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  جعفر عبد 
 
  السٌنمائً والعرض الموسٌقى مع  الذكرٌات بها ترافقت جماهٌرٌة، امسٌة فً

 الشٌوعً الحزب منظمة اقامت ، الجدران زٌنت التً والشهداء الشهٌدات وصور
 بمناسبة حفال  الشٌوعٌٌن االنصار منظمة مع ونبالتعا  برٌطانٌا فً العراقً
 المركز  قاعة على 75 - 2 ٌوم وذلك الشٌوعً الشهٌد لٌوم السنوٌة الذكرى

 .لندن غرب همرسمث فً البولونً
 
 ٌوم فً انه 8 االمسٌة ادار  الذي  هاشم فالح  واالعالمً الشاعر تحدث البدء وفً

 جهة من لقائٌن بٌن سرٌعا تمضً األٌام ألن ، اللقاء نستأنف وكأننا نبدو...  الشهٌد
 . أخرى جهة من متواصل الدم خٌط ،وألن

 
 وال..  علٌها ٌرد زمنا بعد تشهد لم الشهداء جثامٌن أمام تحتشد التً فاألسئلة
 وزٌادة األوضاع سوء أطالته الذي رفٌفه مهدئا الفجٌعة وقع من الدم ٌقٌل انجازا



  ولن هذا نقول. .  التغٌٌر من بد ال اذن..أحد ٌرحمه لم عراق فً الخراب وتٌرة
  نحن ألننا  السابق الدموي النظام ألعادة ٌحنون ممن فلسنا أحد علٌنا ٌزاٌد

 طائفٌة أسس على قام الذي النظام نسق تغٌٌر المقصود انما..  الحٌقٌقٌون ضحاٌاه
 اتالتضحٌ وكل الجهود كل أفشلت التً المقٌتة المحاصصات واعتمد وعنصرٌة

  ..الفاشً البعث حكم اسقاط وبعد قبل شعبنا قدمها التً
 

 
 

 هشاشة  تبٌن وأن  الخٌرة الدٌمقراطٌة القوى صفوف رص  ٌجب انه وشدد
 الطائفٌة النعرات وٌثٌر الدٌن ٌسٌس الذي والخداع المتنفذة القوى عند الرؤٌة

 قةالح فالوطنٌة  وتجهٌلهم، الناس اشغال على باضطراد وٌعمل والعنصرٌة
 شٌعً انا شخص ٌقول  فحٌن. المواطنة بمفهوم االنسان  حقا ٌؤمن أن  مشروطة

  .ٌشغله موقع أي فً حقه ٌسقط..  ثانٌا وعراقً أوال سنً أو
 

  وجه فً   بالدٌمقراطٌة حقا ٌؤمنون الذٌن الشرفاء الوطنٌٌن كل فلٌنهض واكد
 روح  الى معها العراق وٌدخل السلٌم البناء مشوار ٌبدأ لكً المتخلف النسق هذا

  حتى...  االنسانٌة حقوقه و كرامته ٌصون و بالمساواة  شعبنا لٌنعم العصر
 واال..  علٌنا حقهم من شٌئا وفٌنا قد غٌابهم بعد ونكون شهدائنا أرواح تطمئن
 .حٌاتنا أجل من وهبوها التً  دماؤهم  تحرجنا فسوف

 
 على انه  فٌها اكد الحزب كلمة  مفتن عبدالرحمن المنظمة سكرتٌر الرفٌق والقى



 ظل المدٌد العراقً الشٌوعً الحزب عمر هً عقود سبعة من اكثر مدى
 لهٌب هٌابٌن غٌر وخاضوا  الجماهٌرٌة الحركة قلب فً العراقٌون الشٌوعٌون

 منهم دماءاالف ارٌقت الطرٌق هذا وعلى …الكبرى والطبقٌة الوطنٌة المعارك
 اعواد قادتهم مع منهم الكثٌرون اعتلى و تقالتوالمع والسجون  النضال سوح فً

 .نظٌرها قل وصالبة نادرة بشجاعة للطغاة الجبان الرصاص وواجهوا المشانق
 الحركة شهداء كل ومعهم الٌوم شهداءنا نستذكر الذي الوقت فً  اننا مشددا

 تزال وال ، بعد جراحها تضمد لم بالدنا نرى سعٌد، بعراق حلموا الذٌن الوطنٌة
  تسع قرابة مرور رغم وأمنٌة ومعٌشٌة واقتصادٌة سٌاسٌة مشاكل وطأة تحت نتئ

 بنائها مقومات تستكمل لم فالدولة. المباد الدكتاتوري النظام رحٌل على سنوات
 ودوران معطلة، شبه االعمار وعملٌات ، مخربة مازالت التحتٌة والبنى بعد،

 المناصب على والصراعات السٌاسٌة االزمات ومسلسل متوقف، االقتصاد عجلة
 الى باالضافة ، الحكم فً المتنفذة والقوى الكتل ممثلً بٌن تنقطع ال  والغنائم

