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From: "Al-Ahwaz" <al-ahwaz@al-ahwaz.com>
To: "hotmail" <b_kalf@hotmail.com>
Sent: Thursday, August 14, 2003 9:56 PM
Subject: Re: أرسل هذه المقالة إلى موقع األهواز المحترم ، راجيًا نشرها ، إْن آانت صالحة للنشر ، وشكرًا سلفًا ، باقر الصراف
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 حضرة االستاذ الفاضل باقر الصراف المحترم

 تحية عربية طيبة من ابناء عمومتكم في األحواز المحتلة ، وبعد
وليس األهواز ، فنحن لسنا اهوازیون بل نحن أحوازیون ونعرف جيدا هویتنا ) األحواز ( نرجو من فضلكم مخاطبتكم باألسم العربي لألحواز وهو

األحوازیة العربية وتاریخنا ولسنا في أزمة هویة ، نحن عرب منذ ان خلقنا اهللا على تراب األحواز وآلنا من عشائر عربية بدءا من بني هاشم الى آعب 
 .الخ .... الى تميم الى طي الى خزرج الى آنانة 

، فنحن  )أزمة هویة ( حضرتك ان ال تقبل اقوال من یروج الى دعایة فارسية بدون ان ال یعلم ما یدور حوله الى ادعاءات باطلة تحت عنوان  ونرجو من
یمارس النضال والمطالبة بحقوقه ، ویدع االخرین یستكملون  نفتخر بأصولنا العربية األحوازیة وبأنسابنا ، ومن ال یعرف هویته او یشكك بها فعليه ان ال

عبر الذین ال  المسيرة بدون نشر الشكوك والتشكيك في طریقهم ، فنحن لسنا مستعدون ان نلتهي بالمتشككين ونترك عدونا الفارسي یسرب تلك االوهام
 .یفقهون ما یقولونه او یروجونه وال یحسبون المخاطر

وحضرتك انسان عربي ال تقبل غيرتك ان تهضم الهویة العربية األحوازیة بتلك االوهام اوهام ازمة الهویة والتشكيك بعروبة األحواز وتسميتها العربية 
 ) .األحواز ( 

لذا نناشدك ان تقف الى جانب الحق األحوازي مناصرا عروبتها بدءا من التسمية النها هي المنطلق الحقيقي لحقيقة األحواز ، ونطالبك بأن تقف موقف 
 .قبول تلك االفكار والتصدي لها بالكلمة الصادقة والهادفة  االمانة التاریخية بعدم

 .ونحن لنا حقا على اشقائنا العرب وفي طليعتهم ابناء عمومتنا في العراق االشم ، وهذا الحق یشملك ایها االستاذ الفاضل باقر الصراف 
 مقالكم سوف ینشر في موقع األحواز وليس األهواز: مالحظة

 هذا وتقبل منا فائق التحية والتقدیر
 شبكة األحواز لالنترنت
 قسم العالقات العامة

14 / 8 / 2003  
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