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  جبهة تحرير عربستان 
  نبراس ينير الدرب لثوار األحواز

  وثائق تكشفها حرآة التحرير الوطني األحوازي حول جبهة تحرير عربستان
  ف وثق الثوار ببعض الخونة ؛ وآيف باع العمالء واألخساء ضمائرهم ؟آي

   ؟1ما دور عبد علي بجاري الخائن رقم 
 18الحرس القومي بالبصرة بعد ماذا آان يعمل عبد علي بجاري ، وما موقف 

   بالخائن عبد علي بجاري والسافاك االيراني ؟مواتصاله م 1964تشرين 
  حرآة التحرير الوطني األحوازي

  مكتب رئيس مفوضية الثقافة واالعالم
  نصار أحمد آل الشيخ خزعل

  الحلقة األولى
ا         ... محيي ، وعيسى ، ودهراب       ام وجوده أسماء لن ولم تمحو األي

داء من            من ذا  م ف ذروا ارواحه ل األحوازي ؛ رجال ن آرة حتى الطف
  .اجل تحرير االحواز ، وآلنا على دربهم باذن اهللا سائرون 

  

  
  الشهداء الثالث رموز وطنية على طريق تحرير واستقالل األحـواز  •
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رار           ا االح اش ثوارن د ع ستان ؛ فق ر عرب ة تحري يم جبه ن تنظ دين ع ن بعي م نك ل
 م وحتى ساعة اعدام    1963 بلحظة ، وآنا خاصة في االعوام         وشهدائنا معنا لحظة  

  .الشهداء محيي ، عيسى ، ودهراب مالصقين للقادة 
 م تم تنفيذ حكم االعدام بالشهداء       1964من عام   ) يونيو  (  حزيران   13في فجر يوم    

اة         محيي وعيسى ودهراب ، آما تم سج       ائرة مدى الحي بعض   ن عدد آخر أحكام ج  وال
  . واقلهم سجنا آان ثالثة أعوام خمسة عشر عاما

  
سافاك االيراني ، ومن                     ثمن بخس لل ما حقيقة هذه المأساة ومن الذي باع ضميره ب

  تحمل البيء بعدهم من مالحقات ومطاردات ؟؟؟؟
  

ائق    آتب آثيرون عن جبهة تحرير عربستان ، لكن ما خفي آان اعظم ، وسننشر وث
رار ال         وطني           تخص قبل وما بعد اعدام شهدائنا االب ر ال ة التحري ستعرض حرآ  لكي ت

شعبنا العربي األحوازي                  األحوازي وتتبجح ببعض أعضاء قيادتها ؛ لكن آي نثبت ل
ائق   ور بالوث ستعرض األم ا ن ستان ، وقطع ر عرب ة تحري ي لجبه داد الحقيق االمت
صورة   اولين ب ر مح اء العك صيد بالم اولون الت ال لمن يح ى مج ة ؛ آي ال يبق الدامغ

 صورة بعض قادة جبهة تحرير عربستان ، الى أن وصلت الخسة عند             بائسة تشويه 
  .البعض اتهام حتى االموات والشهداء منهم 

  
ذا ، وهو ال                    نحاول أن نعري من خالل الوثائق آل من يحاول أن ينصب نفسه قائدا ف

  .يحمل حتى بصمة واحدة في التاريخ النضالي الحقيقي للثورة األحوازية 
  

ل                    لن نذآر أسماء لم    دا ، ومث ون أنفسهم جي نهم يعرف ك الرموز ؛ لك ى تل ن تهجم عل
ن  ا ، ويمك ر شبكات االنترنيت يبقى محفوظ ا يكتب عب دا أن م ر يعرف جي ذا النف ه

  .استرجاع تلك المعلومات في لحظات 
  

  . ان الواحد منا اصبح يحمل في الداخل غدة ،،،قتلتنا الردة 
ى آتا   ستطيع حت ذي ال ي ر ال ذا النف ا ه ة   ذبحن بجح بكتاب ي ، ويت ط عرب مه بخ ة اس ب