 .واألمان األمن فقدان و الفساد وطأة
 

 الشامل  الوطنً المؤتمر فكرة طرح الى معنا آخرون وبادر بادر حزبنا ان مؤكدا
 التشدد وٌتجاوز نجاحه مستلزمات كل ٌوفر بشكل مسبقا له االعداد ٌجري ان على

 .الوطنٌة المصلحة شأن من وٌعلً والتزمت
 جماهٌري شعبً مؤتمر لعقد  الدٌمقراطً التٌار دعوة بارك حزبنا ان الى  واشار

 وللشخصٌات المجتمعٌة المنظمات و الجهات الوسع ٌتسع  المحافظات عموم فً
 .زمتهاا من البالد الخراج الحاكمٌن الساسة على ضغط قوة ٌكون لكً
 

 



 
 

 
 
 نادرة بطوالت الجبال قمم الى االهوار من
 

 جبر، عزت باسل السٌد و  الخٌون، رشٌد الدكتور من كل ذلك بعد وتحدث 
 عن مرتضى حلٌم والدكتور حمدون، غانم والدكتور شلتاغ، عماد والدكتور

 الٌومً، سلوكها فً مثاال وكانت ، ببطولة تشهدتاس شٌوعٌة شخصٌات
 قدمت حٌث الشٌوعٌٌن، من جدٌدة الجٌال الطرٌق انارت التً وتضحٌاتها

 التعذٌب تحت والموت واالغتٌال المشانق من النضال ساحات مختلف فً ارواحها



 .والشعب الناس حب ملكوا وبهذا ، االعداء ومواجهة
 ٌقول كما ،7752 عام حزٌران فً الفاشٌون لهاغتا الذي الخٌون أمٌن فالشهٌد 

 من كانت  حركته ولخطورة  ، للسلطات قلق مصدر  كان الخٌون رشٌد عمه ابن
 مشٌرا ، البعث حزب فً المتقدمة األمنً الجهاز صفوف فً التدرٌس مقررات

 عرف ما الى ٌنتم ولم الثوري، للعمل اغتٌاله لحظة حتى متحمسا ظل النه)
 هو نفسه وٌعتبر اخر، شٌئا كان المسلح الكفاح فً طرٌقه النه  كزٌة،المر بالقٌادة

 بجماعته مستقال وظل الغٌر، العراق جٌفارا هو اذن ، الكفاح هذا لمثل المؤسس
 (الٌها باالنضمام اقناعةه فً األخرى الجماعات محاوالت رغم الجنوبٌة، باألهوار

 

 
 

 هروبه و النهاٌة قصر فً 7741 شباط   بعد الشهٌد محطات عن  رشٌد وتوقف
 اطالق ثم الطالبانً سعاد مقام القائم بٌت فً واختفائه  بغداد سجن من المتكرر
 .النهاٌة قصر من  7751  عام سراحه

 
 التً النعمان عبٌد سالم المناضل ذكرٌات عند  فتوقف حمدون غانم الدكتور اما 

  الشهٌد ان مشٌرا 7725 عام فً 22 فً علٌهم الحكم منذ  فهد الشهٌد عن تتحدث
 حٌث  الشٌوعٌٌن السجناء حٌاة تنظٌم الى  بادر  الكوت سجن الى نقله بعد فهد
 كل الدراسة الى ننصرف ثم صباحا الرٌاضة نمارس ، بمدرسة اشبه السجن غدا

 وٌبدى الرفاق بٌن الخالفات حل فً الذكٌة طرٌقته الى واشار.  باختصاصه
 على عطوف اب مثابة  كان اذ الرفاقً، تعاملوال النقاش طرٌقة فً النصائح



 ال بصبر والجزع الفكري االضطراب وٌعالج راحتهم على صارما وكان رفاقه
 المبدئً موقفه فً  مدحه ٌحاول من كل وٌنتقد بشدة  ٌرفض فهد وكان.  له حدود
 .الفرد عبادة ضد
 

 
   

  (هدٌل واب) الشهٌد عمه تارٌخ من النضالٌة محطات عن عزت باسل وتوقف
  محبوبا كان الثورة مدٌنة من كادحة عائلة من القادم الرجل هذا ان مشٌرا

 و لمداهمات العائلة وتعرض بها، مر التً الظروف قساوة ورغم وجماهٌرٌا،
 توج وقد  ، لالخرٌن الخٌر ومحب وعاشقا، عطوفا كان فقد  السلطة، مضاٌقة
 .كردستان فً البطولً باستشهاده  عطاءه

 منذ  شلتاغ حمٌد والده نضال من محطات  شلتاغ  عماد  الدكتور لوتناو 
 ، الوطن الشعب قضاٌا عن الدائم ودفاعه ومبدئٌته  ، الماضً القرن اربعٌنٌات

