
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  آيف یستقبل األحوازیون عيد النيروز هذا العام

  
اليوم آان الجو شدید البرودة بعد یوم ممطر و عاصف زمجر 
  فيه الرعد بغضب هادر یسبقه البرق الذي یشع بقوة و عنفوان

  
دعاني صدیقي أبو خالد  ظهر هذا اليوم لقضاء السهرة  في 

فقبلت الدعوة بكل )  اليهش (منزل یطل على شاطئ البحر
   آنت في المكانعشاءسرور و قبيل صالة ال

األخر و آلهم شباب و اخذ المدعوون یتوافدون واحدًا تلو 
أحوازیون من معارف صدیقي أبو خالد ، دالل القهوة العربية 

  .آانت حاضرة مع حواراتنا
لفت انتباهي سؤال طرحة احد الحاضرین المتحمسين للقضية 

  قائًالاألحوازیة 
نحن في بدایة الشتاء و ما یلبث الشتاء أن ینقضي و یحل 

الربيع و تبدأ احتفاالت عيد النيروز و آما تعلمون یتوافد إلي 
األحواز عدد آبير من الفرس و باقي القوميات لالحتفال و 

إقامة الطقوس المجوسية من قفز على النار و ما إلي ذلك من 
  رجس المجوسية

  !!!!      ؟؟؟؟ي أن یصنع هذا العامعب األحوازفما یتوجب على الش
  

لف الصمت المكان لبرهة و ما البث السائل یستطلع أراء 
  الحاضرین 
بأرضنا و خيراتنا و على بعد أمتار  یستمتعون :فقال أحدهم
 و أسر یجوعون و یبردون و یعانون أشد المعاناة منهم أطفال

  لح للشربو فوق آل ذلك یشربون الماء المالح الغير صا
  یجب علينا أن نحرق خيامهم



  بل نجمع الكالب المسعورة و نطلقها عليهم ليًال: و قال أخر
 و آان طرحها أمر اآلراءنعم آانت هذه من بين جملة من 

طبيعي و هو ناتج من معاملة الحكومات الفارسية المتعاقبة 
  ألبناء األحواز 

  ءفالظلم یولد الكراهية و الحقد و األفكار السودا
  فقلت لهم 

تمهلوا یا أخواني ، لقد أختار شعبنا الكفاح السلمي لنيل حقوقه 
، و لدي و مطالبه و ما تقولونه أمر یرفضه الدین و األخالق

  فكرة أفضل أتمنى من آل أبناء األحواز تطبيقها 
  و لنبدأ منذ اليوم

لنبدأ بمخاطبة ضمائر الفرس و آشف الممارسات الحكومية 
العربي بشكل خاص و باقي القوميات بشكل ضد أبناء الشعب 

عام و أقترح أن یكون تطبيق هذا األمر على شكل منشورات 
  باللغة الفارسية تنص على األتي

  
أخواننا الفرس، األذریين، األآراد إلي جميع الشرفاء من 

  القوميات اإلیرانية المختلفة
و ) األحواز(أنكم اليوم إذ تنعمون بربوع إقليم عربستان 

ضون أجمل األوقات وسط عائالتكم و تمارسون معتقداتكم تق
هذا اإلقليم من شتى بشكل علني و بكل حریة، یعاني أبناء 

أنواع الظلم و القهر فهم محرمون حتى من مائهم و أنهارهم و 
 باإلضافة لمصادرة ربون ماًء مالحًا غير صالح للشربیش

ن من ، محروموأراضيهم و منحها لوافدین من قوميات أخرى
 بأسماء عربية من لباسهم الوطني و من تسمية أوالدهم

 ضعف  حرمان أبناء العرب من الدراسة بلغتهم و،اختيارهم
  و غير ذلك آثير الرعایة الصحية و إهمال اإلقليم 



 تسقون مزروعاتكم من  تشربون ویا أهل یزد و رفسنجان إذ
 ظلمات ماء األحواز تذآروا الظلم الواقع على أبنائها و الظلم

