
 صانع طائرات الورق وقطع الشطرنجفي استذكار 

 التشيكلي والممثل والعسكري والطبيب واالنسان الذي انقذ رفاقه في قطار الموت

 

 لندن -عبد جعفر 

 

 الجتماعٌة المعروفة حفال مهٌبا الستذكار الشخصٌة ا 7-2ندن ٌوم فندق ارمادا فً اٌلنغ كومون غرب لشهد 

 2222 -22-22ذي وفاته المنٌة اثر مرض عضال ٌوم صبحً ادٌب بابان الالدكتور 

 

اٌام شبابه  وفً خرٌف العمر والذي لم تفارقه االبتسامة رغم  المرض  وقد زٌنت القاعة بصور الفقٌد 

والشٌخوخة وسنوات الغربة التً طوت اخر صفحاته من دون  ان ٌتكحل ناظراه فً وطنه بلد الوله 

 .ودجلة والفرات والغرام،

ن عن الفقٌد كانوا كثرا ، وهم من اصدقائه ومحبٌه وزمالء المهنة وممرضته باالضافة الى  بعض المتحدثو

شهاداتهم باالضافة الى الصور وعرض اعماله التشٌكٌلٌة فً نقرة  قد اضاءاتو. افراد عائلته الحضور



لشخصٌة الفذة الكثٌر من جوانب  تضحٌات هذه ا 2961شباط االسود  6بعد انقالب  السلمان وسجن الحلة

 .التً احب الناس واحبوه الكبٌرة المناضلة

اشارت عرٌفة الحفل االعالمٌة سلوى الجراح الى  اننا فً استذكار رجل من طراز خاص،  واحد من ابناء 

 .العراق الذٌن حملوا اسمه بفخر

 

قة وزارة الدفاع ان رافد كان متفوقا فً دراسته، واكمل دراسةالطب على نفواكدت اخت الفقٌد مبجل بابان 

 .2996ثم حصل على بعثة للدراسة للتخصص فً الجراحة فً انكلترا وانهائها بتفوق عام 2992عام

هواٌات متعددة، اذ كان مولعا  بالرسم وشارك جماعة الرواد فً رسم الطبٌعة فً  رافدلواكدت ان 

رقٌة،  وعلمنا كٌف قطع الشطرنج، وٌصنع الطائرات الو من الطباشٌرٌصنع الجادرٌة، وحب النحت وكان 

 ,باالضافة الى حبه الموسٌقى الكالسٌكٌة .نطٌرها على السطح

اثر اصداره مع زمٌله فاروق برتو  2999عام  فً  رافد للفصل من كلٌة الطب لمدة وتعرض 

 .2998مذكرة احتجاج على اعتقال الطالب وحرمانهم من الدراسة اثر مشاركتهم وثبة كانون عام



وم تعرض لالعتقال وتم نقله الى سجن رقم واحد السًء الصٌت مع االلوف من شباط المشؤ 8 وفً ٌوم

الجراحة كما اخبره  تعذٌبه تعذٌبا شدٌدا وكسرله رسغ ٌده الٌمنى من اجل اعاقته من ممارسة زمالئه وتم

 .جالدوه

ة انتقم الجالدون من السجناء باقتٌادهم الى محط - حسن سرٌع حركة – 2961تمور  1وبعد فشل حركة 

القطار حٌث حشروا فً قاطرات حمل تم تزٌٌتها بالقطران متجهة الى السماوة لنقلهم الى نقرة السلمان 

 وسبق ان - شهادة الفقٌد رافد عن هذه التجربة المرٌرة مرفقة -وسمً هذا القطار فٌما بعد بقطار الموت 

 .2991نشرها فً صحٌفة المجرشة عام

 

 تانٌا ابنة الفقٌد

انه فجع بموتها عام  ة ابنته لٌلى من مرض السرطان، غٌرسافر مع زوجته كرستل لمعالج 2971وفً 

ولكنه استمربعطائه اذ افتتح قسم جراحة المجاري البولٌة فً مستشفى وٌكفٌلد واصبح جراحا فً  2978

