيش حترير األحواز 
 احلكومة العراقية السابقة

يف اجتماع رمسي  2016) آب ( اغسطس 
احوازي  12لقيادة حركة التحرير الوطين األحوازي لشهداء جيش حترير األحواز حيث مت تنفيذ حكم االعدام حبق 

  .) شعبة األحواز آن ذاك ( اضافة اىل ثالثة استشهدوا حتت التعذيب الذي مارسته املخابرات العراقية 

م من الذكرى   االيراين حتالل لأل 61قبل مخسة ا

 )وفق وجهة نظر العراق 
  .ضابط واحد ما عدا
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م يُرزقون  ً بل أحياء عند ر وال حتسنب الذين قُتلوا يف سبيل هللا أموا

 صدق هللا العلي العظيم
بيان هام حول اعدام شهداء جيش حترير األحواز 

احلكومة العراقية السابقة قبل من 1986عام  
 ثائرناء شعبنا العريب األحوازي ال

 اىل كل أحوازي غيور على دماء شهدائنا الطاهرة
اغسطس  16ان حركة التحرير الوطين األحوازي اذ تكرم هذا اليوم املصادف 

لقيادة حركة التحرير الوطين األحوازي لشهداء جيش حترير األحواز حيث مت تنفيذ حكم االعدام حبق 
اضافة اىل ثالثة استشهدوا حتت التعذيب الذي مارسته املخابرات العراقية 

 البتريةقضية 
ء  م من الذكرى  1986عام ) نيسان ( ابريل  15الثال قبل مخسة ا
 . 1986 -  7يف شهر 

وفق وجهة نظر العراق  - التمرد ( املطالبة برفع اهليمنة العراقية عن االرادة األحوازية 
ما عداالضباط ستثناء مجيع افراد جيش حترير األحواز مت اعتقال 

  :اعدامهم 
 مريياألطوع حسني طوفان 

 رواين املندي شايع مال هللا 
 عيايشي التميميطوع جالل عبود ال
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بيان هام حول اعدام شهداء جيش حترير األحواز   
  

ناء شعبنا العريب األحوازي ال اب
اىل كل أحوازي غيور على دماء شهدائنا الطاهرة

  
ان حركة التحرير الوطين األحوازي اذ تكرم هذا اليوم املصادف 

لقيادة حركة التحرير الوطين األحوازي لشهداء جيش حترير األحواز حيث مت تنفيذ حكم االعدام حبق 
اضافة اىل ثالثة استشهدوا حتت التعذيب الذي مارسته املخابرات العراقية عسكري 

 
قضية : اسم القضية 

ء : ريخ االعتقال  الثال
  .دولة األحواز ل

يف شهر : األعدام ريخ 
املطالبة برفع اهليمنة العراقية عن االرادة األحوازية : التهمة 

مت اعتقال  :املعتقلني 
اعدامهم  امساء الذين مت

طوع حسني طوفان املندي اجل 1
ندي شايع مال هللا اجل 2
طوع جالل عبود الاملندي اجل 3
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حتت التعذيب ومت نقله اىل قضاها مت حجزه يف املخابرات العراقية ملدة شهر 
ارتباطه وافرج عنه لعدم يوما يف السجن  

، اما االعتقال الرمسي فقد  عسكري تقريبا
، ومت حبس مجيع مراتب  أمحد عزيز الشاقي
؛ سي نفالسدي و اجلتعذيب هيك عن ال
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 البحراينطوع عبدالواحد على جاسم 
 التميمي العريف عبدكطافه خلف

 املنيعيطوع لفته عبود خاطر 
 طوع رحيم حمسن علوان

 العريف مسعود غضبان نعمه
 طوع جاسم دمحم عبود

 املنيعيطوع جواد دهر خاطر 
 الزرقاينطوع فاخر عبدهللا بلي 
 التميميطوع علي كاظم علي 

 التعذيب  حتت املعتقلني الذين استشهدوا
 آل عامن طوع عويد جخيور
 طوع شجاع دايخ
 طوع كاظم هاتو 

 :الذي مت اعتقاله 
مت حجزه يف املخابرات العراقية ملدة شهر (امحد عزيز الشاقي 
 90وقضي مدة  الديوانيةمعسكر يف  سجن الوحدة العسكرية األحوازية

