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 المرحوم عبد السالم قاسم شقٌق الشهٌدة لٌلى قاسم

 لم نلتق! وبعد ٌا صدٌقً الشهٌد جواد هماوندي وٌاصدٌقتً الشهٌدة لٌلى قاسم انتما كوردٌان واناعربً 

هل اوفٌت لطقوس الصداقة بٌننا ؟ فهذه الفرزة الثانٌة ! ولو مرة واحدة لكننا اصدقاء مبدأ  ورفقاء درب 

واقول لكما ان المحروس شهاب ابن الشهٌد ! فٌكما وقد تكون االخٌرة ان لم ٌستجد جدٌد حول الشهٌدٌن 

لمتعب واشهد انه كان جرٌئا باسال  جواد الهماوندي قد ساعدنً فً هذه الفرزة مساعدة االبن البار البٌه ا

وسخٌا فٌما قدمه لً من المعلومات عنكما واهدانً من صوركما النادرة واعلما ان من ٌخلؾ الفتى شهاب 

الهماوندي فكؤنه حً ٌرزق واشهد ان المحروس شهاب على ان لؽته االم هً الكوردٌة ولكن اسلوبه فً 

صٌته المنصفة القوٌة وعتبً على الوطن  الذي ضحى من العربٌة بلٌؽا رصٌنا ومتمٌزا وقد سررت بشخ

اجله الشهٌدان جواد هماوندي ولٌلى قاسم كوردستان الجمٌلة ذات االستقالل والبهاء كٌؾ تجاهلت الشهٌدٌن 

كانهما ماتا فً حادث سٌر ولٌسا شهٌدٌن من اجل كوردستان دوخا ببسالتهما المخابرات البعثٌة الصدامٌة 



القبض علٌهما عٌدا بعثٌا اقٌمت فٌه االفراح ووزعت الخمور والحلوى ابتهاجا بالقاء القبض وكان ٌوم القاء 

) على لٌث ولبوة كوردٌٌن بل عتبً على االستاذ المناضل كاك مسعود البارازانً كٌؾ ٌؽمض له جفن 

! الٌهما احد  وقد مات والدا جواد ووالدا لٌلى فقراء معدمٌن دون ان ٌلتفت( والشهٌدان من حزبه وطالبه 

وما تبقى من عائلتً الشهٌدٌن فهم ٌعٌشون عٌش الكفاؾ منسٌٌن كانهم لم ٌقدموا للوطن فتٌٌن من اجمل ما 

وما فات مات ونحن ننتظر اآلتً فكما كرمت ! خلق هللا بل كانهم قدموا للوطن قطتٌن ال حول لهما وال قوة 

مؽفور له ناجً عقراوي وكلفت انا بتشكٌل لجنة كوردستان ممثلة باالستاذ مسعود البارزانً االدٌب ال

للتكرٌم ومنهجا وخطة للتكرٌم ونفذ جل ما اقترحته على حكومة االقلٌم فاننً اتعشم التفات نجل المناضل 

مصطفى البارازانً ان ٌصحح الخطؤ وٌسد الثؽرة فٌتم االٌعاز الى وزارة ثقافة االقلٌم لتكرم الشهٌدٌن 

 .م حسن تكرٌما ٌلٌق بهما وبكوردستان جواد هماوندي ولٌلى قاس
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 لكل صورة حدث وذكرى



 

 

 الى العزٌز البروفٌسور الدكتور عبد االله الصائػ

 هللا وبركاته  وفً بادء االمر السالم علٌكم ورحمة

لدي وهذا شرؾ لً أود أن أعلمكم بؤنً أنادي وأتكلم وأراسل كالً من أصدقاء وفً البدء وكما لقبتنً بــ و

وهم الذي   أن كانت أمرأة  وعمة  خطٌبتًه لٌلى قاسم بـــ عمو أن كان رجال معارؾ ومعارؾ والدي أو

هم على عدد ( عمو أو عمه ) ٌعرفون الشهٌدٌن كثٌرون ولكن الذي انادٌهم بــ   واعرؾ ان الذٌن أعرفهم

 االصابع طبعاً أنت واحد من هإالء العمام الذٌن أتشرؾ بهم

عمو كنت أود أن تجٌبنً قبل هذا الوقت لكً أشرح لك الكثٌر من الظروؾ التً : وبدون ألقاب  أذن

 عن والدي ورفٌقته لٌلى بعض المقاالت التً تكتب لقراءتً تسببت لً من مررت بها وأألحزان التً

ن جرٌدة الى الجرٌدة ومن وٌب ساٌت الى أخر بعد تؽٌٌر أسم الكاتب أو تارٌخ م تلك المقاالت  تنقل وكٌؾ

عن الحق بالكتابة عن  لكً ٌنوبوا النشر والذي ٌوسفنً أن الكتاب والمثقفٌن لٌس لهم المعلومات الوافٌة

 الٌعرفون ماٌكتبون؟؟  الٌقرأون ماٌكتبون وهم  فهم لألسؾ  والٌتساءلون ولم ٌسؤلوا  الشهٌدٌن



ٌوم أعدامهم ولكن سوؾ أرسل لك  05/  12و 05/  08مً العزٌز وبما أن الفترة قلٌلة بٌن هذا الٌوم ع

 أسئلتك  عن االمر سوؾ أجٌب  وفً باديء ما ستطٌع أرساله

أن ٌكون عقد القران  وأرادا  والدي لٌلى قاسم كانت خطٌبة والشهٌدة  ! أنا أبن الشهٌد جواد مراد / شهاب

  ودخلتهما كانت هً الوصٌة !! قبٌل األعدام  بٌنهما ٌكون العقد ولكن شاء القدر أن مع حفلة التخرج

 فً قبر واحد  ٌدفنا لوالدٌهما بؤن

 هل هناك صورة لقبر والدتك اووالدك او خوالك ارٌد الصور؟/ لصائػ  ا

 / شهاب المشاكل االرهابٌة  خشٌة  جدٌدة للضرورة االمنٌة وال  قدٌمة لٌس لً صورة

 وهً صؽٌرة ؟ قاسم هل هناك صور للٌلى / ائػالص

 / شهاب صور لٌلى وسوؾ أرسلها لك عن قرٌب  نعم لدي

 هل هناك شهادة مدرسٌة لها؟ / الصائػ

المرحلة الرابعة فً جامعة المستنصرٌة كلٌة أألداب قسم  فً ال التوجد ولكنها كانت طالبة / شهاب

فً الصؾ   طالبة  كلٌتها وأٌدت ان لٌلى قاسم كانت  لتأحتف 2003أألجتماعٌات وفً وقتنا الحاضر بعد 

 الرابع

لً معلومات  هل تدلنً على صدٌقة لها او صدٌق رفٌقة لها او رفٌق حتى اكتب لهم وٌقدموا / الصائػ

 ؟ وشهادات وربما صور فوتو

 عطٌك قبل ان نعم عندي عناوٌن آلشخاص عزٌزٌن كجنابك ولكن أسمح لً بؤن أترخص منهم / شهاب