. ٌد من التكرٌم ، ثم توالت علٌه المصائب بفقدانه وزوجته بمرض السرطانٌوركشاٌر حٌث حصل على العد

عبد الهادي الخلٌلً المحلق الثقافً فً السفارة العراقٌة فً  .من قبل د كلمات ثم  القٌت بعد ذلك عدة 

و فاروق مصطفى رسول، وحمدي  تشٌك شاوٌس، . مهدي الحسنً، ود  .القاها نٌابة عنه د واشنطن 

فوازغازي حلمً، الفنان محمود صبري القاها نٌابة عنه االعالمً فالح هاشم، وبشرى برتو . ودالتكمجً  

باالضافة الى   ا بابان ٌومرضة الفقٌد مارجري اشبانا، ابنة الفقٌد تان. ت كلمة الدكتور فاروق برتوالق

 .كاظم حبٌب، والفنان محمد سعٌد الصكار. للحزب الشٌوعً العراقً، ود ًبرقٌات من المكتب السٌاس



 والفنان االنسان....  محب الفقراء

فً عٌادته فً ساحة الطٌران فً بغداد،  مساعدة  المرضى الفقراء واشارت الكلمات الى دور الفقٌد فً  

وطٌبته و حبه   كشٌوعً وهذا نابع من انسانٌته ونظرته التقدمٌة لهم العالج بدون مقابل، حٌث كان ٌقدم

والتزامه كمثقف  بقضاٌا وهموم شعبه  ، وال ٌبخل فً اي جهد اومال  للمساعدة، ء الناسوانحٌازه لفقرا

وكان متمٌزا فً عمله، ومارس عمله كأحد  االجتماعٌة، ه من اجل الحرٌة والدٌمقراطٌة والعدالةوتطلعات

باالضافة الى دعمه زمالئه فً  .انجح الجراحٌٌن فً بغداد بعد خروجه من االعتقال رغم مضاٌقات السلطة

ن  من امثال رافد لعم طرٌق الكرامة ،مؤكدٌن انه لو خلى الوطلواشادوا بدوره كنموذج لالنسان و، المنفى

حٌث كان  حظً بتقدٌر ابناء وطنه ومن المؤسسات البرٌطانٌةللعراق ابنا بارا ربفقدانه خس وان ،الفساد فٌه

 .مثار اعجاب الجمٌع

 

ارتباط رافد بجماعة الرواد وبالفنانٌن بصورة عامة اعطاه   الى ان الفنان محمود صبري فً كلمته اشارو 

تتجاوز االبعاد االجتماعٌة التً ٌتناولها البحث الطبً المجرد التقلٌدي  دٌدة فً الحٌاةتفهما لجوانب وابعادا ج

   .و اعنً ابعادا تتناول الجوانب االجماعٌة و االبداعٌة لدى االنسان



 

الصحفً  حامد حمدودي عباس عن دوره فً انقاذ السجناء فً  المقال الذي كتبه كما قرأت فً الحفل   

مع اختٌه مبجل والدكتورة  مساهمتهو مع الفقٌد لفنان ٌوسف العانً ٌتناول ذكرٌاتهل قطار الموت واخر

 .سمٌرة فً االشتراك فً التمثٌل  فً دار المعلمٌن وكلٌة الطب

 : مهداة للفقٌد جاء فٌهابالنٌابة  عنه وهً  قصٌدة للشاعر منذر  الدوري  ٌتثم الق 

 يا من اقترن اسمه بالقطار، 

 النضال لم يؤب قطار النضال، ومن

 ونأيت عن قطار االحتالل، 

 والفرقة، والكذب 

  

 : جاء فٌها قصٌدة للدكتور صباح جمال الدٌنو  

 الزال خفاقا وشعبي شاهد   مامات رافد العراق، فؤاده  

 وهتافه، عش خالدا يا رافد  يوحي الي، وشعبه متحرر  



 

لٌة  للفقٌد فً نقرة السلمان وسجن الحلة، وفً هذ الحفل المهٌب عرض سالٌدات  وصور واعمال تشكٌ   

 .ة للفقٌد رافدادن على العود منها عاشق الجمال مهنامل الفنان احسان االمام مقطوعتٌأوقدمت 

 

