
 بروتوريا اسالمية
 

النفط نفطنا واالرض ارضنا والنخل والنهر لنا والتراب ترابنا والوطن وطننا قبل ان يهاجر اآلريين من الجبال 
الى سهولنا آل ذلك تم مصادرتة والغاء ملكيتة من حسابنا نعيش على بحر من النفط وارضنا تتفجر بالغاز 

 اختلط ببرائة  البؤس،تمر في قرية من قرانه ترى اطفال في عمر الزهور حفاةونحن في فقر محدق،عندما 
الطفولة وشّكل لوحة فنّية طبيعية لمعاناة تستطيع قرائتة في وجه الطفولة البريئة، ترى األسر معدمة تكافح 

فرح والبهجة الحياة بمعاول االمل نحو غد جديد عسى ان يشرق ويعيد البسمة والفرح الطفال قد نسوا معنا ال
 .منذوا امد بعيد

 
بعض اُالسر ال تستطيع دفع ثمن الدواء او ثمن لقمة العيش الصعبة المنال وتراهه تكافح بتعفف لحفظ ماء 

 .الجبين لماذا هذا الظلم والعدوان اين االنسانية وأين حقوق االنسان 
 

 والتصحر االفريقي ال يا اخوان نحن من يسمع هذه المعاناة يظن اني اشرح معاناة في افريقيا في دول المجاعة
في ارض حبانا اهللا بكل الثروات الطبيعية الآن تسلط علينا نظام بروتوريا اسالمي واصبح يتصرف بتلك 

 لكل ما هو عربي ومثال على ذلك مشاريعة في  آراهيتةالثروات بسياسة شوفينية بغيضة تنم عن مدى
عربستان يأتي بلمشروع في ارضنا ويأتي بلعمالة من خارج عربستان من المحافظات الفارسية في حين ان 

من ابناء شعبنا ويهدف بذلك اوًال االستيطان و تعجيم المناطق % 90نسبة البطال في عربستان ما يعادل 
نية لصالحة وسيفشل آما فشل اسالفة في محو هوية هذه الشعب العربي االصيل العربية وتغيير الترآيبة السكا

 .المنسى من امتة والمهضوم في قضيتة
 

 ان الشعب العربي االهوازي يعتب على ابناء امتة من آتاب ومثقفين
ة  عاما من االحتالل الفارسي والعنصري79ويهيب بيهم ان ال ينسوا اخوة لهم  يعانون ويعانون على مدى 

ومحاوالت النيل منهم ال لشي سوى تمسكهم بعروبتهم وعاداتهم وتقاليدهم والتشبث بأرضهم وهو مطلب حق 
 . واهللا مع الحق وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل آان زهوقا

 
 المنذر االهوازي                    

 
 
 

 تسترعي انتباه السادة القراء ان التسمية التاريخية العربية للمنطقة هي :في شبكة األحواز لجنة حماية تسمية األحواز 
 زاألحـواز وليست األهـوا

 


