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  الى أهل الضمائر الحية.....      نـــــــــــــــــــــــداء         
 
 

... الى آل الوطنيين ..... انساني الى آل المخلصين من ابناء و بنات شعبنا األحوازي       أوّجه نـداء

 المنطقة  في منطقة التّنومة ــ األحوازیونالى آل من یحس باأللم االنساني الذي یتعّرض له أهلنا

إنها آارثة انسانية . مان الحدودیة بين العراق و ایران ــ حيث أنهم محرومون من الماء و الغذاء ، و األ

ت باألسر األحوازیة التي آانت تقيم في العراق إثر هروبهم من القصف وآلة الحرب العسكریة التي ألّم

 التي دامت ثمانِ  راقية ــ االیرانية وآانت تدك مدنهم و دّمرت منازلهم و حياتهم في زمن الحرب الع

 على  االمریكية ــ البریطانية منذ بدء الحربو.  حينها في قد لجؤوا الى العراق آانوا الذینسنوات

 الحياة ، حيث هم یعانون الحرمان من أبسط أمورو  و الى هذا اليوم 2003 – 3 – 20العراق أي منذ 

ن أخوتهم العراقيون لألسف الشدید ، ثم طردوا بالقوة من أنهم تعّرضوا لعمليات النهب و السلب م

  العراقية العمارة و البصرة و المناطق التي آانوا یقيمون فيها، بالخصوص في منطقةبيوتهم ومساآنهم

 قتل بواسطة األستخبارات  منو منهمبسبب دفاعه عن العراق قتل منهم في الحرب تل منُ األخرى ، و قُُ

 إعتقل ضمن المقاتلين العرب في العراق ، و بقيت النساء و الشيوخ و األطفال االیرانية و بعضهم

 مآوى ، و هم یسكنون اآلن في خيم نسجوها ببطانياتهم الممّزقة ، و یعيشون فيها منذ األحوازیون بال

 . ، حيث ال آهرباء و ال ماء للشرب شهور 5اآثر من 

مس التي ال تطاق بسبب الطقس الحار و الذي یصل الى  في الصباح و الظهيرة تعاني تلك األسر من الش

ْ  ، و في الليل ال ینامون خوفا على أطفالهم و أنفسهم من الحيوانات المتوحشة و قد مات 50أآثر من 

 و األدویة فقد أصبحت حالتهم ال تطاق عدم وجود بسبب و" من األطفال و من المرضى :"منهم الكثير

 .هم محرومون حتى من المساعدات االنسانية التي تقدمها المنظمات االنسانية 

 المنظمات بتوجيه رسائل انسانية الى : فأرجو من المواقع األحوازیة المحترمة أن تباشر هي بدورها

 أسرة أحوازیة تعيش المأساة االنسانية 250نقاذ مصير أآثر من حوالي إلاالنسانية المعنية باألمر

 .قرن الواحد و العشرین ال في  ،ولحقيقيةا

لياتنا یجب علينا نحن أبناء المهجر ، في أوروبا و في امریكا و في باقي بقاع األرض أن نقوم بمسؤو

 دعونا نوّجه نداءاتنا الى األمم المتحدة و الى الصليب األحمر و الى باقي تجاه ما یحصل لتلك األسر،

 .االنسانية  بهذه الكارثة المنظمات المعنية

مأساویة التي یتعّرض لها أهلنا األخوة في الكویت و في الخليج العربي یستطيعون ایصال هذه األخبار ال

 على األقل ، ألن في عودتهم الى ایران  استقبالهمو ا، الى تلك الحكومات ليتم إنقاذهماألحوازیون هناك 
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لتي أوصلناها الى المسؤولين االیرانية لم تجد  لألسف الشدید فإن نداءاتنا ا و،ایضا خطورة على حياتهم

 في المجلس القومي االیراني سلبيا آالعاده ، بسبب المسؤولين االیرانيينآذانا صاغية ، و آان رد فعل 

ینظرون لهذه  ، و هم ــ االیرانيين ــبشكلٍ  خاصألحوازیين المتواجدین في العراق موقفهم السلبي من ا

 . لجانب االنساني فيها أي إهتمام  بحت ، و ال یعيرون اكلٍ  سياسيٍ المسألة بش

من آل نرجو، ف لذا نستطيع أن نعمل الكثير ، هنا و في المنفى بشكلٍ  عام ، و في الكویت بشكلٍ  خاص

 . التحّرك بسرعة والمخلصين أن یؤّدوا واجبهم االنساني تجاه هذه المأساة ، 

 

                                                   

 

         مجموعة من شباب األحواز في المنفى                                                  