   الفقيد رافد و قطار الموت

زؼٍك ثمطبس ،  ٔمزطف ِٕٙب ِب 1363٠ زشوخ رّٛص 3 اٌفم١ذ ػٓ ٓ ِزوشاد االػالِٟ فالذ ٘بشُ  ِ أٚلش 

 . اٌّٛد ثؼذ فشً اٌسشوخ
  

ٚخبء اٌّسبء ٚخبء ِؼٗ األِش ثدّغ اٌسدٕبء . ِٚشد اٌسبػبد خالي رٌه ا١ٌَٛ ٚاٌٛخَٛ ٠س١طش ػٍٝ اٌسدٓ )

ٚرُ سثؾ ا٠ذ٠ٕب ثبٌسجبي خٍف ظٙٛسٔب ٚساذ اٌؼجبؽ ... فٟ اٌشبسع اٌشئ١سٟ فٟ اٌسدٓ ثظفٛف ِزشاطخ 

ِشح زبصَ األزّش ٠شٚزْٛ ٠ٚد١ئْٛ ٠ى١ٍْٛ اٌشزبئُ ٚاال٘بٔبد ٌٕب ث١ّٕب وبْ ػجبؽ اٌظف اٌز٠ٓ وبٔٛا ثب

ٚاٌدٕٛد اٌز٠ٓ وبٔٛا ثبِشرُٙ ٚاٌز٠ٓ سثطٛا أ٠ذ٠ٕب ٠ّٙسْٛ ثؼجبساد اٌزشد١غ أثٕبء ػ١ٍّخ اٌشثؾ ٚاٌزٟ رؼّذٚا 

ٕب اٌزٟ وبْ لذ رٍّىزٙب اٌىآثخ اال رىْٛ شذ٠ذح ثً سٍٙخ اٌفزر األِش اٌزٞ أشبع ثظ١ظب ِٓ األًِ ٚاٌثمخ فٟ لٍٛث

ٚخئ ثس١بساد سوٛة وج١شح ٚدفؼٕب ا١ٌٙب ٚثؼذ أْ رُ ًِء ٘زٖ اٌجبطبد ثٕب ٚوٕب زٛاٌٟ . ٚاألسٝ اٌؼ١ّمبْ

األٌف ث١ٓ ػجبؽ ِٓ ِخزٍف اٌشرت ٚػجبؽ طف ٚأسبرزح خبِؼخ ٚأؽجبء ٚأدثبء ِٕٚٙذس١ٓ ِٚؼ١ٍّٓ 

س١ش٘ب ٔسٛ ِظ١ش ِدٙٛي ٚوبْ اٌظالَ لذ أسذي ِٚسب١ِٓ ِٚٓ أطسبة اٌّٙٓ اٌّخزٍفخ ثذأد اٌس١بساد 

 .سزبئشٖ ػٍٝ ثغذاد اٌزٟ وبٔذ شٛاسػٙب خب٠ٚخ 



ٚأٔضٌٛٔب اٌٝ سط١ف اٌّسطخ ٚوٕب ال ٔضاي  –اٌجظشح  –ٚأخ١شا ٚطٍذ اٌس١بساد اٌٝ ِسطخ لطبس اٌدٕٛة 

د فزسٛا اثٛاة اٌؼشثبٚ. ِٛثٛلٟ األ٠ذٞ ٚشب٘ذٔب لطبس زًّ ٌٕمً اٌجؼبئغ ثّشوجبرٗ اٌسذ٠ذ٠خ ٚالفب ػٍٝ اٌسىخ 

وبٔذ أسػ١خ اٌؼشثبد ِغطبح ثبٌضفذ ٚػٍٝ سط١ف اٌّسطخ شب٘ذٔب ثىً ٚػٛذ ػجذ . ٚدفؼٛٔب اٌٝ داخٍٙب 

اٌسالَ ػبسف ٚؽب٘ش ٠س١ٝ ٚػذدا ِٓ لبدح زضة اٌجؼث ٠شب٘ذْٚ ػ١ٍّخ رس١ًّ اٌّشوجبد ثٙزٖ اٌجؼبػخ 

