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 عاكف سرحانتصوير: 

 –لحزب الشيوعي الكردستاني/ العراقمنظمتا الحزب الشيوعي العراقي في السويد وا أقامت

 ً ً مركزيا لتأسيس الحزب  الثمانينوة خامسالذكرى الأحيت فيه في السويد، حفالً خطابيا

وسط أجواء من الفرح ، في ستوكهولم، 2019آذار  31يوم األحد الشيوعي العراقي، 

مؤسس الحزب وشعارات الذكرى باللغتين  ةزينت القاعة بالزهور وبصور والتضامن، فقد

ة ومن أجل شهداء الحزب وتدعو إلى الوحدة الوطنيالذكرى والعربية والكردية، التي تمجد 

 .ومحاربة الفسادنظام يحقق العدالة االجتماعية 

 



مجموعة من الرفيقات والرفاق يحملون الرايات الحمراء يتقدمهم شعار بدخول بدأ الحفل  

 اإلجه الوليد حيوا، يرياحين يورود  َكمر يا شمس يا غنيةأالمنجل والجاكوج، وهم ينشدون 

 .وثالثين بأربعة

  

  

( مهاباد الحفل )الرفيق كفاح سعدون والرفيقة يعريفكلماٍت رقيقة من قبل بعد الترحيب ب

بعدها تم لنشيد األممي وقوفا، تم االستماع لوكذلك باللغة السويدية، باللغتين العربية والكردية 

شهداء الحركة الوطنيّة وعلى أرواح شهداء الحزب  صمتدعوة الجميع للوقوف دقيقة 

حادثة غرق زيديات والشهداء ضحايا الفساد في الموصل مؤخرا في والشهيدات اإلي العراقية

دكتور صالح ياسر عضو اللجنة المركزية ال وبالرفيقبالحضور جميعا وتم الترحيب ، العبارة

  امركزية اللجنة عضو)أبو تارا(  صوفِي ودمحم إبراهيموبالرفيق للحزب الشيوعي العراقي، 

العراق في مملكة السويد األستاذ جمهورية  ، وسفيراقرالع/ انيتردسكال الشيوِعي للحزب

وكادر السفارة، وبممثلي األحزاب والقوى السياسية الوطنية والكردستانية أحمد الكمالي 

ممثلي األحزاب الشيوعية بومنظمات المجتمع المدني العراقية في الساحة السويدية، و

 .لتلبية الدعوة لحضور الحفل وتقديم الشكر لهمالشقيقة، 



 

في السويد نقتطف منها  العراقي الشيوعي الحزب منظمة لمةك قاسممحمد  أيادقدم الرفيق 

 على المسلحة والقوات شعبنا، بإنتصارات واشادتنا اعتزازنا عن نعبرالكلمات التالية، ))

 يتطلب والذي اإلرهاب، قوى على انتصارات من حققته بما وصنوفها، تشكيالتها اختالف

 . واإلجراءات الخطوات من متكاملة منظومة عبر منابعه تجفيف نحو الخطى مواصلة

 خطورة، األكثر بل ال لإلرهاب، الثاني الوجه وهو رؤوسه، ومحاسبة الفساد محاربة وتشكل

 العام، بالمال المتالعبين جميع تشمل وان السلطة، قمة من البدء يتطلب المهمة هذه انجاز وان

 األمر يتطلب كما واإلجتماعية، السياسية ومسؤولياتهم ةالوظيفي مواقعهم عن النظر بغض

 بين وانسجاما وإدارية، وتشريعية سياسية أبعاد ذا متكامال وعمال حازمة، سياسية إرادة

 المقلتين، عتمة العراق أسكن ورفيقة رفيق لكل حية...ت. الثالث وسلطاتها الدولة مؤسسات

 غافية، غيوما الفجر عند أيقض لمن  وطن،ال تراب حبات بين المنساب للهديل أصغى لمن 

 الحب يمنح دربا.. النهار ضوء من لقصائد أوراقا الحزب صنع لمن  حنين، من لواحة تحمله

 الروح هي حيث هناك الحزب نبتة غرس يعيد لمن، الطويل األلم مسار ويختصر تألقه

  الكبير الوطني عيدال هذا في العراقيين لكل، المرتجى العراق نسمات بجناحيه يالمس لمن

 الديمقراطية المدنية الدولة إقامة في المنشود بديلنا تحقيق أجل من الجهود فلتتضافر

 .((االجتماعية والعدالة المواطنة دولة اإلتحادية،

 



وفيها  قادر، طارقوالتي قدمها الرفيق  العراق/ الكردستاني لشيوعيا الحزب منظمة كلمة أما

 في وكوردستان العراق من كل يمر حزبنا لنضال والثمانين مسةالخا يالذكرى نحتفل...))

 الدكتاتوري، البعث لحكم الكارثية اآلثار نتيجة عميقة ازمة في يعيش فالعراق. صعبة ظروف

 وازمة، االمريكي االحتالل وحكم والقومية المذهبية المحاصصة واتباع الطائفية والسلطة

 للشعب المشروعة الحقوق واغفال، الدستور تطبيق وعدم، العراق في والدولة السلطة

 على والصراع االدارتين ووجود الداخلي االقتتال ثارآ فان كوردستان في ما، أالكوردستاني

 واالجتماعي السياسي بمعناه مؤسساتي ديمقراطي نظام وانعدام، والمناصب المكاسب

، الدولي بالبنك المرتبط الريعي االقتصاد واستمرار اقتصادية إخفاقات مع، الشامل

 خلفت الفساد، وتفشي الخدمات، وتردي  ،االقتصادية القطاعات خصخصة واالصرارعلى

 بغداد بين والصراعات المشاكل اخرى جهة من وتستمر. المواطنين حياة على قاسية آثارا

 التوفير رواتب العادة مناسب اسلوب في التفكير وعدم للرواتب اإلجباري واالدخار واالقليم،