 فً االولى مراحل أن الصور التً تخص لٌلى أو جواد مرت بثالث  وٌاعمً الصائػ شاء هللا عناوٌنهم أن

.... البعض من  ) باع وفً الثالثة خوفاً من أألمن  الصور قسم من  مزق الصور وفً الثانٌة تناثرت

 فقد األؼراب اما  !! والدي  تراث وددت أن أجمع ما تبقى من حٌن لً  الصور المتبقً من ( اقاربً

 !!  هبة أعطونً الصور

 صورة للبٌت الذي اعتقلت فٌه لٌلى ؟ ارٌد / الصائػ

 عن مثل هذه االمور فقد اعتمد على ذكر وتكلم  الصورأال فً الخٌال وكل  من الوجود لهذه / شهاب

 ورفاقهما أود أن ٌكتب عن والدي وخطٌٌته و  مخٌلته لؽرض تعظٌم المسؤلة وأنا ضد هذه التصرفات

 فهم أبطال بدون رتوش  ٌرضً أهلل وبدون زٌادات أونقصان أن كنا نحتسبهم أبطاال بالتساوي وبما

 اعدم منهم؟ الذي ما اسماء اخوة لٌلى ومن / الصائػ

 : ثالثة اخوة واخت واحدة وهم لها  الشهٌدة أن لٌلى / شهاب



 ترزق حٌة  وهً و صبٌحة ً ٌرزقوصفاء وهوح  عبد السالم وتوفً لكبر سنه وصباح وهو حً ٌرزق

اسمك  وكم اخ   وأنت ٌا ابن الشهٌد ما وصل ؟ دراسٌة قد ما اسم والدك الدقٌق والى اي مرحلة / الصائػ

 لك واخت ؟؟؟

أكمل المرحلة  وقد جواد مراد محمد علً والملقب ٌــ جواد الهماوندي أسم والدي هو الشهٌد / شهاب

العشرة االوائل على العراق وأن كنت تود  ألنه من فؤعطٌت له هدٌة بتفوقاالخٌرة من الدراسة االعدادٌة و

تجٌب  فً الصورة المرفقة الموجوده على المنضدة معرفة ماهو ترتٌبه من العشرة االوائل فؤحسب الهداٌا

 اما عنً . عن سإالك

 ؾ أشرحها لكأخت وذلك ألسباب سو  وال ولٌس لً أخ  وانا وحٌد  شهاب جواد الهماوندي  هو فؤسمً

سوؾ أرسل لك صورتً وصورة زوجتً وصور أطفالً أحفاد الشجرة وهم  أحمد  كما اننً فً وقت أخر

 .، ساره ، علً ، جواد

 هل كرمتكم جهة حكومٌة او شبه رسمٌة ؟؟؟ / الصائػ

تقصد أقلٌم  كنت أن كنت تقصد حكومة العراق فالمالكً الٌعرؾ والدي  وأن  ماذا أقول لك؟ / شهاب

أفضاله وٌقول  ٌعلق علٌه ان هو كمسمار جحا والكل ٌود لوالدي ردستان فؤحتسبوا تكرٌم كاك مسعودكو

ولكن كما ٌقال   !!  نعم كرمنً كاك مسعود البارازانً . كرمك كاك مسعود ولما  لووووو ال أنا لم تر

 .للجندي  لتصل العظمة ٌرسل القائد بعٌرا

 ؟؟؟ هٌد او الشهٌدةهل تحتفظون ببعض مالبس الش  / الصائػ

عاطل أو  ( مكواة ) أوتً  ( !! اقاربً ... ) ٌخص الشهٌدة لٌلى ولكن أعطانً أحد الوجد لشًء  / شهاب

بمقابل هاتؾ  اعطانً االوتً العاطل أنه كان الشهٌد ٌكوي به مالبسه  وادعى 2009بعد ماعطل فً عام 

وعلٌها أثار الضرب والتعذٌب   س موجودةنقال وهناك مالبس ألحد الرفاق وهو كاك نرٌمان والمالب

 .والحربات بالسوط

 هل ام لٌلى وابو لٌلى على قٌد الحٌاة ؟  / الصائػ

 عندي صور بعد ذلك ولهما السن وماتا فً كانا فً ذلك الوقت طاعنٌن  / شهاب

 هل لدٌكم صورة للمدرسة االبتدائٌة التً درست فٌها لٌلى ؟ / الصائػ

 ور المدرسٌة القدٌمةال الوجود للص / شهاب

 : عمو أتصور جاوبتك على أسئلتك ولكن أنا أود أن أسؤلك اٌضا / شهاب



كتاباتك عن الشهٌدٌن   عبر وماهو الشًء الذي تود أن تصل له  بالشهٌدٌن ؟ أرتباطاتك أو صلتك ماهً

 ؟؟؟

ز المواضٌع لكً ٌرتش المعلومات وٌبرو ممن فال تزعل آلن هناك الكثٌر معك  عذراً عمو أن كنت صرٌح

 !! للمرة الثانٌة وحسب ماٌقال أحترك االخضر بسعر الٌابس عمو عذراً  ! ٌنال من االمور المادٌة والمعنوٌة

  فهل مع االسؾ عمو هناك معلومات لم تنشر وأعطٌتها للكثٌر من المثقفٌن واالدباء والكتاب لم ٌنشروها

ولست  وصرٌحا وصادقا ٌستند علٌه لكونك نزٌها تستطع أن تنشرها ألن كلمتك مسموعة وكل شًء تقولهً 

 : تدعمك ، والمعلومات هً  بحاجة ألى أي حزب أو جهة

صفوؾ الحزب  ببؽداد قبل دخوله فً مقر قٌادة الحزب الشٌوعً جواد مراد أحد الكوادر الفعالة والدي كان

 ! وعمل فٌه ب الشٌوعًالى الحز أنتمى  1963 – 1958 فوالدي بٌن االعوام الدٌمقراطً الكوردستانً

ماأرادوه  لذا طلبوا منه  فٌه فوجدوا وطلب معلومات عنه  وذلك عندما سؤل عنه الحزب الشٌوعً كثٌراً 

 الى صفوؾ الحزب وعندما قرأ الحضور الى بٌت احد المسإلٌن الكبار من الحزب الشٌوعً لؽرض كسبه

ومن هنا وهذه السنة  ! الٌه  ا الحزب وٌنتمًٌدخل هذ  افكارهم ومنهاجهم  ونظامهم الداخلً ، اقتنع بان

 له القدر وهو ان ٌكون الشخص المهم  والتواصل على الخط الذي رسمه جواد مسٌرته الحزبٌة بدأ 1958

بسهولة ولكنه ال  تواجده فً كافة سجون بؽداد العاصمة ولعدة اسباب و كان ٌدخل الى اي سجن والمتكرر 

أي سجن  الى أن دخوله  ! لسجن مرة أخرى لشجاعتِه وجسارتِه وقوة أرادتهِ ٌدخل ا ثم أال بكفالة ٌخرج منه

 الذي كان منتمٌـاً ألٌه ومن خالل السجون التً زارها الشٌوعً وخروجُه لم ٌكن أالبدافع أبعاده عن الحزب