مواضيع ومقاالت ، ونحن نعرف أن غيرهم يكتبها أو يلقنهم ال لشيء فقط من أجل                  
ضعة دوالرات  ون يقبض ثمن بخس بب شويه صورة المناضل األحوازي ؛ والمتل ت
وا               ليشوه مسيرة ونضال ثوار نذروا انفسهم للقضية األحوازية وشعبنا األبي وتحمل

  .ما تحملوه 
  

شيخ خزعل               لنتعرف أوال عن العالقة الروحية والنضالية التي تربط الشيخ عبداهللا ال
ع   ل م شيخ خزع صل آل ال د الفي شيخ أحم ل ، وال شيخ خزع د آل ال شيخ راش وال

  .الشهداء الثالثة وآيف بدأ التحرك بتشكيل نواة جبهة تحرير عربستان 
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شيخ     ين ال ربط ب ي ت ة الت ة الحميم بعض الرابط رف ال شيخ  ليتع ي بال ذخور الكعب  م
  .عبداهللا الشيخ خزعل ، وآل مذخور 

  
داهللا  شيخ عب ورة ال دأها من ث ذا الموضوع ، ونب ة به ائق المتعلق شر الوث ا سنن قطع
ه                  ان مع ة باسمه ، ومن آ ورة المعروف حيث انتفض بوجه الطغيان الفارسي في الث

دأ       وبالوثائق الرسمية من ملفات البالط الملكي العراقي آثرنا اال         حتفاظ بها ؛ بعد أن ب
ون                  المأجورين   المساس بأسماء ناصعة في سماء األحواز ؛ آي ال يبقى مجال لمتل

  .ويحسب نفسه قائدا مغوارا  أو حاقد أو مندس في صفوف الثورة األحوازية ،
  

ة                  من هنا نبدا قصة تشكيل أول تنظيم جبهوي سياسي منظم ؛ ولمن ال يعرف الحقيق
ر              أود أن اشير هنا الى       شكيل مكتب تحري م ت أنه قبل تشكيل جبهة تحرير عربستان ت

  .عربستان ، وهذه سابقة موثقة يجهلها آثيرين 
  

ه وهو                             ى جوار ب ل ال ة أو انتق ذبح الحري ى م شهدوا عل ا من است د ي ات الخل الى جن
ى نفس                           سير عل ا ي ازال حي ا دهراب أو ممن م ا عيسى وي يناضل معكم يا محيي وي

شهادة عن                 نهجكم ويتمنى اللحاق     شهداء األحوازيين ، وينتظر هذه ال م برآب ال بك
  .طريق االغتيال بواسطة الفرس أو عمالئهم ؛ فالوثائق هي من ستتحدى 

  
اء                          دو الفارسي ، ورحم اهللا من تحمل عن رار للع ا شهدائنا األب اعكم ي لعن اهللا من ب

ا  د الحي ى قي ا زال عل و م ا وه ن تحمله تقالت الفارسية أو م سجن والمع ا ال ة مالحق
وي                  ام العنصري البهل ا مع النظ مطاردا من اجهزة مخابراتية اتفقت مصالحها وقته

  .المقبور أو من تسمي نفسها االن جمهورية اسالمية 
  

ذي سيكون رد من  ائق مال ة واالعالم من وث شره مفوضية الثقاف ا ستن د م رى بع ت
وا       اء ليخط ه الخبث ب ل اء ويكت ن آالببغ ر ويلق اء العك صيد بالم سمومة  يت أقالم م  ب

  .روايات وحكايات مدفوعة األجر من قبل االطالعات الفارسية 
  

رار                 ا من ق ي     ( مثل هؤالء آمثل شجرة اجتثت من تحت االرض ما له صدق اهللا العل
  )العظيم 

  
ستان محيي وعيسى ودهراب ،                     ر عرب ادة جبهة تحري رار ق الى ارواح شهدائنا االب

ى نفس ال              م عل ه أو من ينتظر              والى ارواح من سار معه ى جوار رب ل ال نهج وانتق
  .منهم وما بدلوا تبديال ؛ تهدي مفوضية الثقافة واالعالم هذا الجهد المتواضع 

   ....يتبع
  
  
  
 