 )استشهد يف االحواز احملتلة و  

عسكري تقريبا 2000البالغ عددهم جيش حترير األحواز  مراتبالتحقيق مشل مجيع 
ستثناء الضباط  أمحد عزيز الشاقيالرائد الشهيد عدى الضابط ما مشل مجيع املراتب 

هيك عن ال معاملة واماكن اخرى وتعرض املعتقلون اىل اسوءيف منطقة البترية 
 -4-1986 .  
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طوع عبدالواحد على جاسم املندي اجل 4
العريف عبدكطافه خلف 5
طوع لفته عبود خاطر املندي اجل 6
طوع رحيم حمسن علواناملندي اجل 7
العريف مسعود غضبان نعمه 8
طوع جاسم دمحم عبوداملندي اجل 9

طوع جواد دهر خاطر املندي اجل 10
طوع فاخر عبدهللا بلي املندي اجل 11
طوع علي كاظم علي املندي اجل 12

 
املعتقلني الذين استشهدواامساء 

طوع عويد جخيوراملندي اجل 1
طوع شجاع دايخاملندي اجل 2
طوع كاظم هاتو املندي اجل 3
 

الذي مت اعتقاله ط باالض
امحد عزيز الشاقي  لشهيد الرائدا

سجن الوحدة العسكرية األحوازية
 مبجموعة املنتفضني

  
 :التحقيقات 

التحقيق مشل مجيع 
ستثناء الضباط  مشل مجيع املراتب 

يف منطقة البترية  اجليش
-  15كان هذا يف و 
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الحوازيني اندلعت احلرب العراقية االيرانية فهب األحوازيني لنصرة العراق وجيشه وشارك ا
ذه  لرد العدوان االيراين عن العراق والعرب وحترير دولة االحواز واستمر الوضع 

لتعامل التصرف واخطأت  تاساء يتعراقية وحتديدا شعبة االحواز ال
هيك عن فرض اهليمنة املطلقة على القرار  م الوطين مع االحوازيني بتعسف مفرط  االحوازي حيث سلبت اراد

يف ظل هذه الظروف و احلالة انتفضت كوكبة مؤمنة من جيش حترير االحواز اليت نذرت 
م ورفاقهم يف السالح لتصحيح مسرية القضية األحوازية وايصال صو م للرئيس صدام نفسها نيابة عن اخوا

م وقرارهم اال  م خذلوا وقامتوانتهاكات وهيمنة على اراد شعبة  ا

لتنسيقماجليش ورفع اهليمنة واستبداهل  . ا 
ت كي يكون جيشا متكامال  . لسالح الثقيل مبا فيه سالح املدفعية والد

وسيطرة جيش حترير االحواز وليس اجليش العراقي منفردا 
م املستقلة بعيدا عن حتكم املخابرات العراقية   .ــ أن ميارس االحوازيني اراد

بعا للعراق كما كانت  ان احلقيقية اليت تكشف ألول مرة منذ استشهادهم تكمن يف رفضهم وضع األحواز كاقليم 
 .وال تعتربها دولة عربية كانت مستقلة 

حلزب العبث العريب االشرتاكي اذ يعين ذلك ان 
حلزب البعث العريب قيادة القومية ضمن ال
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اندلعت احلرب العراقية االيرانية فهب األحوازيني لنصرة العراق وجيشه وشارك ا 1980
ذه  جنباىل  جنبا لرد العدوان االيراين عن العراق والعرب وحترير دولة االحواز واستمر الوضع 

عراقية وحتديدا شعبة االحواز الالروحية اال ان االدارة السيئة للمخابرات ال
هيك عن فرض اهليمنة املطلقة على القرار  مع االحوازيني بتعسف مفرط 

يف ظل هذه الظروف و احلالة انتفضت كوكبة مؤمنة من جيش حترير االحواز اليت نذرت ؛ مصري قضيتهم 
م ورفاقهم يف السالح لتصحيح مسرية القضية األحوازية وايصال صو نفسها نيابة عن اخوا

م وقرارهم اال  ه االحوازيني من بطشل وانتهاكات وهيمنة على اراد
 .بتصفيتهم عراقية األحواز يف املخابرات ال

