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بروتوريا إسالمية

 النفط نفطنا واالرض ارضنا والنخل والنهر لنا والتراب ترابنا والوطن وطننا قبل ان
آل ذلك تم مصادرته والغاء ملكية من حسابنا, یهاجر اآلریون من الجبال الى سهولنا  

.نعيش على بحر من النفط وارضنا تتفجر بالغاز ونحن في فقر مدقع
البؤس اختلط ببراءة, عندما تمر في قریة من قرانا ترى اطفاال في عمر الزهور حفاة  

,الطفولة وشكل لوحة فنية طبيعية لمعاناة تستطيع قراءتها في وجه الطفولة البریئة  
 ترى االسر معدمة تكافح الحياة بمعاول االمل نحو غد جدید عسى ان یشرق ویعيد

.البسمة والفرح الطفال نسوا معنا الفرح والبهجة منذ امد بعيد
 بعض العوائل و االسر ال تستطيع دفع ثمن الدواء او ثمن لقمة العيش صعبة المنال
 وتراها تكافح بتعفف لحفظ ماء الوجه لماذا هذا الظلم والعدوان این االنسانية واین

?حقوق االنسان
 من یسمع هذه المعاناة یظن اني اشرح معاناة في افریقيا في دول المجاعة والتصحر
 االفریقي ال یا اخوان نحن في ارض حباها اهللا بكل الثروات الطبيعية لكن تسلط علينا

واصبح یتصرف بتلك الثروات بسياسة شوفينية بغيضة تنم, نظام بروتوریا اسالمي  
ومثال على ذلك مشاریعه في عر بستان حيث, عن مدى آراهيته لكل ما هو عربي  

 یأتي بمشروع في ارضنا ویأتي بالعمالة من خارج عربستان من المحافظات الفارسية
من ابناء شعبنا ویهدف بذلك% 90في حين ان نسبة البطالة في عر بستان ما یعادل   

 اوال الى االستيطان و تعجيم المناطق العربية وتغيير الترآيبة السكانية لصالحة
 وسيفشل آما فشل اسالفه في محو هویة هذا الشعب العربي االصيل المنسي من امته

.والمهضوم حقه في قضيته
 ان الشعب العربي االهوازي یعتب على ابناء امته من آتاب ومثقفين ویهيب بهم ان ال

عاما من االحتالل الفارسي والعنصریة 80ینسوا اخوة لهم یعانون على مدى   
 ومحاوالت النيل منهم ال لشى سوى تمسكهم بعروبتهم وعاداتهم وتقاليدهم والتشبث

وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل آان»بارضهم وهو مطلب حق واهللا مع الحق 
 .»زهوقا
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