  جواد  الكوردٌة ثم أتجه  لقومٌتهم الفكرٌة الحكمة والقدرة والمٌول ذوي من فقد تعرؾ على أشخاص

أي عندما أصبح عمره  1963سنة   الحزب الدٌمقراطً الكوردستانً  وانتمى الى المثابر ألى  البارتٌة

القومٌٌن  أنذاك بل لم  و الزمرة البعثٌة او ٌخش ٌفكر بؽٌر قومٌته ولم ٌهب  أثنتٌن وعشرٌن سنة وكان ال

حن االن وٌشعل الشمعة ألحٌاء موجود ل  والدي للعلم أحد مسإولً ) ٌكن هذا البطل ٌعرؾ الخوؾ أبـداً 

وهو أن الجٌش ( عمر المختار ) ٌعرؾ كٌؾ مات قائد الثورة اللٌبٌة  الكل ان  ( 05  / 12ذكراه كل ٌوم 

دون أكل أو شرب وهو كبٌر وطاعن بالسن   الصحاري القاحلة  منها الى المعادي أركبه الطائرة ورماه

 كٌؾ ٌساق الى حبل المشنقة فً الفلم السنمائً كن كلنا نشاهدهوهناك قد مات أوأكلته الحٌوانات البرٌة ، ول

 كً به  ٌوثق احداً  التقً نظاراته تقع وٌلتقطها طفل وكٌؾ ٌعدم فً الفلم السٌنمائً ، أنا أود أن ان وكٌؾ

  أألعدام الحقٌقً وكٌفٌة ألقاء القبض علٌهم لٌس كما ٌدعً( جواد و لٌلى ورفاقهم ) ٌنشر حقٌقة أعدام 

كل  !! ألٌه  رضى رئٌس التحرٌر أو رئٌس الحزب الذي هو منتم من كتاب المقاالت لكً ٌنالوا بعض

قد تسقط   أنشدت الى تلك أألنثى التً أعدمت ولكن هناك بعض الدموع العاطفٌة  الكتاب والناس العواطؾ

هال تعلم  !! انًؼشاوة على العٌن أو تمسح بعض الحروؾ أو النقاط من البعض الث على الورقة أما تكون

  فهناك خمسة  القبض علٌهم كٌؾ ولماذا ؟  فٌها فً العملٌة التً ألقً  عمو أن الشهٌدة مع كل قد أشتركت

عندما كانت هناك أتفاقٌات   وهو  جواد  كان مسئوله والدي العناصر الذي  ضمنهم أحد أشخاص ومن

 عن المهمة وزٌع الواجبات تنحى أحدهموعند تعٌن وت  على أن هناك عملٌة تؽلؽل داخلً سٌقومون بها

كما فً   القمة  مكان فً ولكون الشهٌدة تحب جواد حب أكبر من أن ٌتوقعه أحد وهو الوصول الى أبعد



الفضل بؤن أكملت   كان للشهٌدة الرواٌات والقصص فطلبت بؤن تكون العنصر البدٌل لذلك الذي تنحى نعم

انت تحبه لحبٌبها والذي رفض ذلك الحب كل من أمها وأبوها ولكن ذالك كان بقصد الحب الذي ك  الخطة

نظر عائلتها الشخص المنبوذ   فً وخرٌج سجون وكان جواد عنٌدا وأخوتها وقاطعوها لكونها تحب شخصا

من  فهل !! وأترجمه على الورق أعذرنً والمكروه وهناك الكثٌر من الكالم عمو ال أستطع أن أقوله

والسبب   ؟ هناك خمسة أستشهدوا  ؟ لحساب مع أألجروالثواب على صحن واحدٌستطع أن ٌقدم العقاب وا

ن هم خمس أشخاص ؟؟؟ ولكن الكل طلع من المولد بال حمص  المتضررو  هو خمسة أشخاص بلؽوا ؟

 ؟ انهم لماذا وكٌؾ أتستطع عمو أن تنشر أسماءهم لو أرسلتها ألٌك عمو ! ماعدى المتسببٌن

أنــــا ، أحفادهم ، سمٌر ، أبو :   ونحن المتضررٌن ! نرٌمان ، آزاد ، حمه رشٌد جواد ، لٌلى ، : لشهداء 

عذراً أن لم أكتب أسماً لكونً قد أقسمت اننً لن اقول أسماً أال لكاك مسعود شخصٌاً وذلك القسم !!  سمٌر 

ء وقد أبدلتها أخذته على نفسً بعد ما رأٌت كٌؾ ان البعض تسلق  الى مناصب كبٌرة من خالل تلك االسما

تخٌل ٌاعمو ان أحد هإالء الذٌن تسببوا فً أعدام والدي أعطانً رسالة لكً  أنال بعض حقوقً !! بنجمات 

عمو أن كنت  تبحث عن !!  من الحزب  ٌعنً الكتال صار الواسطة من أجل أبن الشهٌد ٌستفاد  هههههه 

عمه وانا من  ٌبحث عنك وفً الختام أتقدم الشخص نفسه الذي تبحث !! شخص لتكتب مقالتك فوهللا  هو انا 

عمو أنً أسؾ على كل كلمة  جارحة قد بدرت  ! وأتمنا لك دوام الصحة والعافٌة ! لك بالشكر والتقدٌر 

هذه بعض ! عمو ماذا تعلم عنً فانا  إنسان لم ٌنل من الدنٌا ؼٌر المتاعب والهالك والؽش وعذاب !  منً 

هل قرات المسرحٌة التً كتبها واخرجها / الصائػ  ب التسلسل وشكراً الصور وسوؾ أرسل لك البقٌة حس

 الفنان االستاذ فاروق صبري عن الشهٌدة لٌلى والشهٌد والدك ؟

 لقد قرأت المسرحٌة وكانت رائعة جداً /  شهاب 

 عمو تقبل القبالت الحاره من أبن أخٌك

shahabhamawandi@yahoo.com 

 2011/ 05/  08شهاب هماوندي 
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  مسرحٌة عودة الشهٌدة لٌلى قاسم

 2009/ 10/ 05تالٌؾ واخراج الفنان  فاروق صبري 

 

 المشهد األول

شبه مظلم ، ٌبدأ تدرٌجٌاً الضوء الصادر من سبوت الٌت لٌظهر . …المسرح خال من اٌة قطع دٌكور 

على جانبً المسرح الٌمٌن والٌسار شخصان ال نعرؾ مالمحهما وعند تصاعد درجة الضوء ، نسمع 

خانع ومع تصاعد درجات الضوء نشاهد المرأة وٌبدو علٌها صوت امرأة تولول بصوت حزٌن ولكن ؼٌر 

انها حامل وهً جالسة على ٌسار المسرح حٌث ٌرتفع صوت ولولتها وعلى ٌمٌن المسرح ٌظهر رجل ، 

ٌلقً قصائد شعرٌة وٌتوجه إلى جهة المرأة النائحة ، فً هذه اللحظة المرأة هً االخرى تتطلع صوب 