 :كانت كالتايل 
 .وليس كاقليم  جيب ان يتعامل العراق مع االحواز كقطر

اجليش ورفع اهليمنة واستبداهلشؤون القضية االحوازية مبا فيها عن  الغاء الوصاية العراقية
ت كي يكون جيشا متكامال جيش حترير األحواز لسالح الثقيل مبا فيه سالح املدفعية والد

 . اىل كلية االركان لدخولــ السماح للضباط االحوازيني 
وسيطرة جيش حترير االحواز وليس اجليش العراقي منفردا ــ جيب ان تكون االراضي االحوازية احملررة حتت ادارة 

م املستقلة بعيدا عن حتكم املخابرات العراقية  ــ أن ميارس االحوازيني اراد
بعا للعراق كما كانت  ان احلقيقية اليت تكشف ألول مرة منذ استشهادهم تكمن يف رفضهم وضع األحواز كاقليم 

وال تعتربها دولة عربية كانت مستقلة الم العراقي وكذلك شعبة األحواز وسائل االع
حلزب العبث العريب االشرتاكي اذ يعين ذلك ان األحواز ضمن القيادة القطرية  اعتباررفض هؤالء الشهداء 

ضمن الاالحواز ان تكون  أكد الشهداء علىبل االحواز جزء من العراق ، 
ا شأن فلسطني    .واالقطار العربية االخرى شأ
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 : احليثيات 

1980/  9/  22منذ 
جنبااشقائهم العراقيني 

الروحية اال ان االدارة السيئة للمخابرات ال
هيك عن فرض اهليمنة املطلقة على القرار  مع االحوازيني بتعسف مفرط 

مصري قضيتهم تقرير يف 
م ورفاقهم يف السالح لتصحيح مسرية القضية األحوازية وايصال صو نفسها نيابة عن اخوا

ليتعرض حسني مبا 
األحواز يف املخابرات ال

  
كانت كالتايل   مطالب املعتقلني

جيب ان يتعامل العراق مع االحواز كقطرـ 1
الغاء الوصاية العراقيةـ  2
جيش حترير األحوازــ تسليح  3
ــ السماح للضباط االحوازيني  4
ــ جيب ان تكون االراضي االحوازية احملررة حتت ادارة  5

لتنسيق   .بل 
م املستقلة بعيدا عن حتكم املخابرات العراقية  6 ــ أن ميارس االحوازيني اراد
  

بعا للعراق كما كانت  ان احلقيقية اليت تكشف ألول مرة منذ استشهادهم تكمن يف رفضهم وضع األحواز كاقليم 
وسائل االع تطلق عليه ذلك

  
رفض هؤالء الشهداء  لقد

االحواز جزء من العراق ، 
ا شأن فلسطني االشرتاكي  شأ
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سلحة خفيفة ومتوسطة  ان تسليح وجتهيز وتدريب جيش حترير األحواز كان من خمصصات وزارة الدفاع العراقية و

ت واملدفعية والصن وف األخرى اضافة اىل مطلبهم بل كان من مطالب الشهداء تدريبهم على صنوف هامة كالد
  .بدخول ضباط جيش حترير األحواز اىل كلية االركان اليت كانت ممنوعة عليهم 

لقد شارك جيش حترير األحواز بعدة معارك خالل احلرب العراقية االيرانية كمعركة القرنة والسودة والبيضة وحقل 
مر من القيادة العامة للقوات يعلم العراق  و

  .احملررة من قبل األحوازيني ومل يتم ذلك 
كانت هي املهيمنة على كافة شؤون القضية االحوازية 

  .وشخصية األحواز كدولة حمتلة من قبل ايران األمر الذي سبب امتعاضا شديدا من قبل االحوازيني 
ت واملدافعمبا فيها الثقيلة  يف حني ؟ الد

لية ميزانية ما العراقيةالقيادة رصدت  اوملاذ
اهدي خلق  ، وملاذا مسحتيف حني ان االحوازيني مل تكن هلم هذه امليزة 

  . العلم العراقيفع ر جيش حترير االحواز 
يف حني قام  ؟االسلحة املتوسطة والثقيلةهدي خلق معسكرا كبريا جمهزا بكل 

طل  ملتمردين فهو ادعاء  فقد شهدت سوح القتال من اساسه ؛ اما االدعاء العراقي بوصف شهداء البترية 
والوغى جليش حترير االحواز يف قتاهلم املستميت ضد اجليش االيراين ومل يكن اي فرد من افراد جيش حترير 

