
 الى االخوه االحوازيين                                        
النقاش على اسم االحواز آالنقاش على آروية األرض و الجدال على عروبة األحواز 

 والآن مع ذالك و لألسف و منذ فترة, آالجدل على عروبة اليمن و الحجاز و بالد الشام
 .حسب بل أضفنا األخواز و عربستان لذلكدخلنا في نقاش حول هذا الموضوع و ليس هذا ف

و هذا سوف يجعلنا في متاهات و صراعات نحن في غنى  عنها اآلن بالذات حيث أخذت 
 .قضيتنا أبعاد عربية و دولية

لذا نقول لألحوازيين الذين لهم ذرة من المسؤولية و االنتماء لهذا الشعب أن يتمسكون بسم 
جمعت عليه اغلب الفصائل السياسية األحوازيه و األحواز ألنه االسم الحقيقي الذي أ

استطاعت هذه الفصائل أن ترسخ هذه الكلمة في وجدان أبناء األحواز واألمة العربة و 
لذا ال يمكن أن يخرج نفر اآلن و , الخيرين من العالم المتعاطفين مع القضية األحوازيه

ب و الحقيقة هيا األهواز يضرب آل شيء عرض الحائط و يقول آل ما قيل من قبل هوا آذ
و يخرج ثاني و يقول بل عربستان هي األصح و الغريب في األمر لمن يدعون العربستانيه  
يهللون و يمدحون و يثنون على من يدعون االهوازيه و لماذا هذا التناقض هل هم اهوازيين 

 أم عربستانيين ؟  
الحظنا نشر ما يسما مرآز بالنسبة لنا نحن األحوازيين آل شيء واضح خصوصا بعد ما 

دراسات األهواز لمقاالت محيي هادي فقط من دون ردود آاظم حمد ومن ثم ما آتب باسم 
مجموعة من أبناء عربستان في المهجر هذا يعني أن المصدر واحد والهدف واضح و هو 
 هذاإدخال الشك في الهوية العربية األحوازيه و مع األسف على أيدي من يدعون بانتمائهم  ل

 .آما يقال) أهل مكة أدرى بشعابها ( الوطن و هذا ال ينطلي على األحوازيين ألنه
 أن صفة األهوازي يمكن أن تكون صحيحة بالنسبة لهم إذا) األهوازية (نقول للذين يدعون 

 ما آانوا يتفقون بما تدعيه إيران بتسمية األهواز آمدينة فقط لذا ال يحق لهم أن يتكلمون عن
 .قضية و شعب و جغرافيا تشمل جميع مدنها و قراهااألحواز آ

أما لمن يدعون العربستانية أوال نحن ليس لنا اعتراض على معنى هذه الكلمة بل هي 
صحيحة جدا و تعني بالفارسية منطقة العرب و هو اعتراف من قبل إيران بعروبة األحواز 

 لدول فهم مثال يسمون بولندا في فترة من الزمن و الفرس لهم لغتهم و طريقتهم في تسمية ا
و لكن ال البولوني قال أنا ) عربستان ( و السعودية ) مجارستان ( و المجر ) لهستان ( 

 .لهستاني و ال السعودي قال أنه عربستاني فهذا من شأن اإليرانين في تسميتهم للعالم
 .لغتهم العربيةلذا األحوازيون الذين يطلقون على أنفسهم عربستان آلمة ليس لها معنى في 

و على عربستان المقصودة ) 1( و إذا أصروا على آلمة عربستان فليضيفوا لها رقم 
 .أو العكس للتمييز بينهم) 2(بالسعودية رقم 
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