  . الرجل بذهول وحٌرة وحزن

  "1"جاوانت دٌشً داٌكت نه ماوه روله كان نازت بً كٌشً   ده مه گري مه گري : مرأة ال

ئه م شٌوه ن و فوؼانا نه بً سووده ئوؾ و ئامان له م عه صره  یئه ي كورد به سٌه تً تاکه : الرجل  

م زه مانه بً ئه مانه پارانه وهو كه ساسً بً كه لكه پاره ناکا عه ز و ثه بات و ؼٌره ت بٌوٌسته له 

"2"  

    المشهد الثانً

الرجل ٌقترب من المرأة بهدوء وبٌده كتاب ، ٌقترب أكثر وٌدخل دائرة ضوء المرأة التً تستمر فً )

  ....( حزٌن جلوسها وهً تولول بصوت كتٌم



أنا امرأة منكوبة ، مفجوعة تعرضت ( تقاطعه بسرعة : ) ؟ المرأة !!!!!!!!!أنت.... من أنت : الرجل 

لنا وعشٌرتنا وقومنا وقرٌتنا وبساتٌننا وودٌاننا وجبالنا واؼنٌاتنا واطفالنا ومٌاهنا ومنذ سنوات طوٌلة وأه

؟ ...!!هل انت شاعر ( صمت قلٌل  )... سمعتك تلقً قصائد..... وطوٌلة جدا للقتل والدمار والتشوٌه 

ا تلك المآسً ومازلنا نعٌشها وأن ٌمكنك أن تقولً ذلك ولكن ارٌد أن اإكد لك من أننا جمٌعا عشن: الرجل 

  .بصورة مختلفة ومع وجوه واسماء وسلوكٌات مختلفة

وتقول عشنا المآسً ، كٌؾ عشتها وتعٌشها ، هل قاومتها ، هل ( تنتفض بقلٌل من العصبٌة : ) المرأة 

تصّدٌت لمرتكبٌها ، هل فضحتهم ، هل تضررت منها ، هل مسحت الدموع من عٌنً طفلة مذعورة 

  :( ٌحاول التهرب منها ومن نظراتها ولكنه ٌرجع الٌها:) مً ببقاٌا جدران بٌت طٌنً متهدم ؟ الرجلتحت

بٌست و حه وت ساله دلم لٌت بره ئه حوالم به ده ست تووه زور شره صه د به لٌن بده ى له الى من تره 

  "3"وره نو كه رٌت نا كه م وركم هه لدره –به سٌه تً ئٌتر ئه م وره 

؟ !!ورٌن اننً كنت فً كوكب اخر ، ، تتصورٌن أن التصدي فقط بالبندقٌة والصعود الى الجبال هل تتص

هل ٌمكن للٌد التً تمسك بالجمرة أن ال تحترق ؟؟ ، كنت وما زلت أحمل جمرة المآسً بٌدي الٌمنى وفً 

  :ة واقاوم الشر ، بالشعر امسح دموع الطفول.... ٌدي الٌسرى ادّون العذابات واالحالم شعراً ، نعم به 

ه بووله ي سبً ناو باخً كوالّن بنوو به تا به ري به ٌان توم داوه ته ده س خوداي نٌكه هبان ئٌشك كري 

  "4"تون به ري ي ئاسمان 

.  

صوتك ( تخرج من دائرتها الضوئٌة وتحاول االقتراب من الرجل وتنظر الٌه باندهاش وحٌرة : )المرأة 

( تصمت قلٌال وتقترب منه أكثر) ه من الشعر لٌس بعٌدا عن ذاكرتً وروحً لٌس ؼرٌبا علً ، ما قرأت

ٌتؽٌر المشهد السابق ) ؟ المشهد الثالث ...؟ هل أنت...؟ وكؤنً اعرفك ... وأنت: أنت ، من أنت ؟ الرجل 

جالسة على كرسً وعٌنٌها مؽطاة بقماش " لٌلى قاسم" لنرى مكانا ٌوحً وكؤنه ؼرفة تعذٌب ، المرأة 

بجانبها وبٌده ورقة وقلم ٌحاول تقدٌمهما _ ٌشخصه الممثل الذي ٌقوم بدور بً كه س_ ود ورجل أمناس

  ............( للٌلى

فقط سجلً هنا اسماء من معك وسوؾ نخلصك من حبل المشنقة ، والرٌس ، رئٌسنا ال : رجل األمن 

معها ٌمسك من شعرها وٌزٌح فً لحظة التحدث ) ٌرؼب اعدامك اذا اعترفت ووقعت على هذه الورقة 

  .......... ( قطعة القماش من على عٌنٌها، وبٌده آلة حادة

ترفع رأسها صوب رجل األمن وتنظر الٌه نظرة اشمئزاز ومن ثم تدٌر وجهها صوب جهة : ) لٌلى قاسم 

  .......... لن أخون.. لن أخون نفسً ( اخرى 



أٌهما أعز ، ( ها وٌوّجه آلته الحادة الى صدر لٌلى قاسم وهو ٌقاطعها وٌشّد بقوة من شعر: ) رجل األمن 

ترفع رأسها بصعوبة من بٌن ٌدي رجل األمن وهً تترنم بؤلم :) ثدٌٌك لو جماعتك العصاة ؟ لٌلى قاسم

  : (ولكن بإصرار

  "5"كه س نه لً كورد مردوه كرد زندوه 

مع ظالم جزئً للمسرح ) ذي ، خذي اذا خ( ألته الحادة إلى صدرلٌلى وٌصرخ  ٌوّجه : ) رجل األمن 

  ( حتى مع بداٌة المشهد القادم" كه س نه لً كورد مردوه"تتصاعد صرخة لٌلى قاسم لتمتزج مع اؼنٌة 

 (نفس موقع المشهد الثانً ونرى لٌلى قاسم وهً تكمل حدٌثها للرجل وتترنم نفس االؼنٌة) المشهد الرابع 

طبعا ال نموت ، حبل مشنقتهم خنق جسدي .......... رد مردوة كه س نه لً كو( بهدوء تترنم ) المرأة 

انا وحبٌبً , قبل قتلهم وبعده لنا (... وكؤنها فً حلم ) ولكن روحً انطلقت صوب النور ، صوب النور

هنا تشٌر إلى بطنها المتكّور بفرح فٌه الشئ من ) جواد الهماوندي أعلنا أن نحٌا ونتواصل مع الحٌاة 

  ...(الخوؾ والحزن

أنت لٌلى قاسم ، هل تعرفٌن ،،، بعد ؼٌاب جسدك مئات ... عرفتك منذ اللحظات االولى ، انت : الرجل 

اذ حضرت روحك ومازالت ترفرؾ ... من ألنساء حٌن ولدن بنات اسمٌناهن باسمك لٌلى ، لٌلى ، لٌلى 

وه ك خه وي من له  فوق أرضنا ، وفً قصٌدتنا وشاعرنا هٌمن مهابادي ٌقول كه تو توارى له جاوام

لبسكت ره شتره مانكه شه وي من برو مه جنون به له ٌالي خوت مه نازه كه وا بٌتر ناوبانكً روى ته 