والدليل على او يف تنفيذه لالوامر لوطين 
لبعض القيادة العسكرية العراقية اومسة وانواط شجاعة 

هو لتغطية احلقيقة على مطالبهم املشروعة اليت 
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سلحة خفيفة ومتوسطة  ان تسليح وجتهيز وتدريب جيش حترير األحواز كان من خمصصات وزارة الدفاع العراقية و
ت واملدفعية والصن بل كان من مطالب الشهداء تدريبهم على صنوف هامة كالد

بدخول ضباط جيش حترير األحواز اىل كلية االركان اليت كانت ممنوعة عليهم 
لقد شارك جيش حترير األحواز بعدة معارك خالل احلرب العراقية االيرانية كمعركة القرنة والسودة والبيضة وحقل 

علم العراقلايقاتل حتت جيش حترير األحواز جمنون وشرقي دجلة حيث كان 
احملررة من قبل األحوازيني ومل يتم ذلك األحوازية حيث طالب الشهداء وقتها مسك االرض 

كانت هي املهيمنة على كافة شؤون القضية االحوازية ) املخابرات العراقية احدى شعب ( ان دور شعبة األحواز 
وشخصية األحواز كدولة حمتلة من قبل ايران األمر الذي سبب امتعاضا شديدا من قبل االحوازيني 

الثقيلة كافة االسلحة ة العراقية متد جماهدي خلق بنتسأل ملاذا كانت القياد
وملاذالعراقية نفسها حترم على اجليش االحوازي هذه االسلحة ؛ 

اهدي خلق لتصريف شؤو  يف حني ان االحوازيني مل تكن هلم هذه امليزة  ؟مخاصة 
جيش حترير االحواز  القيادة العراقية تفرض على تحني كانيف املعارك؟ ترفع علم ايران يف 

ا هدي خلق معسكرا كبريا جمهزا بكل واالدهى من ذلك ملاذا منحت 
   . 1992حبل جيش حترير األحواز عام 

طل  ملتمردين فهو ادعاء  اما االدعاء العراقي بوصف شهداء البترية 
والوغى جليش حترير االحواز يف قتاهلم املستميت ضد اجليش االيراين ومل يكن اي فرد من افراد جيش حترير 

لوطين االحواز متقاعسا او متخاذال على االطالق يف اداء واجبه العسكري وا
ا هذا اجليش ومنحالعديدة  القيادة العسكرية العراقية اومسة وانواط شجاعة  تاليت قام 

لتمردين ؛ على بسالتهم  هو لتغطية احلقيقة على مطالبهم املشروعة اليت فاما الغرض من وصفهم 
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سلحة خفيفة ومتوسطة  ان تسليح وجتهيز وتدريب جيش حترير األحواز كان من خمصصات وزارة الدفاع العراقية و
ت واملدفعية والصن بل كان من مطالب الشهداء تدريبهم على صنوف هامة كالد

بدخول ضباط جيش حترير األحواز اىل كلية االركان اليت كانت ممنوعة عليهم 
 

لقد شارك جيش حترير األحواز بعدة معارك خالل احلرب العراقية االيرانية كمعركة القرنة والسودة والبيضة وحقل 
جمنون وشرقي دجلة حيث كان 

حيث طالب الشهداء وقتها مسك االرض املسلحة العراقية 
 

ان دور شعبة األحواز 
وشخصية األحواز كدولة حمتلة من قبل ايران األمر الذي سبب امتعاضا شديدا من قبل االحوازيني  واالحوازيني

  
نتسأل ملاذا كانت القيادهنا 
العراقية نفسها حترم على اجليش االحوازي هذه االسلحة ؛ القيادة ان 

اهدي خلق لتصريف شؤو  خاصة 
ترفع علم ايران يف ان 

ا واالدهى من ذلك ملاذا منحت 
حبل جيش حترير األحواز عام العراق 

  
طل  ملتمردين فهو ادعاء  اما االدعاء العراقي بوصف شهداء البترية 

والوغى جليش حترير االحواز يف قتاهلم املستميت ضد اجليش االيراين ومل يكن اي فرد من افراد جيش حترير 
االحواز متقاعسا او متخاذال على االطالق يف اداء واجبه العسكري وا

العديدة ذلك البطوالت 
على بسالتهم الضباط واملراتب 

ها    .ذكر
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اء السياسيني واملعنيني ضلة يف االحواز واملهجر وكل النشط 

