
                   عيدنا املسكني
شرف اإليرانيون األشجار على العرب حيث يهتمون بعيد األشجار اكثر من عيد الفطر

على عيد) أي عيد نريوز ( و األحرى أهنم فضلوا عيد األشجار , ) أي عيد العرب كما يسمونه  )  
. املسلمني

و الدوائر األخرى سبعة أيام إذا ما حل الربيع و عيدت" فإن الفرس يعطلون املدارس مخسة عشر يوما  
و املصيبة أهنم يدعون اإلسالم و يدعي. فقط " واحدا" ولكن يعطل هؤالء لعيد الفطر يوما, األشجار   

و يزعمون أن حكومتهم الغاصبة هي أم, على اخلامنئي أنه قائد إسالمي جلميع املسلمني أينما كانوا   
هلذا العيد" و إجالال" للحكومات اإلسالمية يف كل العامل و احلال أن مجيع الدول اإلسالمية تعطل إكراما  

ولكن العطلة يف حكومة اإلسالم األم لعيد الفطر املبارك يوم واحد بل أقل, العظيم ثالثة أيام أو أكثر   .

ألن, من أول شوال " أعلن اإليرانيون يف إحدى السنني حلول العيد عند الساعة احلادية عشر ظهرا )  
"ظهرا, السيد اخلامنئي ساحمه اهللا , و لكن رآه ويل أمر املسلمني " و ال فجرا" ال مساءا, هالهلم مل ُير 

. عندما كان يعانق الشمس

(ولذا عايدنا يف ذلك اليوم السعيد عصرية و مساءها و بكرة غد ذهبنا إىل الدوام

,"و كرامة و مزيدا" و شرفا" ذخرا) ص ( و حملمد " ففي هذا اليوم العظيم الذي جعله اهللا للمسلمني عيدا
عن زيارة األصدقاء و األحباب هل يسعنا أن نعايد بعض ذوينا ؟" فضال

: فإذا كنت تعيش يف األحواز و أردت أن حتضي بالعبارات اجلميلة التالية يف يوم العيد
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عيدكم مبارك و أيامكم سعيدة

كل عام وأنتم خبري

كل سنة و أنتم طيبون

أعمالكم مقبولة

عساكم من عواده

اهللا يعيده عليكم

تغبش غبشة و تشكل الدشداشه و تتحزم بالكوفيه و تركض ركض الغزال حىت ال( ما عليك إال أن   
. ( يفوتك الوقت و تعايد مجيع أقاربك و أصدقائك يف يوم واحد

. فما دام الفرس يتحكمون مبصرينا ليس من العجيب إن ُجننا

أعطل ألسريت ثالثة أيام لعيد الفطر املبارك حيث أتغيب عن الدوام يومني, أما أنا أيها األخوة األحوازيون 
.ويتغيب أطفايل من املدرسةيومني و نعايد ثالثة أيام و اليحصل فليحصل

عادل العابر
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