  : "6"وي من 

نعم أنا لٌلى قاسم وال أنسى ما قاله أخً الذي ٌشاركنً فً الوطن والتارٌخ والحلم ،ابن النجؾ : لٌلى قاسم 

  :"7"عبداالله الصائػ

رة وادي السالم فً النجؾ وشممت عطراً منبعثاً من احد القبور فإمأل رئتٌك منه فهذا عطر اذا دخلت مقب"

  ...الجنة ٌزور قبر لٌلى قاسم فٌضوع على األخرٌن ،،، كانت لٌلى قاسم مثلكم تحلم بالسعادة

  ... وتحب الؽناء والرقص

  ...ى المحاضرةمثلكم تذهب الى الجامعة تحمل كتبها فً حقٌبة الجلد وتجلس لتصؽً ال

  . "... كانت لٌلى قاسم مثلكم تعرؾ العشق المجنون

سمعت عنك الكثٌر ورأٌتك فً الفواجع والبطوالت ، عشت معك سنوات الظلم والكبرٌاء والحلم ، : الرجل 

وما قاله شقٌقنا فً الوطن دلٌل حب وعناق ومصٌر واحد فً الماضً والحاضر والمستقبل وأنا دونته فً 

  : قصٌدتً



ئه م عٌراقه خوشه ولٌسته خاكً كول كول بوو به خوٌن تا حه قً ده سكٌر نه بً له وخوٌنه ده س هه ل 

  "8ناكري دوستً كوردو عه ره بزور كونه ته ئرٌخ شاهٌده

القصائد التً القٌتها أعرفها وأعرؾ شاعرها وقلت ( تتوجه مّرة اخرى نحو الرجل وتتفحصه :) لٌلى قاسم

مه لٌن بٌكه س، بٌكه : نعم األن عرفتك جٌدا ، أنت شاعرنا فاٌق بٌكه س فاٌق بٌكه س  ؟،،،!!!انت شاعر 

  "9"س هه س ئه ي تو كٌت هه س ، بٌكه س 

  ..... نعم انا هو

لن اكمل حكاٌتً اال بعد أن تحكً لً شٌئاً عن حٌاتك واسمع المزٌد ( بشئ من فرح طفولً :) لٌلى قاسم 

  ... من قصائدك

شبه ظالم على المسرح ، ٌبدأ الضوء بالتدرٌج لٌظهر فائق بٌكه س وهو واقؾ فً ) مس المشهد الخا

  (مواجهة الجمهور

شهدت بكائً األول ، انه بكاء ٌمهد للحٌاة ، نعم الحٌاة بمآسٌها وضٌقها "( 10"سً ته ك : ) فاٌق بٌكه س 

توسعت .... ن بصٌرتً لم أفقدها بدءاً من قرٌتنا الفقٌرة وإلى فقدانً ألبً وامً وشٌئاً من بصري لك

بعشقً للقراءة والكتابة والوطن والطبٌعة والناس فً عالقاتهم وتحركاتهم وهواجسهم التً عاٌشتها 

  : وشاركت فٌها ، قاومت الفقر والموت بالقصٌدة

داري ئازادي به خوٌن ئاو نه دري قه ت به ر ناكري سه ر به خوي بً فٌدا كاري ئه به د سه ر ناكري 

بٌاو ئه بً بو سه ندي حه قً له مردن سل نه كا هه ر بروخً به س نً ٌه ، تاكو نه سه ر نرى نادري 

"11"  

مع القائه مقاطع قصٌدنه شبه ظالم اال ضوء سبوت الٌت ، ٌتننقل مع فاٌق بٌكه س بسرعة وخفة وهو )

مإثرات الصوتٌة صخب من ٌضع أو ٌنصب الواح بٌضاء مكتوب علٌها تلك المقاطع الشعرٌة وهنا تكون ال

اصوات الناس واحادٌثهم وثم صرخاتهم الممزوجة باصوات المدافع ومن ثم الختام بصوت اطالقة 

  (..... رصاصة ٌؤتً بعدها صوت فاٌق وكؤنه اصٌب برجله

ظالم شبه كامل لدقائق قلٌلة ومن ثم نرى على ٌسار المسرح الرجل فاٌق بٌكه س وهو )المشهد السادس 

تحاول مساعدته على الجلوس على  -تشخصها الممثلة التً تإدي دور لٌلى -وجته حلٌمةمجروح وز

  ...(كرسً طٌنً ، لكنه ال ٌهتم ، ٌذهب وٌجلب قنٌنة عرق وٌبدأ بالشرب والكتابة

  "12"من عاره ق ئه خوم كه بً كه ده ربم كه مً له دنٌاي دوون بً خه به ر بم: فاٌق بٌكه س

( بسخرٌة ) أسً ، ألم تقل لً انك ذاهب إلى السراي للمشاركة فً المظاهرة ؟ الطٌن على ر: حلٌمة 

وٌظهر علٌه : ) رجعت من سراي السلمانٌة وأنت مجروح وتنزؾ دماء وسكران كٌؾ ذلك؟ فاٌق بٌكه س

ٌا امراة ، ٌا عاقلة ، بعد ان فرقوا المظاهرة بالقوة والرشوة وبعد ان اصبت ( شئ من النشوة السكرٌة 



قة فً رجلً خاؾ بعض اصدقائً من اعتقالً اذا ذهبت إلى المستشفً للمعالجة ، اخذونً لصدٌق بطل

من حظك أن الرصاصة خرجت من فخذك ولكن البد من خٌاطة : طبٌب ٌداوي كً جرحً والطبٌب قال

ً الجرح ولالسؾ لٌس لدي مواد للتخدٌر أو تخفٌؾ ألمك ، فكٌؾ اجري العملٌة ؟ قلت للدكتور وألصدقائ

  . ، أن ألم الفخذ والروح ال ٌهدأه ؼٌر العرق وشربت وشربوا لهذه المناسبة

وتستمر بالشرب وانت مجروح اال تترك هذا السم ، عٌب وحرام ، متى تخلص منه وتهتدي : حلٌمة

  .بالرحمان وتكّفر عن ذنوبك هذه

ٌضحك ) ذنب ٌا حلٌمة ، ذنوبً ، أنا م( وهو ٌشرب كاس العرق وٌبدو علٌه منتشٌاً : )فاٌق بٌكه س 

  ٌا أمراة اي ذنب اقترفته ؼٌر ذنب أن اكون فقٌر الحال وؼنً العقل( بمرارة وٌكرع كؤساً أخر من العرق 

الطٌن على رأسً ، ٌا رجل اكون فدوة لك ، اترك هذا الحرام وهللا لن تدخل الجنة لو تواصلت فً : حلٌمة 

؟ !!!!!!!!!!!الجنة ( : ٌكرع كاس عرق آخر وٌضحك ساخرا : )شربه ، حرام ٌا رجل حرام فاٌق بٌكه س 

ٌا حلٌمة أعرفك عاقلة ، تقولٌن الجنة ، انت التً اخرجتٌنً منها ، ألم تؤكلً التفاحة وؼضب هللا منك النك 

تجاوزت على ارداته و بعد ذلك أخرجنا من جنته ورمانا إلى األرض ، لكن أنا فرحت لذلك ، ال احب تلك 

ٌشٌر ) وٌة ، انت رائعة سجلت السبق فً تمردك على ارادة تنفرض علٌك وأنقذتٌنً من جنته الجنة السما

  .... (إلى السماء ٌضحك بكركرات طوٌلة وحزٌنة وهو ٌكرع كؤسا أخر من العرق

كه ر به هه شت بٌته جٌكه ي جاهٌل و وشٌت و كه ران دوزه خٌش مه خصوصووصً بٌاوي فاضٌل و .