 ماالنسان وافراد وقيادات التنظيمات االحوازية اعتبار هذه الكوكبة من شهداء الثورة األحوازية وتكرميه
وكذلك لتثبيت حقوقهم وما يرتتب عليه حبقهم 

  .جتاه ذوي الشهداء وعوائلهم 
مجيع فصائل تضع و ان حركة التحرير الوطين األحوازي اذ تستذكر هذه الكوكبة من الشهداء الذين اكرم منا مجيعا 

الثورة االحوازية جتاه هذه الكوكبة من الشهداء لكي ال تذهب دماءهم الطاهرة سدى وتبقى حركة التحرير الوطين 
ننا ماضني يف  االحوازي امينة ووفية لشهدائنا االبرار وللشعب العريب األحوازي حىت حترير االحواز ونعاهد شعبنا 

لدفاع بكل ما اوتيت من قوة وعزم من هللا  وعلى هذا االساس فأن حركة التحرير الوطين األحوازي تؤكد التزامها 

  
يدة    جيش املهمات الصعبة والعمود الفقري للثورة األحوازية ا

د اخللود لشهداء البترية وشهداء الثورة االحوازية   وا

  قيادة حركة التحرير الوطين األحـوازي

  

                         Al-Ahwaz.com 
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ضلة يف االحواز واملهجر وكل النشطمن امام شعبنا االحوازي ومجاهري املنا
االنسان وافراد وقيادات التنظيمات االحوازية اعتبار هذه الكوكبة من شهداء الثورة األحوازية وتكرميه

حبقهم مشرتكة والتنديد بعملية االعدام الظاملة واجلائرة  
جتاه ذوي الشهداء وعوائلهم من التزامات تتحملها دولة االحواز بعد االستقالل 

ان حركة التحرير الوطين األحوازي اذ تستذكر هذه الكوكبة من الشهداء الذين اكرم منا مجيعا 
الثورة االحوازية جتاه هذه الكوكبة من الشهداء لكي ال تذهب دماءهم الطاهرة سدى وتبقى حركة التحرير الوطين 
ننا ماضني يف  االحوازي امينة ووفية لشهدائنا االبرار وللشعب العريب األحوازي حىت حترير االحواز ونعاهد شعبنا 

   .وما نطيه  طريق احلق وال حنيد عنه واألحواز النا
لدفاع بكل ما اوتيت من قوة وعزم من هللا  وعلى هذا االساس فأن حركة التحرير الوطين األحوازي تؤكد التزامها 

ا  لسيادة الوطنية األحوازية ومؤسسا لدفاع عن كل ما يتعلق    .تعايل 
  هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب

  عاش الشعب العريب األحوازي
  حترير األحوازعاش جيش 

يدة جيش املهمات الصعبة والعمود الفقري للثورة األحوازية ا
د اخللود لشهداء البترية وشهداء الثورة االحوازية وا

  نصر من هللا وفتح قريب
قيادة حركة التحرير الوطين األحـوازي

  16/8/2016يف  صدر
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من امام شعبنا االحوازي ومجاهري املناو هنا نطالب  من

االنسان وافراد وقيادات التنظيمات االحوازية اعتبار هذه الكوكبة من شهداء الثورة األحوازية وتكرميه قحبقو 
ت منفصلة ب  وابيا

من التزامات تتحملها دولة االحواز بعد االستقالل 
  

ان حركة التحرير الوطين األحوازي اذ تستذكر هذه الكوكبة من الشهداء الذين اكرم منا مجيعا 
الثورة االحوازية جتاه هذه الكوكبة من الشهداء لكي ال تذهب دماءهم الطاهرة سدى وتبقى حركة التحرير الوطين 
ننا ماضني يف  االحوازي امينة ووفية لشهدائنا االبرار وللشعب العريب األحوازي حىت حترير االحواز ونعاهد شعبنا 

طريق احلق وال حنيد عنه واألحواز النا
  

لدفاع بكل ما اوتيت من قوة وعزم من هللا  وعلى هذا االساس فأن حركة التحرير الوطين األحوازي تؤكد التزامها 
ا  لسيادة الوطنية األحوازية ومؤسسا لدفاع عن كل ما يتعلق  تعايل 

    

  


