
 الهزيع األخير من الليل األهوازي الطويل
 

وا مرلتمطر السماء بتحياتها على أرض االهواز التي انجبت األبطال الذين د
م من إسقاط النقاب عن وذلك بعد تمكنِهبسواعدهم األبية اصنام النظام واسطورته، 

هوازية شوارع األال إلى  عارٍموجوه المتاجرين بالدين والثورة ومن ثم انهالوا آسيٍل
.األخيرة   القالع الرملية للنظام الذي بات يلفظ انفاسهليجرفوا بمقاومتهم الباسلة،  

 
ولية هذه بأنك انتفاضتك البطمن خالل نعم أيها الشعب العربي األهوازي لقد اثبت 

.ترفض الخضوع لألمر الواقع واالنصياع للذل والعبودية  
 

افشلت ولت أحالمه إلى آوابيس ووّحالنظام درسا خطف النوم من عيونه  ولقنت 
ارادتك الصلبة ووقفت  على صخرة هيبته المزيفة وحطمت ، العنصريةآافة خططِه

 لتقول ال وألف ال  واحٍديماثل شموخ نخيل االهواز وقفة رجٍل بشموخك الذى
 تي تشكل وصمة عار على جبين حكام طهراناللسياسة التفريس والتطهير العرقي و

. ينالعنصري  
 
 رقما لت قضيتك العادلةقد جعخالل قدرتك الفائقة على الصمود والتضحية، من و

 خاصة وأنك. تجاوزهصعبا في معادلة إيران والشرق األوسط لم يعد من الممكن 
كون الوحيد بين الشعوب في إيران والذي أصبح التحدي عالمة بارزة في تكاد ت

. نضاله العادل  
 

خططه الرامية إلى تغيير الوضع الديمغرافي ومحو وعندما اقدم النظام على تنفيذ 
  وأصيالا أبياالهوية العربية في أهوازنا الحبييبة، لم يورد في حساباته بأن هناك شعب

البساط من تحت قدميه ليفضحه أمام األمة يسحب يقف له بالمرصاد وسوف 
. اإلسالمية والمجتمع الدولي  

 
 
 وأن .... قد بدأيع األخير من ليلنا الطويل بأن العد التنازلي للهزعلم الجميعليف

وضع المأساوي الذي ظل يعاني منه االنتفاضة األخيرة ليست إال بداية النهاية لل
.  زاي طوال العقود السبع الماضيةانا األهوشعب  

 
 

األخيرة  من خالل البشعة  ارتكبوا الجريمة لم النظام وأعوانه ومرتزقته الذينليع
مسيرات السلمية في المدن األهوازية بان شعبنا سوف لن يغفر لى الطالق النار عإ

 آم الدوليةمن خالل المحاحتى وإن آان لون جزاءهم العادل عملهم الجبان هذا وسينا
.  مهما طال الزمنو  
 



لن ونعاهد شهدائنا األبرار الذين سقطوا على أرض الوطن الجريح بأن دماءهم 
 لهذه الدماء الطاهرة التي روت طولي وفاًء البدى، وسيواصل شعبنا نضالهتذهب ُس

. والشرعية واالستمراريةهوازية ومنحتها المزيد من المناعةالحرآة الوطنية األ  
 
 

  "نقلبوناي منقلب يو سيعلم الذين ظلموا 
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