 .خ لطبس اٌّٛدٚثذأد سزٍ.. ٚسذد األثٛاة اٌسذ٠ذ٠خ ٚسّؼٕب غٍمٙب ثبأللفبي اٌثم١ٍخ  . اٌجشش٠خ 

وبْ اٌٛلذ لذ ردبٚص ِٕزظف ا١ًٌٍ ٚثذأد دسخخ اٌسشاسح فٟ اٌؼشثبد رٕخفغ ثسشػخ ٚوبْ ِؼظّٕب ال 

أوثشٔب ثمٟ . ٚثذأ اٌجشد اٌمبسص  ٠ٕفز اٌٝ اٌؼظبَ ثؼذ اْ فمذد اخسبِٕب زشاسرٙب . ٠شرذٞ أوثش ِٓ ثدبِزٗ 

ِٚؼذ اٌذلبئك ثُ اٌسبػبد . ىْٛ اسٕبُٔٙ ٚالفب ٚخٍس آخشْٚ فٟ صٚا٠ب اٌؼشثبد ِٕىّش١ٓ ػٍٝ أٔفسُٙ ٠ظ

 .ِزٛلؼ١ٓ أسٛأ األززّبالد ٌّؼشفزٕب ثؼؼخ ٔفس١خ ِٓ وبْ فٟ اٌسىُ آٔزان.. ٚاٌمطبس ٠ٙذس اٌٝ ِظ١ش ِدٙٛي 

ٚثذأ ثؼغ األخٛاْ فٟ اٌؼشثخ اٌزٟ وٕذ ف١ٙب ٠شُٔ أغبٟٔ شؼج١خ ٚٚؽ١ٕخ ٚأذِدٕب خ١ّؼٕب ٚرخًٍ رٌه ازبد٠ث 

 ..ِٚزٝ ..ِٚبرا ٌٛ.. ِٚبرا .. ٌُٚ . .و١ف : رسبءٌٕب خالٌٙب 

ِٚؼٝ اٌمطبس ثس١شٖ ٚأطٛاد ػدالرٗ رٙذس ثشىً سر١ت ٚوبْ زذ٠ذ اٌؼشثبد ٠ؼًّ وّؼخُ ٌٍظٛد ٚاٌزٞ 

ال . وبْ إٌّفز اٌٛز١ذ اٌٝ اٌٙٛاء اٌخبسخٟ ٘ٛ شك ػ١ك ث١ٓ ثبة اٌّشوجخ ٚاؽبسٖ . ػبػفٗ اٌظالَ اٌذاِس

 .ٚصاد اٌجشد لشطب ٚأٌّب, ش ثٙب اٌؼطبس دْ أْ ٠مف ٔشٜ خالٌٗ اال شجر ثؼغ اٌّسطبد اٌزٟ ِ

ثُ أجٍح اٌفدش ٚأششلذ شّس رّٛص ٚثذأد رىٛٞ ػشثبد اٌسًّ اٌسذ٠ذ٠خ ثؤشؼزٙب اٌّسشلخ ٚثذأد اٌسشاسح 

ٚثذأ اٌضفذ ٚاٌض٠ٛد اٌّسىٛثخ ػٍٝ أسػ١خ .. رشرفغ ثشىً سش٠غ ٚرسٌٛذ اٌؼشثبد ِٓ ِدّذاد اٌٝ أفشاْ 

ٚثذأد أخسبِٕب رفمذ . ٙب رّأل خٛ اٌؼشثبد ٚأطجر  اٌٙٛاء ثم١ال وش٠ٙب ٌٍزٕفس اٌؼشثخ رّٛع ٚأخزد سٚائس

سٛائٍٙب ثبٌزؼشق اٌشذ٠ذ ٚثزٕب ٔزٕبٚة ػٍٝ شك زبفخ ثبة اٌؼشثخ ٌىٟ ٔؤخز ٔظ١جب ِٓ اٌٙٛاء اٌخبسخٟ ٚأطجر 

خ ٌسشاسرٗ اٌٛلٛف ػٍٝ ألذإِب ِئٌّب ٌسشاسح أسػ١خ اٌؼشثبد ٌُٚ ٠ؼذ ثبألِىبْ األرىبء ػٍٝ زبئؾ اٌؼشث