 مع 11/8/1880 بتاريخ والده  اعتقل العراقي األمن جهاز   ان الى مشٌرا
 صادروا العتقالا وأثناء العراقي، الشيوعي الحزب الى االنتماء بتهمة والدته
 تجاوز قد يكن ولم كريم أخاه اعتقلوا قليلة أشهر بعد. خاصة ووثائق كتبا  

 من عشر الثامنة في وهو نبيل عمه ابن بهم ألحقوا اعدم، ثم ومن العشرين
 غير بمادة تسميمه بعد صراحه أطلقوا أشهر، عدة السجن في مكث عمره،

  األمن سلطات ولكن التسميم، آثار مع قاسي صراع بعد للشفاء تماثل معروفة،
  . التالي العام في أعدم ثم ،1880 سنة أُكتوبر في أخرى مرة نبيل اعتقلت

 (  نعمه خاجً حسٌن محمد شهٌد)  الشهٌد عن  مرتضى حلٌم  الدكتور وتحدث 
 كل معه مستخدمٌن 7741 فً الفاشست عذبه الذي االنٌق الرقٌق االنسان هذا



 وال فقره رغم الشهٌد ان وذكر. مقتله الى اددى الذي رقالح ومنها التعذٌب وسائل
 توزٌع على مسؤوال كان عندما المحتاجٌن الفقراء على نفسه ٌقدم لم لعائلته، ماؤى

 المسؤولٌة استغالل وعدم واالٌثار للتضحٌة رائعا نمذجا معطٌا. الحلة فً المساكن
 .الشخصً النتفاع

 
 

 تهجٌر بعد  انه مرتضى حلٌم ذكر دا،شهٌ  23 قدمتها التً عائلته مأساة وعن
 التبعٌة)  بحجة وممتلكاتهم بٌوتهم ومصادرة والشٌوخ النساء من عوائلهم
  منهم، والٌافعٌن الشباب اجتجاز تم اذ اقحاح، عرب انهم رغم (االٌرانً

 واحدة صغٌرتان فتحتان سوى فٌها لٌس  مغلقة صغٌرة غرفة فً  وحصرهم
 ثالثة تهجٌر  ان وبعد سنوات، ثالث لمدة وذلك  علٌهم الخبز لرمً والثانٌة للماء
 مقبرة بأي ٌعرف وال جمٌعا الشباب  اثر اختفى ، اٌران الى  سنهم لكبر منهم

 .تصفٌتهم تم جماعٌة
 اسبوع كل الشٌوعً الشهٌد بٌوم الدائم االحتفال ضرورة الى  مرتضى ودعا 

 ضحوا الذٌن االبطال هؤالء ننسى وال النظام جرائم ننسى ال حتى شهر وكل
 .والوطن الشعب اجل من بحٌاتهم

  الحفل بكلمة بعث حٌث ، المشاركة اال  (ذكرى ابو) دٌبس ناظم النصٌر وأبى 
 هذه من واحد اي عن اتحدث عندما ) قال حٌث  الفراش طرٌح مازال انه رغم

 ووه المشترك بالقاسم الكلمات اختزل نفسً اجد الشهداء، من المضٌئة الكوكبة
 وتجعلهم االعداء تهز كلمة من اعظمها فما والفداء، التضحٌة اي (الشهادة)

 هدثشتاس قد ذكرى ابو ان وٌذكر. (العالٌة بروجهم فً هم و وخائفٌن مذعورٌن
 .باقر الشهٌد واخوه ذكرى ام النصٌرة زوجته

 فً االشورٌة الدٌمقراطٌة الحركة من  تضامنٌة رسائل  الحفل ووصل وكما  
 .الشٌوعٌٌن االنصار وحركة ، راانكلت



 
 

 على  موسٌقٌة قطعة امام احسان الفنان تقدٌم هو المهٌب الحفل هذا فعالٌات ومن 
 .الشٌوعً الشهٌد لروح اهداها جٌفارا اسمها العود

 وقتنا الى االربعٌنٌات اٌام من الحزب شهداء عن وثائقً فٌلم عرض وتم 
 عبر الشٌوعٌون قدمها التً حٌاتالتض وكبر عمق مدى لنا ٌكشف حٌث الحاضر،
 شعوبنا مع التضامن وفً والوطن الشعب قضاٌا عن الدفاع فً الطوٌل تارٌخهم
 استحسان نال جٌد بشكل الوطنٌة واالغانً الموسٌقى  العرض وظف وقد. العربٌة
  . وحماسه الحفل

 
 

 قالرفا من العدٌد قام  السنوي، تقلٌدهم وضمن  76 - 2 الٌوم فً انه وٌذكر
 هاٌغٌت مقبرة فً واصدقاء رفاقنا قبور على الورد من اكالٌل بوضع واالصدقاء



  السعدي احالم الرفٌقة والقٌت ، ماركس كارل ضرٌح على وكذلك  لندن شمال
 .الحزب وشهداء بالراحلٌن استذكارا الحزب كلمة

 

 