  "13"بمخه ٌته جه ننه م نه جمه رٌٌزي وه حشً ٌان صاحٌب نٌشان خواٌه 

  . هل جننت ، ال اعرؾ عن ماذا تتحدث ، ٌبدو أن هذا السم قد خّرب عقلك ٌا رجل: حلٌمة 

أنت بنت حوا وأنا ابن آدم ، هل صحٌح هذا الكالم أم ال ؟ حلٌمة ، اي نعم ولكن لن تدخل : فاٌق بٌكه س

أٌة جنة !!!!!!!!!! الجنة( ٌضحك ) أنا كافر ( ٌضحك بمرارة وسخرٌة )  :أنت كافر فاٌق بٌكه س .. الجنة 

) ؟ تلك التً طردنا منها ، ال ارٌدها ، ال احبها ، الجنة التً ارٌدها واحبها هً هنا ، هنا سوؾ اعٌد بناءها 

بً  ٌدق برجلٌه على االرض ، ومن ثم تتحول الضربات إلى شكل من الدبكة الكردٌة ، حٌث ٌتواصل فاٌق

هنا على األرض ، على األرض ، على األرض ، فً الودٌان ، ( كه س ٌدبك وهو حالة نشوى متؤلقة 

الجبال وفً سهول شهرزور ، فً بٌره مكرون ، فً فضاء نٌران با باكركر ، تحت رذاذ شالالت علً 

  .. كلً بٌك ، بٌن نهري دجلة والفرات

و ان هذا السم قد قاده الى الجنون ، ال حول ال باهلل ، سوؾ الطٌن فوق رأسً وهللا الرجل جّن وٌبد: حلٌمة 

  ........ تدخل الجنهم ٌا فاٌق

) و متٌقن من أننً ال أصل الٌه وال ٌصل عندي ( ٌشٌر إلى السماء ) انا ال أخاؾ جهنمه : فاٌق بٌكه س 

برجلٌه على  ٌضرب اٌضا) ، انا اخاؾ من الجهنم الذي بنوه لنا هنا على األرض ( ٌضحك بسخرٌة 



نعم بناه مرضى الكراسً والحروب وحكام سراي السلمانٌة الذٌن ٌكرهون ( األرض وكانه طٌر مذبوح

  . جنتً

  . ٌا رجل الحٌطان لها أذان ، ربما ٌسمعك أحدهم وٌخرب بٌتنا أكثر مما هو خربان: حلٌمة 

فً انتخاباتهم ونموت من اجل  هم ٌقبعون فً ابراجهم والناس ٌحرقون فً حروبهم وٌباعون:فاٌق بٌكه س 

  ............وطن ٌعنً لهم الشعارات والكراسً واذاللنا وٌعنً لنا الكرامة والحرٌة والخبز

أو شبه ظالم ونرجع تقرٌبا لفضاء المشهد االخامس وٌبدو الرجل فائق بً كه س ما ٌزال فً حالة  ظالم)

  (سكر وكؤنه فً المشهد السابق

التً مازالت موجهة إلى روحً ال ( ٌشٌر إلى مكان الجرح ) ورصاتهم هذه : بٌكه س  المشهد السابع فاٌق

تعّطل عشقً للشعر والوطن ودمائً هذه مازالت تجري من جسدي تسقً زهور جبالنا الحمراء ، ٌا حلٌمة 

معقول  (ٌشعر بحالة السكر وٌنتبه أنه لٌس مع زوجته حلٌمة وأنما مع لٌلى قاسم، ٌضحك ..... )ال تخافً 

ًّ المكان والذاكرة واللحظة والزمان ، المهم اكملً ( ٌضحك ) ، ٌبدو اننً مازلت سكرانا  عفواً التبس عل

  .لً ما جرى لك لٌلى خان

تقؾ بهدوء وتبتسم وتتوجه نحو الرجل فائق بً كه س وتنظر الٌه بمحبة ومن ثم تدخل فً : ) لٌلى قاسم 

قبل أن ٌنفذ حكم االعدام بً ( لحظات ما وهً تنظر إلى االفقحالة تؤمل حالم وعمٌق وكؤنها تستحضر 

تمكن اصدقاء لنا داخل السجن وخارجه ومن خالل حبٌبً جواد هماوندي تهرٌبً من السجن إلى حلبجة ، 

  . خلصت من اعدامهم ووقعت فً مرمى حقدهم الكٌمٌاوي

مندهشة :) ؟ لٌلى قاسم !!هماوندي الهماوندي ، الهماوندي ، الهما وندي أٌن األن ال: فائق بً كه س 

لكنً ( تشٌر إلى بطنها ) تعال ٌا حبٌبً جواد معنا ، أنت معنا ، هو معً ( وحائرة ومستذكرة وحالمة

  !!!!!!!!! أخاؾ ، أخاؾ أن ٌخرج الولٌد مشّوهاً أو ٌعٌش جحٌماً أو ال أدري

  ...... ة ومنشؽالً بها بخلقها وتجدٌدهالن ٌخرج ولٌدك اال عاشقاً ومبتسماً للحٌا: الرجل فاٌق بً كه س 

؟ وأنا خائفة فهل ٌخرج ولٌدي جمٌال وهو فً بطن ام !!!كٌؾ ، ألم تبالػ فً الحلم فً التمنً: لٌلى قاسم 

؟ كم كانت مجزرة حلبجة قاسٌة ومرعبة ولن !!!!!!!قصفت برائحة التفاح ، رائحة الحقد الكمٌاوي ، كٌؾ

  ... نا قبل أن تترك حقدها فً اجسادناننساها النها توشمت فً ارواح

صؽٌرة ، نعم " حلبجات"لن ننساها ولكن ال ٌحق لنا التباكً على اطاللها ، وتناسً : فاٌق بً كه س 

حلبجات صؽٌرة نحن ضحٌاها ومرتكبٌها ، نعم نحن مسإولٌن عنها ، لماذا حدثت أحداث مثل خٌلً حمه 

جزرة بشتا شان سالت فٌها دماإنا ، دماء كثٌرة ، انها جرح ومعارك السلٌمانٌة ودشت اربٌل وهورمان وم

احداث مرٌرة توجع الروح وحلبجتنا الشهٌدة تمزق الروح : ؟ لٌلى قاسم !!!كبٌر من المسإول عنها ، من 

وهً تضع ٌدها بمحبة على ) وأتمنى ...آه ما أقسى وأؼبى أن ٌتحول الضحٌة إلى قاتل ، أو مستبد....



