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اإلنسان وظلم بني اإلنسان

البار, الكامل والناقص,االنسان ذلك المخلوق المثير للجدل والظالم لنفسه والمظلوم   
,جامع المتناقضات ومورد الشبهات, السعيد والشقي, الصالح والطالح ,والفاجر   

النبيل المطيع هللا الواصل الى اعلى الدرجات حتى فاق, مدعي االلوهية والمتكبر  
الخير والشر في بني ادم منذ بدایة الخلق سنة اهللا, هابيل وقابيل. المالئكة المقربين  

والشقي من غرته, السعيد من اتعظ ولم یغتر بدنيا الغرور, ولن تجد لسنة اهللا تبدیال   
این القرون الماضية واین القياصرة, فما بالك ایها االنسان, آل من عليها فان, وتجبر  

العودة الى, آل قد مضى و یبقى من اتقى في روض ورضوان? واالآاسرة والفراعنة  
الى, الى مساعدة المحتاج والملهوف , الى نصرة المظلوم, الحق الى الواحد االحد  

الى اغاثة, الحس االنساني النبيل تجاه اخيك االنسان الى التراحم والتواصل وااللفة  
,المظلومين في فلسطين واالهواز الذین یعانون من ظلم االنسان الخيه االنسان   

لكن, فاليهود معروفون من خالل التاریخ بقتلهم االنبياء واالوصياء وهم شر خلق اهللا   
نحن على دین واحد لكن یأبون ان? ما بال اخواننا في االسالم في جمهوریة ایران  

فما الفرق اذن بين نظام, ینصفونا و یعيدوا لنا حقوقنا التي آفلها لنا الدستور االیراني   
فكالهما حاول, الشاه المقبور و بين حكومة الدین والعدل و ولي الفقيه آما یقولون   

فمالكم, ویحاول محو هویتنا العربية بل االسالميون اشد بأسا علينا من النظام السابق   
فویٌل لكم من, اذا وقفتم یوم القيامة امام الملك الجبار فبماذا تجيبون , آيف تحكمون  

فاننا القينا عليكم, اننا نطالب بحقوقنا آاملة واهللا على مانقول شهيد ,عذاب یوم عظيم   
.الحجة وال حجة لكم عند الملك القهار

 ان االستئساد على شعب اعزل ومسلم ذنبه الوحيد انه عربي ليس من االسالم في
 شيء وان الدول غير المسلمة تحترم االقليات المسلمة في اوطانها وال تذلها آما

ان شعب االهواز طبعا ليس اقليه هنا بل شعب محتلة(تفعلون بشعبنا في االهواز   
ان االمم المتقدمة تعتذر عما صدر منها ایام االستعمار وماضيها االستعماري) ارضه  

 وانتم في القرن الواحد والعشرین تصرون على استعمارآم لالحواز العربية وانتم
 آنظام اسالمي لم تعتذروا البناء االهواز مما فعله اسالفكم بل زدتم عليهم جورا و

 ظلما و سياساتكم العنصریة فاقت اسالفكم عشرات المرات وسجونكم ضاقت باحرار
.االهواز المؤمنين الشرفاء

 بل تهدیداتكم تعدت الحدود للدول العربية المجاورة تتخبطون تارة قوتكم اآبر من
 قوتهم باشواط تصرحون وتارة اخرى تهددون بمنع النفط و اشعال المنطقة تقسمون و

.ترعدون
 من ناحية تحرمون امتالك القنبلة الذریة ومرشدآم یقول ال یجوز شرعا امتالك
 االسلحة النوویة واعمالكم تظهر غير ما تعلنون اذا آان توليد الطاقة الكهربائيه
 حجتكم في امتالك التقنية النوویة فانكم لستم بحاجة للكهرباء النكم من اغنى دول

 العالم من حيث المخزون النفطي والغاز و لستم بحاجة للتكلفة الباهظة التي تتطلبها
 التقنية النوویة وان ما تنفقونه على هذه التقنية شعوبكم اولى بها وان موجة الغالء و

التضخم الحاصل في اقتصادآم اولى بتلك االموال التي تهدرونها على مصانع ستجلب
ان المنطقة بحاجة الى االستقرار اآثر من التأزم. الحصار والویالت والعداء  

 والمشاحنات والعنتریات التي مضى عليها الزمن وما عادت مفيدة حتى لالستهالك
. الداخلي

 ان الدیمقراطية قادمة الى عقر دارآم شئتم ام ابيتم وان حقوق الشعوب ما عاد
 غربالكم قادر على اخفاء شمسها المضيئة وان الظالم البد ان یزول وغدا لناظره
 لقریب وان الدماء التي روت تراب االهواز سوف تحاصرآم وتخزیكم في الدنيا

.واالخرة وان الملك یبقى مع الكفر وال یبقى مع الظلم

آاتب و باحث من االهواز *
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