 والبطالة الفقر تفاقم الى المظاهر هذه أدت وقد ،والكمارك الرسوم وازدياد، جبارياال

 من كبيرة نسبة وازدياد ،وحاشيتهم المتسلطين من حفنة ايدي في البالد ثروات اغلب وتكدس

 العملية سير مجال في اإلخفاقات مع األمور هذه كل وتزامنت. المحدود الدخل وذوي الفقراء

 انهماك ثم، النتائج اعالن تاخير مع االنتخابات عملية في التزوير وجودو الديمقراطية

 البرلمان عمالأ خيرتأ سبب مما المكاسب من المزيد على الحصول في الفائزة االحزاب

 ...((.المؤسسات تنشيط غياب وبالتالي الجديدة الوزارة وانبثاق

 

 الشيوعي للحزب السياسي المسؤول جريس رحاب الرفيقةوبكلمات جميلة تم الترحيب  ب

 البشيرِ  نظام قبل من القمعية الممارساتِ  يدين   العراقي الشيوعي حزبَناف، السويد في السوداني

 مع المحدود غيرِ  تضامنِنا عن ونعلن   المعتقلين، كافة سراح بإطالق ويطالب   المحتجين، ضد

 وطنيةٍ  حكومة قيام اجلِ  من نضاِله في السوداني الشيوعي الحزب مع و السوداني الشعب

 الحزب كلمة لقتأ(( والتي ....الكريمة والحياةَ  اإلستقرارَ  و األمنَ  للسودان توفر ديمقراطية

، وكانت كلمة مهمة صفق لها الحضور متضامنا مع نضال الشيوعيين السوداني الشيوعي

 .والوطنيين السودانيين ضد النظام القمعي وممارساته في السودان



 

 .مال كيركيكيمن قبل السيد  السويدي السلم مجلسقصيرة مؤثرة ل كلمة لقيتاكما 

 

القت كلمتها التي  السويدي الشيوعي الحزب ممثلةفيقة بربارة وتم الترحيب والتقديم بالر 

التي أشادت فيها بنضاالت الحزب الشيوعي العراقي ودفاعه عن الكادحين ومن أجل وطن و

زب الشيوعي السويدي مع نضاالت ومواقف الشيوعيين حر، كما عبرت عن تضامن الح

  .العراقيين

 



 

بعض قصائده التي نالت  الستاذ صالح جبار عوفيحيث قرأ ا وكان للشعر فقرة خاصة به

 حزب يا مبروك ألف)) أخرى وقصائد غنائية قصيدة من أبيات، منها استحسان الحضور

 غنوة إنغني/ الظالم نتحدى بيك..  وسالم فهد حزب يا/ الشغيلة ميالد مبروك ألف/ الشغيلة

 ..((. الشغيلة حزب يا مبروك ألف/ الجميلة البسمة نزرع..    للسالم

 

ونضالهم الذي ال يقدر بثمن فتم تكريم مجموعة من الحزب رفاق ينس الرفاق عطاء ولم 

 قيم والعدالة، الحرية قيم أجل من تفانوا الذين النشاط، في المبدعون يأتي العيد يففالرفاق 

 تفضل ،..اجلها من ناضلوا التي وللقيم لهم بالوفاء ونكرمهم بإجالل أمامهم فنقف الحزب،

 الدكتوروهم )): الرفاق لتكريم صوفي محمود إبراهيم الرفيقو ياسر صالح الدكتور  لرفيقا

  ((.حسن مال آسو، لفؤاديا فيصل، الشاله رشاد، بابان طاهر الدكتور، اسماعيل ابراهيم



 

صبري التي ألقاها األستاذ  اوكان للجنة تنسيق التيار الديمقراطي العراقي في ستوكهولم كلمته

نحن نعلم مقدار العبء الذي تتحملونه في ظل األوضاع الكارثية التي )): ومما جاء فيهاإيشو 

ً وشعباً، وهذا الخراب لم يأِت من فراغ، بل سببه الفساد المتفشي ب كل ألمت بالعراق أرضا

وفي خضم هذه األوضاع المتردية يوما  أجهزة الدولة وبكل مفاصلها، وعلى جميع األصعدة

بعد آخر تتعمق الهوة بين الحكم والمحكوم، والخراب الروحي والنفسي الذي لحق بشعبنا..ان 

والتظاهرات المطلبية الضاغطة والتي انطلقت قبل أعوام في الحراك الجماهيري المدني 

افظات األخرى هي البوابة الحقيقية واألمل المنتظر لخروج العراق من العاصمة والمح

الكارثة التي تستهدف كيانه ومستقبله، ونحن في التيار الديمقراطي العراقي ما زلنا نعول 

على حزبكم الثري بالفكر اإلنساني والعارف بنبض الشارع قدرته في قيادة الجماهير نحو 

 ((.....الهدف المنشود 

، غنى البصري تحسين الفنان ويرافقه الشذر، وصفي  الفنان، قدم سياسيةي النة لألغاوفي فقر

 شريف انت ألن/ وقدرنه هويتنه انته صرت/ الشأن وعالي عظيم انته ألنمعهم الجمهور..))

  ...((اعمرن الشيمه يبو لك نذرنا/ وانسان ووفي

حملت  والتي والمنظمات من األحزاب للعديدوبرقيات  رسائلكما ألقيت في هذا الحفل 

كلماتها عبارات التهنئة والتحايا، ذاكرة باعتزاز كبير دوره النضالي الكبير على مدى التاريخ 
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