
 )9(هل تعلم 
هل تعلم أن األحواز أرض عربية حمتلة ولكن تتجاهل القمــم العربيـة هـذه األرض

 وساكنيها وكأننا لسنا جزءاً من األمة العربية؟

ومهما حاولت األحزاب األحوازية يف املهجر أن تقنع األمني العام للجامعة العربية بأننا
 !عرب، ال جتد جدوى من حماولتها

إن: واقع حال العرب األحــوازيني هــو        فكان رد السيد عمرو موسى وهو يهرب من           
لألحزاب العربية وأنتم األحوازيون ليست  اجلامعة العربية هتتم للحكومات والدول وال         

 !!!لديكم حكومة عربية

  
هل تعلم أن الصحفي والكاتب الكبري حممد حسنني هيكل اهتم األحوازيني يف انتفاضــة

 !بعمالة بريطانيا وأمريكا؟ 2005نيسان  15
يا اشهر الصحفيني والكاتبني، نعاتبك عتاب األخ لألخ: وحنن نقول لكاتبنا العريب املوقر        
 !!!اإليراين) تلفزيون العامل(وأنت تكسب معلوماتك من 

وكان األجدر بك أن تسافر عدة مرات إىل األحواز وتقابل األحوازيني بنفسك بدل أن
عندئذ لكنت أديت واجبك الصحفي أداءاً ملتزماً،! تسمع عنهم من تلفزيونات أعداءهم     

 ! ولكنك يا سيدي احملترم مل تزر األحواز ولو ملرة واحدة

 :رمبا يقول البعض أنك تقاعدت عن مهنتك الشريفة ونقول
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وأبادهــم 1979أين كان حممد حسنني هيكل عندما فجر األحوازيون انتفاضتهم عام                
 النظام اإلسالمي إبادة مجاعية؟

 هل كتب عنهم شيئاً يف كتبه اليت ألفها وال تقل العشرات؟

 أم هل ذكرهم يف الصحف اليت كان يعمل لديها؟ 

 أو أين كان حممد حسنني هيكل عندما أعدم الشاه حممد رضا هبلوي األحوازيني الثوار؟

 ؟1985أمل يسمع عن ثورة األحواز عام 
 ؟2000أمل يسمع عن ثورة عبادان عام 

 ؟1925أين مؤلفاته عن احتالل األحواز على يد رضا خان البهلوي عام 
فهل خلمسة ماليني عريب احلق ليعاتبوك عتاب األخ لألخ يا أخانا العريب وأنت مل تعلق 

 لقضيتهم أي إهتمام؟؟؟

 .فانصف شهداءنا وأسرانا، شهداء وأسرى األمة العربية يرمحك اهللا
  

هل تعلم أن الكاتب أمني الرحياين وهو لبناين عاش يف عهد الشيخ خزعل، ذكر الشيــخ
 خزعل ملك األحواز يف كتابه ملوك العرب؟

هو الشيخ خزعل أمري عربستان ومؤلف كتاب الرياض اخلزعلية: ونقرأ يف كتابه ما يلي     
فهو من أمراء العرب بل. يف السياسة اإلنسانية، قل من ال يعرفه من قراء الصحف العربية              

 . أكربهم بعد امللك حسني سناً واسبقهم إىل الشهرة ومن أعظمهم يف الكرم

  
هل تعلم أن لدينا كتاب وشعراء كثريين لكن النظام اإليراين وكما أشرت سالفاً، استناداً
للتعتيم اإلعالمي الذي يفرضه هذا النظام علينا، فإنه ال يسمح هلؤالء الكتاب أن ينشروا
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ما يكتبون من حقائق عن األحواز وما يتعلق باألحواز، وما اكثر الشعراء الذين مـاتوا
 وأخذوا دواوينهم إىل القبور معهم؟ 

  
هل تعلم أن األحوازيني مل ينتجوا فيلماً سينمائياً وال مسلسالً أحوازياً حىت اآلن نتيجـة

 التعتيم اإلعالمي الذي يفرضه اإليرانيون عليهم؟

  
ســعيد عــودة(هل تعلم أن النظام السوري قام باعتقال أحوازيني وسلم أحدهم هــو                    

إىل املخابرات اإليرانية؟ وكان سعيد قد فر من النظام اإليــراين إىل سـورية) الصاكي
الشقيقة بعدما عارض مشروع قصب السكر االستيطاين يف األحواز وبناء املستوطنــات

 الفارسية فاصبح مطلوباً للحكومة؟

فهل تسمح الشيم العربية أن يعتقل العريب من استجار به وأصبح دخيالً عنده، مث يسلمه
 !إىل من يرمي قتله يا سيادة الرئيس بشار األسد؟

  
هل تعلم أن التصفيات يف العراق مل يسلم منها األحوازيون وقد اغتيل رعد دعري وهــو

 سياسي ومعارض للحكومة اإليرانية؟

 أال يوحي اغتياله أن وراء التصفيات يف العراق بصمات إليران؟

  
هل تعلم أن األحوازيني كانوا يذهبون إىل الكويت حبثاً عن العمــل بعــدما حرمتهــم
حكومة الشاه حممد رضا هبلوي من فرص العمل يف وطنهم ويف األحواز كرت من النفط

 واملعادن واملوانئ وشركات عدة؟
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فكان أولئك األحوازيون يذهبون إىل الكويت مشياً على األقدام وذلــك عـن طريــق
العراق، فتارة تعتقلهم احلكومة العراقية مث تسجنهم مث ترجعهم إىل األحواز فيسجنهــم

 !!!النظام اإليراين آنذاك أيضاً

 .وتارة تفترسهم احليوانات الربية، ومرة ميوتون عطشاً يف الصحاري
  

هل تعلم أن النظام اإليراين سيذبح العرب بقطن بدل السكني كما ذبح األحوازيني من
 قبل، مث يستويل على األمة فيفرض واليته عليها؟

أم أنك تعلم لكنك ما برحت فرعوناً بدل أن متسي عوناً لنا فتساندنا ضد التنني اإليراين
فيقتلها بسمــه الزعــاف) وأنا وأنت من ضمنها     (املنافق قبل أن يلسع كل األمة العربية             

 !!!وكأنك ال تعلم

  
 األحواز -عادل العابر 
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