 .اٌىب٠ٚخ ٌُٚ رىٓ ٕ٘بن لطشح ِبء ٔخفف ثٙب ر١جس زٍٛلٕب ٚأٌسٕزٕب 

الزظذ اٌجؼغ ِٕب فمذ اٌمذسح ػٍٝ االسزّشاس ثبٌٛلٛف ٚسمطٛا ػٍٝ اسػ١خ  ا ٌؼشثخ ٔظف ِغّٝ ػ١ُٙ 

ٚثذأٔب ٔذق . ٚثذأ اٌمطبس ٠جطئ سشػزٗ ٚٚلف فٟ ِسطخ ٌُ ٔىٓ ٔذسٞ ِب ٟ٘ . سغُ سخٛٔخ زذ٠ذ األسػ١خ

ٚثؼذ دلبئك . خذساْ اٌؼشثبد ثمجؼبرٕب ٌدٍت أزجبٖ ِٓ وبْ فٟ اٌّسطخ اٌٝ زبٌزٕب اٌّششفخ ػٍٝ اٌٙالن ػٍٝ 

أخٛأٟ اطجشٚا ٚرسٍّٛا س١ؤرٟ اٌفشج : سّؼٕب طٛرب خبفزب ِٓ اٌخبسج لشة شك اٌجبة ١ٙ٠ت ثٕب اٌظجش لبئال 

 ...أزُ ا٢ْ فٟ اٌش١ِثخ.. لش٠جب 

 .ٚلذ ادسن ا٢ْ ٚس١ظً ثىُ اٌٝ اٌسّبٚح ثسشػخ.. بسٖ سبئك اٌمطبس ٌُ ٠ذس ِب ٘ٛ زًّ لط

 

. أزمً اي اٌؼشثخ اٌزب١ٌخ ١ٌٕمً ٔفس اٌشسبٌخ. ٚسأ٠ٕب ِظذس اٌظٛد ِٓ خالي شك اٌجبة ٚوبْ ششؽ١ب شش٠فب 

ٚثؼذ دلبئك شؼشٔب ٚوؤٔٙب د٘ش ؽ٠ًٛ صادد خالٌٗ ِؼبٔبرٕب ثشىً س١٘ت ثذأ اٌمطبس ثبٌزسشن ٚصادد سشػزٗ 

أْ ثذأد اٌؼشثبد رٙزض ٚرزؤسخر ٌفشؽ اٌسشػخ اٌزٟ سبػذد ػٍٝ رجش٠ذ زذ٠ذ اٌؼشثبد ٔٛػب  ثشىً ٍِسٛظ اٌٝ

ِب ٌزؼشػٗ اٌٝ ر١بس اٌٙٛاء ٚاصداد ٔفٛر اٌٙٛاء اٌخبسخٟ خالي شك اٌجبة اٌٝ اٌذاخً األِش اٌزٞ ِىٕٕب ِٓ 

٠ٕٛبرٕب ٚثؼثذ فٟ أٔفسٕب اػبفخ اٌٝ رؤث١ش اٌىٍّبد اٌزٟ سّؼٕب٘ب ِٓ أسبْ وش٠ُ سفؼذ ِؼ. . ِمبِٚخ اٌسشاسح 

 .األًِ ٚػٍّٕب اْ شؼجٕب وؤفشاد ٚخّبػبد ٌُ ٠ٕسٕب 

ٔز١دخ اسشاع سبئك اٌمطبس ٚػٍّٕب إٔب  –ألظش ثىث١ش ِّب وٕب ٔزٛلؼٗ .. ٚرٛلف اٌمطبس ثؼذ ثش٘خ لظ١شح 

زجبٖ اٌٝ ٚثذأٔب ٔؼشة ثمجؼبرٕب ِدذدا ػٍٝ أثٛاة اٌّشوجبد ٚأخزٔب ٔظشش ثشذح ٌدٍت األٔ.. ٚطٍٕب اٌسّبٚح 

