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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 حضرة األخ الفاضل المحترم
 تحية اخویة طيبة وبعد
 في البدایة نود ان نشكرآم على ما جاء منكم من اطراء ، ونشكرآم على زیارتكم الى الموقع الرسمي لألحواز والثورة
 األحوازیة وبعد
  

دجيل( نهر الجراحي ینبع من منطقة بهبهان االیرانية ویصب في منطقة الفالحية األحوازیة وجزء منه یصب في نهر آارون 
حسب بعض الخرائط التي بحوزتنا) األحواز   . 

  
 نهر الجراحي نهر جميل مهيىء ان یكون منتجعا سياحيا ، ولكن هذا النهر آغيره من االنهر العربية في األحواز المحتلة
مهمال یفتقر الى العنایة من قبل المستعمر الفارسي آحال المدن العربية األحوازیة حيث االهمال المتعمد ، بهدف جعل األحواز
 . منطقة نائية حتى ال تكون محطة انظار للوساح العرب واالجانب وحتى ال یتعرف عليها ومعرفة حقيقتها العربية
  

على ضفتي نهر الجراحي واغلب العشائر هذه) واحدة  وليست عشيرة( تسكن عشائر عربية مختلفة    
 تمتهن الزراعة والفالحة آمصدر اساسي لحياتها المعيشية واالقتصادیة
  

آيلومتر 38وعلى نهر الجراحي جسر من الحدید ویبتعد عن مدینة األحواز عاصمة قطر األحواز   . 
  

ضفتي النهر وهي عشائر احوازیة  علما ان ليس هناك عشيرة تسمى بالجراحي وانما هناك عشائر عربية مختلفة تتشارك  
 . مترابطة بعالقات وطنية وعشائریة قویة
  
 . وان النهر ال یمتد الى االراضي السوریة او الترآية آما جاء بسؤالكم في رسالتكم
  
 اما اصل العشائر آلها في األحواز تمتد الى عمق الجزیرة العربية من آعب وتميم واالشراف الهاشميين وآنانة وخزرج
 . وربيعة وغيرها
  
 وتصحيحا لرسالتكم وما جاء بها ان عشائر عربية في ایران ، ایران ليس فيها عشائر عربية ، واذا آنت تقصد األحواز

1925فأعلم یا اخي ان األحواز ارضا عربية محتلة وليست ایرانية وتقع تحت االحتالل االیراني منذ عام    ! 
بل ليس هناك في التاریخ شىء اسمه ایران وانما فارس او بالد الفرس ، اما ایران فهي اضحوآة اراد بها الفرس ان یضموا
 من خاللها دول الجوار بالقوة المبراطوریتهم امبراطوریة الظلم والتمييز العنصري و منها احتالل األحواز العربية والبلوش
 . والترآمان واالآراد وغيرها من شعوب سقطت ضحية التوسع الفارسي المتعطش الى امتصاص خيرات الجوار
  
 نسأل اهللا اننا استطعنا ان نشرح لكم بعض الشىء من تاریخ األحواز المتعلق بسؤالكم ، هذا ونسأل الباري ان ینصرنا من
 . اجل احقاق الحق واستعادة حقنا العربي المغتصب من الفرس ، وما ضاع حقا وراءه مطالب
  
  اخي الكریم الفاضل
 ان شعب األحواز شعب عربي وان ارضه جزء من تراب الوطن العربي الكبير وقضيته عادلة وحقوقه شرعية ومطالبه
 مشروعة ، وان شعبنا وثورتنا في وضع الدفاع من اجل التصدى الى الطمس المتعمد والشرس الذي ینتهجه المستعمر
 الفارسي تجاه شعبنا العربي في األحواز االعزل ، وان مناضلي األحواز في شتى بقاع االرض منتشرون من اجل نصرة
 األحواز وهم دعاة حق ورسل حریة ، ویتطلع الشعب واالحرار الى مستقبل مشرق والتمتع بحقوقهم التي منها اهللا وحباهم
 بها واغتصبها وسلبها منهم االعداء الفرس وجعلوا اغنى شعب یسكن على اغنى ارض فقيرا حياته العوز وقوته الحرمان
  
 . اخي اننا ندعو اصحاب الضمائر الحيةوآل منصف ان یقف الى جانب هذا الشعب وینصره حتى ولو بكلمة حق تقال بحقه
  
 في الختام
  

Date: Sat, 21 Aug 2004 21:50:36 -0700 (PDT)

From: "Al-Ahwaz" <al-ahwaz@al-ahwaz.com>  View Contact Details 

Subject: Re: جواب على اسئلتكم

To: "mu at" <mu_at_9@hotmail.com>



  وفقكم اهللا
 وتقبلوا من شبكة األحواز فائق التحية والتقدیر
 والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته
 شبكة األحواز لالنترنت
 العالقات العامة
22 / 8 / 2004 
  
  
  
mu at <mu_at_9@hotmail.com> wrote: 

 
 
  شبكة األحـواز لالنترنت
Ahwaz,Arabistan Online Network  
www.al-ahwaz.com 
www.al-ahwaz.net 
al-ahwaz@al-ahwaz.com  
arabistan@al-ahwaz.com  
arabistan@yahoo.com  
Fax:  
1-530-678-5231 

بســــم اهللا الرحمن الرحيم
 
 

 السادة المحترمين القائمين على موقع أألحوأز
 

الســـالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته
 

والتوقيق وان یعينكم اهللا. أتمنـــى لموقعكم التقدم والنجاح 
 

ا لموقع ولي بعض أألستفسارات أرجو أن تتفضلو یمساعدتي وأألجابة اتطلعت على اقسام هذا
 

هذه.وان اال تهمل رسالتـــي 
 

 هل نهر الجراحي هو نفس النهر الموجود في اردبيل أألیرانيه وهل یمتد إلى أألراضي السوریة الحدودیة مع ترآيا والعراق
 

وماهي أصل التسمية بنهر الجراحي 
 
  

قرأءة ایضًا عرب الجراحي وهم من عشائر أألحــواز الى من تنتسـب هذه العشيره وهل هناك عالقة بين التسميـة ونهر الجراحـــي 
 

   سعد العشيرة وسعد العشيرة ثالثة عشر فخذًا وهي من عرب الجنوب اي عرب اليمن ومنها الحكم بن سعد العشيرة وینتسب اليه -ومن ضمن القبائل العربية التي استوطنة أألحـواز 
الحكمي

 
ایران و العراق   علمًا بأنهم منتشرون في السعودیة واليمن وفي الوطن العربي واالســالمي ومنها  هل یوجد ال الحكمي أو فروع لهم في أألحـــواز

 
وینتسب اليهم الشاعر المعروف ابو  .ایام الدولة االمویة وفاتح ارمنيا واذربيجان) افغانستان حاليًا( ینتسب اليهم الجراح بن عبد اهللا الحكمي والي البصره وحاآم خرسان وسيجستان  

نواس الحسن بن هاني الحكمي
 

أرجـــو تفضلكم وإفادتي
 

ولكم جزیل الشكر وأألمتنان
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