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كلنا يعرف المحنة التي تمر بها األمة العربية و اإلسالمية عامة والتي يمر بها الشعب 
العراقي خاصة في هذا المرحلة من زمن الخيانة و العمالة و نسيان القيم و بيع الضمير 

وذلك طمعا بالدوالر و , آل بلير و آل صهيون والنظام الفارسي العنصريخدمة آلل بوش و 
 !!!حب الكرسي من المحمي بدبابة شيطان االكبر

و في هذه الظروف العصيبة بالذات يخرج العلقميون لينهشو في ما تبقى من جسد االمة 
هداف ساعين لعزل العراق عن أمته ومحيطه و تاريخه العربي األصيل في سبيل تحقيق أ

 .السيد الفارسي واألمريكي و الصهيوني

و في هذا السياق فقد انتدبت مجموعة من المأجورين والمتزلفين وقاموا بمهاجمة كل ما 
يمت للعرب والعروبة حتى وصل الدور على الشعب األحوازي البطل الذي دمر كل 

التشيع الجعفري (مية المحاوالت الفارسية الرامية لعزله عن أمته العربية و عن ثقافة االسال
و من المؤكد انه بصمودة المعروف سوف يفشل , )النقي و ليس الصفوي العنصري 

المحاوالت الفارسية العنصرية التي هبت رياحها الصفراء مؤخرا والتي بات ينفذها عدد من 
 . بائعي الضمير و الوجدان اإلنساني ممن يدعون المواطنة العراقية

 يون ودورهم في تخريب األهواز (اءة مقالة قصي الشيخ عسكر لم أفاجئ أبدا عندما قر
 المسمومة التي يراد منها زرع الفتنة بين األشقاء و أبناء الوطن والتاريخ الواحد )العراق

ال بل كنت اتوقع ذلك عند ما بدأت المخابرات في شراء ذمم بعض ) العراقيين و االحوازيين(
فرس و في الغرب من الذين جعلوا أقالمهم الخائبة ضعاف النفوس المتواجدين في بالد ال

في خدمة العدو خصوصا ما بعد االحتالل االنكلوا أمريكي للعراق وذلك حتى يساهموا في ما 
يحلم به الفرس و هو فصل االحوازيين عن أمتهم حتي يستطيعوا من شل حركتهم كما 

 . خططوا في عقولهم العفنة

جملة افتراءات وأكاذيب ال أساس لها من الصحة ومخالفة  لقد جاء صاحب المقالة أعاله ب 
لمنطق العقل ومنها قوله أن األحوازيين شجعوا ودفعوا صدام حسين على زج الجيش 

العراقي في القادسية السوداء وهذه كالم يخالف العقل فهل يمكن لرئيس مثل صدام حسين 
جعه مجموعة من األحوازيين اجتمع العالم بأكمله حتى تمكن من أزاحته من الحكم ان تش

دولي او حتى , فأي ثقل سياسي عالمي او, على الدخول في حرب مع دولة مثل إيران
علما ان ,اقليمي كان لألحوازيين حتى يمكنهم ان يدفعوا بصدام حسين الى الحرب مع إيران 

والتي دفعت بأالف األحوازيين األحوازيين هم او ل المتضررين من هذه الحرب السوداء 
وبحكم تواجدهم على الحدود المتالصقة ان يهربوا الى داخل األراضي العراقية واصبحوا في 



ضيافة اخوتهم عشائرهم العراقية كما هو حال االف العراقيين الذين فروا بعد حرب الخليج 
ف من العراقيين ونزلوا الثانية واالحداث الدامية التي شهدتها المدن العراقية حيث فر اآلال

رغم كل ما لقيه , في المدن األحوازية وكانوا موضع احتضان وترحاب أشقائهم األحوازيين 
األحوازيون من عناصر مشبوهة ونكرة كانت تدعي العراقية وقد تلطخت أيديها بدماء 
من و, األحوازيين من خالل عملها في صفوف مليشيا الحرس الخميني والمخابرات اإليرانية 
اشهر تلك الجرائم ما اغترفه عناصر معسكر ما يسمى بفيلق بدر الذي كان مستقر في 

 التي جاءت عقب 1985ضواحي مدينة األحواز وذلك حين اشترك في قمع انتفاضة أيار 
 .تصريحات رفسنجاني الذي نعت العرب األحوازيين بالغجر 

قائهم العراقيين و سيبقى الى االبد لكن هذا لم يمنع التواصل والتراحم بين االحوازيين و أش
و الشعب العراقي و االحوازي سيخييب امال واحالم المتآمرين والحاقدين على العروبة و 

 .اإلسالم و ستبقى وجوههم سوداء أمام اهللا و التاريخ و االمة حتماً

أتى وال نعلم من اين !! أن عبد الناصر أمد األحوازيين بالسالح , لقد ادعى األستاذ قصي
ثم لو افترضنا جدال أن عبد الناصر أمد األحوازيين بالسالح فما , بهذا األكذوبة الشاهنشاهية

فهل أنت , الضير في ذلك ما دام أنهم كانوا يحاربون الشاه الذي كان عدو للعرب والمسلمين
 .من مناصري الشاه ؟

 توافه القول حيث انه فهذا من) بالكعيبرية(وأما ادعائه أن األحوازيون يعرفون في البصرة 
ال توجد عشيرة في البصرة إال ولها فرع في األحواز وغالبا ما يكون شيخ العموم هو من 

ولذلك فهم , سكنت األحواز وهذا هو حال عشائر كعب والمحيسن وغيره من عشائر البصرة
ال يطلقون هذا الوصف السخيف على ابناء عمومتهم وإنما كان هذا الوصف يطلق في 

العجم الذين كانوا يتسللون إلى الكويت عن طريق البر حيث  از والبصرة على أولئك األحو
 . كانوا يخشون التسلل عن طريق البحر

اكتفي بهذا القدر و اترك الباقي للعراقيين الشرفاء و االحوازيين الغيارى للتصدي لهذا 
 .الهراء الفارسي الذي أطلقه األستاذ قصي

يفرح األستاذ قصي و أقول له لقد اخبرني ابن أختي في اتصال و اختم الرد بخبر قد ال  
هاتفي من المحمرة قبل ثالثة اسابيع أن أخته وزوجها الذي هو عراقي من مدينة الحلة قد 

وصلوا إلى المحمرة بمساعدة احد أقاربهم من البصرة الفيحاء عبر شط العرب و ذلك 
   . أيضا)الكعيبر(بطريقة 

  
  
 