 ..خطٛسح زبٌزٕب 

وٕب ٔسّغ خالي رٌه األٚاِش اٌزٟ وبْ ٠طٍمٙب اٌؼبثؾ اٌّالصَ اٌزٞ وبْ اٌمطبس ثؤِشرٗ ٚاٌزٟ وبٔذ رذي ػٍٝ 

ػذَ ادساوٗ ثّب وٕب ػ١ٍٗ فمذ أِش أْ رفزر اٌؼشثبد ٚازذح ٚازذح ١ٌزسٕٝ ٌٗ ٔمً ثؼبػخ وً ػشثخ اٌٝ اٌجبطبد 

ٌٚىٕٗ ِب ثشذ أْ شب٘ذ ثؼ١ٕ١ٗ ِب زً ثجؼبػزٗ فٟ اٌؼشثخ األٌٚٝ . ظسشاء اٌّؼذح خبسج اٌّسطخ ٌٕمٍٕب اٌٝ اٌ

 ٘بٞ سادٚا ٠خٍٛ٘ب ثشاسئ؟: ززٝ رٛالٖ اٌشػت ٚلبي 



ٚاِش ثفزر وبفخ اٌؼشثبد رٛا ٚرسبلطذ ِٕٙب اٌىزً اٌجشش٠خ اٌزٟ وبٔذ رسٍّٙب ٚأذفغ ِٓ وبٔذ ٌذ٠ٗ ؽبلخ ثبل١خ 

اال إٟٔٔ أدسوذ اْ ششة اٌّبء دْٚ رؼ٠ٛغ ِب . ِٓ ٘ئالء  ثبردبٖ زٕف١خ اٌّبء ػٍٝ سط١ف  اٌّسطخ ٚوٕذ

فمذرٗ أخسبدٔب ِٓ اٌٍّر اثٕبء رؼشلٕب س١ئدٞ ثبٌجؼغ اٌٝ ٘جٛؽ ٔسجخ اٌٍّر فٟ اٌذَ ٚلذ ٠سجت رٌه ٘جٛؽب فٟ 

فٛلفذ فٟ سج١ٍُٙ ٚٔبشذرُٙ األِزٕبع ػٓ ششة اٌّبء ززٝ ٠زٛفش ٌُٙ اٌٍّر .ػغؾ اٌذَ ثُ األغّبء ثُ اٌٛفبح 

 .أسخٛوُ ٍِر.. ٍِر : أطشش لبئال ٚثذأد 

ٚػٍٝ اٌفٛس خشخذ إٌسٛح ٚاألؽفبي ِٓ ِسبوٓ ِٛظفٟ اٌسىه ٚاٌزٟ وبٔذ ِطٍخ ػٍٝ سط١ف اٌّسطخ ٚوً 

٠سًّ أو١بسب ِٓ اٌٍّر اٌخشٓ ٚثذأد ٚثّسبػذح آخش٠ٓ ِٓ األخٛاْ األؽجبء ِٓ اٌز٠ٓ وبٔٛا فٟ اٌؼشثبد 

أْ ٠ز٘ت ٌزٕبٚي ِب شبء ِٓ اٌّبء ٚلّٕب ثٕمً ا ٌّبء ٚاٌٍّر ِٓ اٌٍّر لجً  –ٌّٙخ  –األخشٜ اػطبء وً شخض 

ٚلبَ وً ِٓ وبْ ال ٠ضاي . اٌٝ ِٓ وبْ شجٗ ِغّٝ ػ١ٍٗ أٚ غ١ش لبدس ػٍٝ إٌٙٛع ٚاٌخشٚج ِٓ اٌؼشثبد 

لبدسا خس١ّب ػٍٝ سست ٘ئالء اٌٝ اٌشط١ف ٚأػط١ٕبُ٘ اٌٍّر ٚاٌّبء ٚغسٍٕب سإٚسُٙ ٚسإٚسٕب ثبٌّبء 

 .  ٌزخف١ف ٚؽؤح اٌسشاسح

رّىٕب ثزٌه َ أمبر اٌىث١ش٠ٓ ِٓ ِظ١ش ِسزَٛ اال اٌفم١ذ اٌشائذ ٠س١ٝ ٔبدس اٌزٞ ثمٟ فٟ زبٌخ اغّبء ػ١ّمخ ٚوبْ 

