
  فلسطين الثو رةى تسيرعلى خطوبةلعرفي ذآرى االحتالل، احواز ا
___________________________________________________ 

  
یهز الضمائرویشد  مازال اثرها في اعماقـنا تمرعليناهذه االیام ذآرى اليمة، ومناسبة مرة حزینة ،

، انها لم تعد مجرد  االلتهابیت التْاجج وها ز، ویسقي مشعل فينا العزائم ویقـدح فيهازناد الثورة
للحزن من الم ولوعة ، بال  آل ما سبع وسبعين عاما وهي تختزل في ثنایاها ذآرى مضى عليها

 . طحـن  فـينا آطحن الرحى للـبذ ورانها الماساة التي نعيشها آل یوم وهي ت
 

انها االحتالل الفارسي البغيض ، . انها ذآرى احتالل ارضنا االحوازیة ، واسقاط سياد تنا العربية 
الناهب لثرواتنا ، العامل على مسخ هویتنا ، والندري لماذا آل هذا  القاتل البنائنا ، الغاصب حقـنا

م هي عـنصریة مستبدة في ، ا الحقـد الد فـين ضدنا ، اهو انتقام من الفتح العربي االسالمي لفارس
 .طبعهم 

  
 وقـد صدق قول الشاعر فـيهم

 
   خساسة طبعهم                 یعصرون اللؤم بالود آاومن

 
بهذه النفس اللئيمة تعاملت وماتزال تتعامل معنى السلطات االیرانية رغم مروراآثر من سبعة عقود 

 وبالرغم من ان ایران قد شهدة خالل هذه الفترة العدید  عمر االغتصاب الفارسي الرضنامضت من
تلفة في ایدیولوجياتها واشكالها ،االن هذه االنظمه جميعها آانت وما ، المخ من االنظمة والحكومات

 عواالمعان في ارتكاب ابش احواز  وهو االبقاء على احتاللتزال متفقة على هدف واحد ،
واعز  او ضميرانساني ،عن ذلك  صورالظلم واالظطهاد العنصري  بحق اهلها ، دون ان یردعها

 االغـتصاب جریمة آبرى ، فان ابشع مافـيه ، انه یحرم الضحية وحيث ان ، دیني ، او قانون دولي
ویمنعها من حق الد فاع عن النفس ، وقـد سعى شعبنا ومازال یسعى في الدفاع عن نفـسه ، ولكن 

، مانعا ایاه من التخلص من  الغاصب االیراني آان ومازال شاهر سيفه بوجه هذا الشعب االعـزل
 .  جریمة الغاصب اظهار قـيود االغـتصاب ، او

  
، و یصارع الالعداء مدافعا عن نفسه  الشعب العربي اْالحوازي وحيدا یكابد االالملقـد ترك 
على  تراثه وتقاليده وعاداته وقـيمه العربية ، وهـو یدفع في سبيل ذلك ، الغالي والنفـيس  ومحافظا

في ضمائر ابنائه مية العربية التي ماتزال راسخة ، الغيرة والح ، ید فعه الى ذ لك آله من مال وبنين
مه من غائلة الذي حافـظه عليه شعبنا وحماه بدرسوخ الجبال الشوامخ ، وهذا هو الشرف الرفيع 

، یلـمـلم الشمل ،  جميع الصعاب اليوم متحدیا وهاقـد عــاد شعبنا.  االغـتصاب الفارسي البغيض
وینهض .  ــات االحتالل من الوعي القــومي والوطني، ویعيد ماتشتت تحت ضرب ویضمد الجراح

، والحقـوق  ، والسيادة المنتهكة ، ساعـيا ْالعادت االرض المحتله مناضل من اجل آسرالقـيود
  :قائال الشرعية المغتصبة ، والكرامة المهانـــــــــــة ، وهو یردد

 
 غلوب هوى ثم ارتقىان تسترد وا مجدآم                    فـلـرب م التيْاسوا

 
وآيف الیكون آذلك وهواخ وشقـيق وشریك في العروبة والعقيدة والوطن ، لذلك الشعب العربي 
الفلسطيني البطل ، الذي اعطى الدورس في الجهادوالنضال من اجل الحریة واسترجاع  الحقوق 



جميع االحرار في اصبح اليوم ایة ومنارة ،  وجذوة   ثورة ل الوطنية والقومية المغتصبة ، حتى
 .العالم 

 
، حضارة  هــــــذا هو الشعب الفـسطيني الذي ارتوت عـروقـه العربية ، بـماء الحضارة االسالمية

الحریة والكرامة واالنسانية، فـنقول له بخ بخ لــك یاشعب فـلـسطين على مااعـطيت ، وهـنياء لك 
 .اسوة حسنة لجميع الشعوب التواقة للحریة فـلنابك و. وثواب االخرة  على مانـلـت من شرف الدنيا

  
 .وهذاهوالشعب العربي اْالحوازي الصامد یسير اليوم على خطى  فلسطين الكرامة والثورة 

  فلسطين یا ام الشهداءفلمجد آل المجد لك یا
 والمجد آل المجد لك یا احواز العروبة واْالباء                                      

                               
  صباح الموسوي            
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