   یوم القيامة
ولو أن حكومة الماللي قدمت من الدعم و األموال بقدر ما 

تقدم لحزب اهللا و أمل و باقي الشيعة في جنوب لبنان لما جاع 
  و عانى أشد المعاناة شعب هذا اإلقليم

  أليس شعب عربستان عرب و شيعة مثل شعب جنوب لبنان ؟
 تعلم الفارسية آما تفرضه على نهل تفرض على الجنوبيي

  عرب األحواز
إیران لخارج حدودها و في داخلها من لماذا تصل خيرات 

یعاني أشد المعانة ليس من العرب فحسب بل من سائر 
  القوميات

لماذا یبحث أبنائنا عن لقمة العيش في الخارج و یغتربون و 
  یبتعدون عنا و یعيش الماللي حياة البذخ و الرفاه

األمر بشعوب إیران الحرة أن یستعبدهم حفنه من هل وصل 
التجار و الكهنة الذین ال نعلم إن آانوا من عالمنا هذا أو 
خرجوا علينا من مزابل التاریخ في الحقب و العصور 

  المظلمة
   

أننا نحن عرب األحواز توصلنا لقناعة مفادها أن شعوب 
ها بلوش و غيرإیران آافة من فرس، أآراد، أذریين، عرب، 

 تعيش على هذه الرقعة من األرض التيمن القوميات الكریمة 
التي تسمى إیران قد توصلوا إلي درجة من النضج و الوعي 

 لبناء دولة دیمقراطية حدیثة و یؤهلهم الذي الثقافي و العلمي 
الدول على مستوى عالي من التقدم و التطور على قرار 

 من هذا النظام األوربية و غيرها من الدول المتقدمة بدًال
  .المتهالك



  نهایة المنشور
أیدني من أیدني و أعترض من أعترض و تابعنا الحدیث و 

  أنقضت السهرة
   و للمؤیدین الحق في تغيير ما یرون و توزیع هذا المنشور

  
نعم أخواني أن هنالك من أبناء شعبنا من یعتبر أن عيد 

  النيروز یأتي بالبالء على أرض األحواز
 منذ اليوم لنغير هذه المعادلة و لنجعل من عيد ولكن لنعمل

 بالهواء الطلق یحضره أبناء برلمان شعبي مفتوحالنيروز 
 شاهدین على ظلم الحكومة فإن وامختلف القوميات و یكون

آان منهم من ال یبالي أو ال یكترث فسوف یعود إلي دیاره 
و و أحواله بفكره مغایره عن آل عام عن أبناء هذا اإلقليم 

  ليعلموا أن أوان التغيير قد حان
وليتنبه الغافل و ليعتبر المشاهد و ليتعلموا هذا العام في 

األحواز شيء جدید عن الحریة و النضال السلمي الذي یقوده 
   و حتى یومنا هذا2005أبریل / نيسان15عرب األحواز منذ 

  
فعمل جميع القوميات و من بينها الشرفاء من الفرس سوف 

المهمة و لنفكر بالدعم من داخل إیران بدل انتظار یسهل علينا 
الدعم من الخارج من أي جهة آانت سواء أمریكا أو بریطانيا 

  أو حتى األمم المتحدة
و ال مانع من دعوة باقي القوميات من فرس و غيرهم من 
الوافدین إلى  األحواز في عيد النيروز إلقامة مظاهرات 

لبه بحقوق القوميات عامة سلمية تسير بالورود و الشموع مطا
و القومية العربية خاصة و لنهدي رجال الشرطة و مكافحة 

  الشغب الورود 



فإني أآيد أن رغبة العيش و الفطرة السليمة سوف تتغلب على 
 ليس لدى رجال الشرطة فحسب ما دونها من مشاعر و أفكار

إن لم یكن في حينها ففي بل لدى جميع  الشعوب اإلیرانية 
و لنبدأ بثورة سلمية ال تغير األحواز فحسب  بل ق وقت الح

  تغير آل إیران  و ليكون هذا توجهنا
  

  أخوآم أبو محي الدین األحوازي
arabi_ahwazi@hotmail.com 

  
  
 