اٌٝ أٚسدرٗ ِجبششح ٚٔبشذٔب اٌّالصَ اٌزٞ  –س١ال٠ٓ  –اٌٛاػر أْ اٌسج١ً اٌٛز١ذ الٔمبرٖ ٘ٛ ٔمً اٌّبء اٌٍّّر 

ٍٗ اٌٝ ِسزشفٝ اٌسّبٚح زبال ٚرٛسٍذ ا١ٌٗ أْ ٠ّىٕٕٟ ِٓ وبْ ِّزمؼب شبزت اٌٍْٛ ثبسزذػبء س١بسح اسؼبف ٌٕم

 اال إٟٔٔ ال أٍِه طالز١خ اٌسّبذ ٌه ثشفمزٗ.. ٌمذ اسزذػ١ذ األسؼبف ٟٚ٘ فٟ اٌطش٠ك : لبي . ِشافمزٗ 

 ..  ٚسفغ سغُ اٌسبزٟ 

 .أخزرٗ س١بسح األسؼبف اٌٝ اٌّسزشفٝ ز١ث رٛفٟ ف١ٙب ٌألسف

ثٛطٛي لطبس اٌّٛد ٚأدسوٛ ا ِسز٠ٛبرٗ فسبسػٛا اٌٝ اٌّسطخ ثسالي فٟ ٘زٖ االثٕبء ػٍّذ خّب١٘ش اٌسّبٚح 

ٚوبْ رؼج١شا خ١ّال ػٓ رؼٍك اٌشؼت ثجؼبػخ  اٌمطبس . اٌطؼبَ ٚاٌفبوٙخ ٌُٚ رزّىٓ سٍطبد األِٓ ِٓ ِٕؼُٙ 

 .اٚال ٚرسذ٠ُٙ ٌٍسٍطخ اٌمبئّخ ثب١ٔب 

 . (سٛ ٔمشح اٌسٍّبْٔ... ثؼذ رٌه خشد ػ١ٍّخ رؼجئزٕب فٟ ثبطبد أخزد ؽش٠مٙب ٔسٛ اٌظسشاء 

  
 

 رسالة المكتب السياسي 

  

 األعزاء فً عائلة الفقٌد الراحل الدكتور رافد صبحً أدٌب 

 .فجعنا لوفاة العزٌز الغالً أبً لٌلى بعد الصراع المرٌر الطوٌل مع المرض الغادر

وٌعلم كل من احتك . نسانٌة فً آن معاكان شخصٌة فذة، علمٌة ووطنٌة وإ. لم ٌكن فقٌدنا الراحل انسانا عادٌا
، وسعة األفق المعرفً، وفٌض (فً الجراحة)به، انه شكـّل مزٌجا فرٌدا من التخصص العلمً الرفٌع 

كما كان فً سلوكه وتعامله الٌومً مثاال للسمو والنبل، ونموذجا لنكران الذات والوفاء . التعاطف اإلنسانً
شهد على ذلك كل من عرفه عن كثب فً الدراسة والعمل والحٌاة، وكل ٌ. والتفانً، وللتواضع الجم الصادق

غداة انقالب شباط األسود، وكل من عاٌشه قبٌل  3691الرهٌبة صٌف " قطار الموت"من رافقه فً رحلة 
فً معسكر الرشٌد، والكثٌرون الكثٌرون من فقراء العراق، الذٌن كان ٌعالجهم " السجن رقم واحد"ذلك فً 

 .عملٌات جراحٌة دون أن ٌتقاضى أجراوٌجري لهم 

 .جسٌمة هً الخسارة التً تكبدناها برحٌل أبً لٌلى



 .ستبقى ذكراه العبقة تنبض فً قلوبنا كافة

مع عمٌق مواساتنا للعزٌزة تانٌا والعزٌز دلٌر، وللعائلة الكرٌمة الكبٌرة كلها، ولسائر رفاق الفقٌد وأصدقائه 
 وتالمذته ومحبٌه

  

 ًالمكتب السٌاس

 للحزب الشٌوعً العراقً
 

 

 

  

 

  

 

 

  


