
 
Al-Ahwaz  

From: "ahmad hosain"
To: <al-ahwaz@al-ahwaz.com>
Sent: Sunday, March 16, 2003 9:06 AM
Subject: تعليق على مقال عامر عبدالكريم حول الهوية االحوازيه

Page 1 of 1

3/16/2003

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 
{ اخواني القراء والمتابعين للمقاالت التي تكتب في القضية}والذين يستمعون القول فيتبعون احسنه  
 االحوازية ليس آل الكتاب يتعا ملون مع قضية االحواز بشفافَيه وبعض هذه المقاالت تهدف الى شق
 الصف االحوازي والتشكيك بلجانب الوطني والقومي لهذه الشعب المظلوم و محاولت تشويه نضاله

ونرجوا من االخوة الكرام القائمين على شبكة االحواز عدم 0عبر السنين الطويله بخبث وحقد دفين  
 اعطاء هاوالء فرصة لبث سمومهم واتخاذ الشبكة حصان طروادة للوصول الى اهدافهم الخبيثه بحجة
 الديقراطية والرى االخر بل يجب معاملتهم بديكتاتورَية آما يعامل اسيادهم الشعوب االيرانية

و نرد علية اَن االحوازيون هم   اوًال يتحدث الكاتب عن الدين والقبلية والقومية 0بديكتاتورية واستعالء  
 مسلمين جعفريون وهللا الحمد ولكن هل شفع ذالك لهم من االضطهاد والعنصرية من قبل شاهاة ايران

انما خلقناآم شعوبًا وقبائل لتعارفوا واعلموا ان اآرمكم عند{ثانيًا القبلَية  0وماللَية طبعًاال آال والف آال  
من قريش من قبيلة بني هاشم واالسالم لم يحارب) ص(وال يعيبنا ان نكون قبائل والنبي} اهللا اتقاآم  

 القبلية بمعناه االصيل وتقالدها في النخوة والشيمة و الكرم بل حارب الجاهلية وفي بعض االحكام قال
بألنتماء الى اخوة في الدم  وثالثًا القومًية ان القومية احساس0النبي االآرم اتخذوا ما اتخذت العرب   

 والعرق والغة والعادات والتقاليد وهذه الملكات موجوده لدا الشعب العربي االحوازي بقوة تجاه اخوانهم
ويتحدث الكاتب عن استطالع للري تجاه  في االقطار العربية من الخليج العربي الى المحيط االطلسي  

 القومية في الحواز ويقول هو في ادنا المستويات وارد عليه هل هذه االستطالع جرى في جو
 ديمقراطي اَن المواطن االحوازي من شَدت االجراءت القمعَية والبوليسية ال يستطيع ان يقول راَيه

م من1909للعلم آانت الحرآه القوميه بدأت في مارس  0بحرية خوفًا من االنتقام والمسألة والتنكيل  
بحضور السيد طالب النقيب زعيم االتحاديين في العراق وحضور الشيخ  قصر الشيخ خزعل بالفيلَية  

 مبارك امير الكويت وسعدون باشا و جملة من عشائر العمارة والقرنة وايضًاعبدالوهاب القرطاس
  ونرى ان حجر اساس القومية بداء من المحمرة 0عضو مجلس ادارة البصرة والسيد يوسف النقيب 

واما تقسيمه الى حضر وعرب معدان وغجر نقول ليس عيبًا ان نكون 0الكاتب  وليس آما يدعي  
اما 0مزارعين او نجارين او نرعى المواشى حتى االنبياء آان منهم الراعى والنجار والزارع والكادح   

فهم ليسوا عرب آما تدعي بل هم اقوام غجر اتو من بالد آسيا الوسطا لطلب العيش) الكواوله(الغجر  
0واستوطنوا هناك ولحد اآلن اما آنهم معروفة وال يختلطون بعرب االحواز ال من بعيد وال من قريب   
 ايها الكاتب اَن اهدافك ونواياك مكشوفة ومعروفة لدى االطفال قبل الكبار و آفا اسفافًا وتزويرًا للحقائق

  0اهللا لك وألمثالك الهدايه واهللا المستعان على ما يصفون والتاريخ ونسأل
األحوازي                                   والسالم  

 
 
____________________________________________________  

أنقر هنا اآلن! هل تبحث عن زوجة عربية ملتزمة تقّدر الحياة الزوجية؟ ابحث عنها مع مبروك   
http://www.maktoob.com/ 