ى منه وأطلب أن ال ٌكون ظالماً وال ٌجعل من قمٌصً المدمى الذي مزقته حراب نعم أتمن( بطنها 

  . الظالمٌن ، حرابا لالنتقام وضد األخرٌن

ٌّنا أوال ٌتؽنى باسم كاوه الحداد : فاٌق بً كه س  صمت قلٌال وٌبدو ) وال بد أن ال نقبل أنفلة من ال ٌلبس ز

  (............. حائراً وهو ٌقلّب بالكتاب الذي بٌن ٌدٌه

انفلونا باسم اٌة قرانٌة وال أعرؾ كٌؾ قبل وما ٌزال ٌقبل من ٌدعً حامل هذا القرآن وأد نا : لٌلى قاسم 

عزؾ شمشال حزٌن وخفوت اضواء خشبة )ووأد هوٌتنا وجؽرافٌتنا ، اؼنٌته وبسمة طفولتنا ، كٌؾ ؟ 

 اسم حٌث ٌقترب منها فاٌق بً كه سالمسرح ومن ثم ٌبدأ ضوء ٌتصاعد من سبوت الٌت الموجهة للٌلى ق

  هامش  دون عنوان

وبعد ٌا صدٌقً الشهٌد جواد هماوندي وٌاصدٌقتً الشهٌدة لٌلى قاسم هل اوفٌت لطقوس الصداقة بٌننا ؟ 

واقول لكما ان المحروس ! حول الشهٌدٌن فهذه الفرزة الثانٌة فٌكما وقد تكون االخٌرة ان لم ٌستجد جدٌد 

شهاب ابن الشهٌد جواد الهماوندي قد ساعدنً فً هذه الفرزة مساعدة االبن البٌه واشهد انه كان جرٌئا 

باسال  وسخٌا فٌما قدمه لً المعلومات عنكما واهدانً من صوركما النادرة واعلما ان من ٌخلؾ الفتى 

د ان المحروس شهاب على ان لؽته االم هً الكوردٌة ولكن شهاب الهماوندي فكؤنه حً ٌرزق واشه

المنصفة القوٌة وعتبً على الوطن  الذي  اسلوبه فً العربٌة بلٌؽا رصٌنا ومتمٌزا وقد سررت بشخصٌته

ضحى من اجله الشهٌدان جواد هماوندي ولٌلى قاسم كوردستان الجمٌلة ذات االستقالل والبهاء كٌؾ 

اتا فً حادث سٌر ولٌسا شهٌدٌن من اجل كوردستان دوخا ببسالتهما المخابرات تجاهلت الشهٌدٌن كانهما م

البعثٌة الصدامٌة وكان ٌوم القاء القبض علٌهما عٌدا بعثٌا اقٌمت فٌه االفراح ووزعت الخمور والحلوى 

كٌؾ  ابتهاجا بالقاء القبض على لٌث ولبوة كوردٌٌن بل عتبً على االستاذ المناضل كاك مسعود البارازانً

وقد مات والدا جواد ووالدا لٌلى فقراء معدمٌن دون ان ( والشهٌدان من حزبه وطالبه ) ٌؽمض له جفن 

وما تبقى من عائلتً الشهٌدٌن فهم ٌعٌشون عٌش الكفاؾ منسٌٌن كانهم لم ٌقدموا للوطن ! ٌلتفت الٌهما احد 

وما فات مات ونحن ! هما وال قوة فتٌٌن من اجمل ما خلق هللا بل كانهم قدموا للوطن قطتٌن ال حول ل

ننتظر اآلتً فكما كرمت كوردستان ممثلة باالستاذ مسعود البارزانً االدٌب المؽفور له ناجً عقراوي 

وكلفت انا بتشكٌل لجنة للتكرٌم ومنهجا وخطة للتكرٌم ونفذ جل ما اقترحته على حكومة االقلٌم فاننً اتعشم 

ً ان ٌصحح الخطؤ وٌسد الثؽرة فٌتم االٌعاز الى وزارة ثقافة االقلٌم التفات نجل المناضل مصطفى البارازان

 . لتكرم الشهٌدٌن جواد هماوندي ولٌلى قاسم حسن تكرٌما ٌلٌق بهما وبكوردستان

 آخر رسالة تتلقاها الفرزة من شهاب نجل الشهيد جواد هماوندي

 رؼم العزٌز عمً صحتك عن أسؤل أن البدء فً أود تحٌةوال السالم بعد عمً البروؾ عبد االله  الصائػ

 دمهُ  من تنبض عروقً أن وبما الكورد أجل من أستشهد ولكونه ، ولكن والدي أحضان من  أكتؾ لم أنً

 روحهُ  والدي أفتدى أجلهُ  من الذي الكورد بحب مولع وأنا الجبال وكل الكورد حب وعقلً جوفً وفً

 (( ودمهُ 



 أي أو الكوردٌة الحكومة أفراد من فرد أي وال الكورد من كان أٌا ٌوماً  أشتم لم بؤنً لك أقول أن أود لذا

 جو فً المتطاٌر الؽبار عن المسإولٌن األناس من بؤنً أحس أنا لكونً الحكومة فً المسإولٌن من شخص

 ولما زكٌةال وتربتها كوردستان وروحً بدمً آلفتدٌت بٌدي كان ولو العطرة  تربته فقط ولٌس كوردستان

  جواد الشهٌد بوالدي ألتحق أن ألجل لحظة تراجعت

  منهم متبري فالصلة مقطوعة بٌننا منذ فترة  وأنا !!! بالضبط والدي أخوة أقصد لعمومتً وبالنسبة

 القٌمة كلماتك وألشكر وبعائلتً بً أهتمامك أشكر الختام وفً أعجابك ٌنال أن أرجو مرفقا لك أرسل عمو

                                               shahabhamawandi@yahoo.com                    
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  الهماوندي جواد شهاب صرخة
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  االعزاء االحبة كل / الى الشهٌد أبً وأخاطب شهٌد أبن أنا

  24/03/2009 الثالثاء

 / ،الى والحرٌة الحق لجانب وقؾ من / ،الى االعزاء االحبة كل / ،الى الشهٌد أبً وأخاطب شهٌد أبن أنا

  ونفٌس ؼالً بكل لكردستان روحه أفتدى من

 والٌة / الى ، المناضلٌن االبطال كل / ،الى العراقً الشعب كافة / ،الى الكوردستانً الشعب كافة / الى

 من ٌعرؾ ولم مقعد على جلس من كل / الى ، العراقً البرلمان و العراقٌة الجمهورٌة رئاسة و المالكً

  : قال الذي ابن لكونً هل *** لماذااا *** الشهٌد أبً ٌا محروم أنا *** مقعده ثمن دفع

 وأٌن ؟ ؟ ؟ لماذا أم ؟ الشهٌد أبن لكونً هل ؟ للحرٌة - نعم : قال الذي أبن لكونً هل ؟ للدكتاتورٌة - ال

 نفسه نذر قد ووالده الظالم فً وٌشٌب وٌشب وٌترعرع ٌولد الطفل لماذا أبنائً حق أٌن كؤنسان حقً

 الحٌاة ُسنة من مقدر قدر وهو هذه الدنٌا الى ٌؤتً طفل ماذنب *** والدٌمقراطٌة الحرٌة درب لٌنٌر سراجاً 

 هكذا مثل فً تتدخل ولن لم الجدٌدة الحكومة لماذا *** والحٌاة للدنٌا كارهاً  وهو وتعالى سبحانه هللا وبامر

 لمناضلٌنا أألبطال أبناء التنصروا لماذا *** الدكتاتورٌة البائده الحكومة قبل من معنوٌا ُحطمت قد أقدار

 وعنفوانٌة بصمود وقوفهم أثناء كبرى بمصٌبة واصابوه الدكتاتوري الجبروت نخروعظام قد الذٌن أألبطال

 الحكومة عٌون وخرقوا الحكومة أذان العالً بصوتهم وخرقوا وعزٌمة بشرؾ وكبرٌاء بشجاعة ،

 شامخة كانت وقائدها بحزبها ئدهوالبا الضالة الشوفٌنٌة الدكتاتورٌة العراقٌة الحكومة فؤن نعم ، بؤصابعهم

 بعٌد من الٌها لونظرت العسكرٌة القوات وكل أألنسانٌة ضد الشعب وقوت الدولة حدود على واقفة وجبارة

 من خالٌاً  انساناً  وضمٌر، ذمة بدون (صدام) ٌسمى أنسان هٌئة على لحكومة قالباً  ستجدها لها دنوت ولو ،
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 ٌتناثر قد أتجاه أي من الرٌح تؤتٌه وقد ٌسمع وال ٌرى ال (امةالقم من كومه) مجرد والكرامة االحساس

 الجو لوث قد ( وزمرته صدام ) هو وٌكون الجو فً تنثره زوبعة تؤتِ  ثم ومن االرض على هباءا ً  وٌصبح

 تحت وأندثروا ُدمروا قد الذٌن وخاصتاً  االمراض من المناعة له لٌس من كل ٌصٌب قد مٌكروباً  وأصبح

 نور من بصٌص أٌة ظهور وعند مثلً النور ٌعرفوا لم الذٌن المناضلٌن الشهداء ابناء وهم التؤرٌخ أتربة

 ، الدٌمقراطٌة بهً ٌوجد بالعراق اسمع قد هإوالء من واحداً  أنا كما بالعمى ٌصٌبوا قد الدٌمقراطٌة ٌدعى

 أن وعسى ورٌةالدكتات حال حالها تولً ان فعسى الدٌمقراطٌة ارى لم 2003 / 4 / 9 ومن االن ولحد

 من كل علٌها لٌجلسوا الكراسً أشتروا قد بدمائهم الذٌن الشهداء وذوي ألبناء منصفة عادلة حكومة تؤتً

 الخطط معهم وجلبوا عادوا ثم ومن السٌاسً للجوء وهرب بؽداد مصابٌح وأطفؤ العراق ودمر وهجم سرق

 بل الخاصة لمصلحتهم العمل لٌس مرةال وهذه ثانٌة مرة العراق وهدم وتدمٌر سرقة بكٌفٌة والتدابٌر

 نعم والدٌن، االنسانٌة تدعً مكتوبة والفتات محفوظة وكلمات رنانة شعائر تحت وذلك الملعونٌن ألعوانهم

 بالدٌن ٌّدعون واالن والمالهً والبارات نجوم خمس الفنادق اصحاب من كانوا وهم دٌنٌة شعائر تحت

 والرقٌب محاسب هناك ولٌس الكل من ٌسرق الكل لذا مابٌنهم اوٌطبقونه بالدٌمقراطٌة ،ٌدعون والعمامة

 قد العراقٌة القوات أن *** (حرامٌها حامٌها) ٌقول الذي العراقً المثل قول فعلى الدٌمقراطٌة بؤسم وذلك

 ومنها داخلٌة منها طوٌلة لسنٌن حروب خاضت عربٌة ومنها اجنبٌة منها للعراق معادٌة قوات هاجمت

 ضالة لحكومة نعم والسالمة؟ األمن لمن ولكن والسالمة أألمن حفاظ لؽرض كان لكوذ *** خارجٌة

 الحكومة كانت ولكن المجاهد المإمن المكافح الشجاع الؽٌور الشعب ٌحكم ملعونة مهزوزة فاشٌة مجرمة

 عنوتاً  امتلكوها الذٌن مقاعدهم لزعزعة الخطر ٌشكل كان من كل مع الخبٌثة أسالٌبها شتى استعملت قد

 من ومنهم والحدائق األزقة من زمرته صدام جلب لقد بل (سٌاسً أو اجتماعً أو فكري) مقابل ؼٌر ومن

 ان بهم وصلت حتى ذلك اجل من وحاربوا مقاعدهم على أنفسهم فثبتوا ، الثلج ابو مثل مهن أصحاب

  .(الشبٌه) البدٌل بصٌؽة شرفهم على حتى وتشاطروا ابنائهم مع ٌتقاتلوا

 وقائد واحد وحزب واحد شعار تحد 2003 الى 1963 من عام 40 من المكون العهد ذلك لىو قد ولكن

 وال قبله من العراق على حكم ٌؤتً لم بحت دكتاتوري مجسم شكل على مصاغ ذلك وكل واحد وعلم واحد

 أن رؼم الشهداء ذوي على عطوؾ كان لكنه الضمٌرواالنسانٌة من خالً حكم أنه ورؼم ، بعده من

 الدكتاتورٌة الحكومة هذه ولألسؾ *** الشهداء هإالء استشهاد الى بالنسبة السبب هً البائده مةالحكو

 وأسفه الوجود مافً وانذل خبث أشد بحكومة واالسرائٌلٌون والبرٌطانٌون االمرٌكٌون أبدلها قد المخزٌة

 فً لها والمثٌل جدٌدة كومةح كونوا قد ، الدٌمقراطٌة والفتات خطابات تحت االنسانٌة أعداء وألد البشرٌة

 زمن فً نعم ، حرامٌة مالكٌة أٌرانٌة تبعٌة والٌتٌة دكتاتورٌة سلطوٌة وهً الدٌمقراطٌة تدعً كلها العالم

 ملٌون ، واحد الصدام بدل فعندنا االن ولكن الدكتاتور زمن فً صدام ٌدعى واحد حرامً هناك كان صدام

 نعم *** صدام الملٌون أم اصبحنا العراق فنحن شهٌد الملٌون أم الجزائر فؤن : الجزائر حال حالنا ، صدام

 وتموٌل البرٌطانببن وقوة االمرٌكٌٌن بعقل ألن (واألسرائٌلٌٌن والبرٌطانٌٌن أألمرٌكان) الشهٌد ٌاأبً أقول

 ، العربً الوطن كل وسٌضٌع ضاع كله العراق ولكن ضائع الشهٌد ٌاٌها أبنك أنا فقط لٌس ، أألسرائٌلٌٌن

 والقوة الضٌاع سٌشملنا لذا العربً الوطن خارطة على الموجود العراق من كجزء الكورد نحن لألسؾو

  . راجعون ألٌه وأنا هلل وأنا العظٌم العلً باهلل أأل
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