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- ستوكهولم –محمد الكحط : تقرٌر

. سمٌر مزبان: تصوٌر

فً حفٍل مهٌب أحٌت منظمتا الحزب الشٌوعً العراقً فً السوٌد ومنظمة الحزب 

م، فً آلفٌك 2011شباط  13العراق فً السوٌد  مساء األحد / الشٌوعً الكردستانً

األحزاب والقوى  ممثلووأبناء الجالٌة العراقٌة  حضرههولم، وسط مدٌنة ستوك

حٌاء ٌوم الشهٌد الشٌوعً الذي أل السٌاسٌة ومنظمات المجتمع المدنً العراقٌة،

قادة حزبنا األماجد فهد  الستشهادالذكرى الثانٌة والستٌن من شباط،  14ٌصادف 

ٌن والتقدمٌٌن وحازم وصارم وتخلٌدا لقوافل الشهداء الخالدٌن من الشٌوعً

راٌة النضال بروحه من أجل قٌام وطن حر وشعب  افتدىوالدٌمقراطٌٌن وكل من 



األمسٌة بمشاعر الفخر واالعتزاز بتضحٌات الذٌن خضبوا  امتزجت لقدسعٌد، 

بحضارتها  ةخصب بدمائهم الزكٌة الطاهرة، لتبقى هذه األرض العراقارض 

حوا بؤرواحهم من أجل الفقراء والعمال ولئك الذٌن ضوتؤرٌخها النضالً، وإحٌاءا أل

.  والفالحٌن والكسبة وعموم أبناء الشعب العراقً

جواهري ، مع صوت قصٌدة الالحمراء والشموع الزهورابتدأ الحفل بدخول حملة 

، ومن ثم كلمة الترحٌب بالجمٌع من الحضور ومنهم ممثل السفارة "ٌوم الشهٌد"

والرفاق أعضاء اللجنة المركزٌة  فتوحً فارس السٌد مستشار السفارةالعراقٌة 

مثلً مو علً مهديللحزب الشٌوعً العراقً الرفٌق الدكتور صالح ٌاسر والرفٌق 

 للوقوفالقوى واألحزاب ومنظمات المجتمع المدنً العراقٌة، وتم دعوة الجمٌع 

. دقٌقة صمت حدادا على أرواح شهداء الحزب

 

    

حدٌثه  اء فًج عن ٌوم الشهٌد، ومماٌاسر  صالح الرفٌق الدكتوربعدها تحدث  

فً الرابع عشر من شباط من كل عام تحل ذكرى استشهاد قادة حزبنا، )) :المإثر

وحسٌن محمد ( حازم)، زكً بسٌم (فهد)الرفاق األماجد ٌوسف سلمان ٌوسف 

وٌقف هذا الٌوم، منارا هادٌاً نستمد منه الصالبة والعزم فً تحدي (. صارم)الشبٌبً 

وتحت ظاللِها .... تخفُق الراٌُة المقدسةُ . رهاب والصعاب ومواصلة النضالاإل

خ باستشهادِه ( فهد)الحمراء، ٌتوهُج اسم مإسِس حزب الشٌوعٌٌن العراقٌٌن  الذي أرَّ

، كما عرج فً ((.زمنا بطولٌا ٌلٌق بكل مناضل نذر نفسه للوطن واجتراح المؤثرة

وانتهز هذه الفرصة ألعبر عن : ))الحداث تونس ومصر قائأ على  حدٌثهنهاٌة 

السعادة العمٌقة للشٌوعٌٌن العراقٌٌن وكل الوطنٌٌن والدٌمقراطٌٌن فً بالدنا لما 

لقد أجبرت اإلرادة الشعبٌة مبارك . تحقق فً مصر ٌوم أمس األول وقبله فً تونس

وبن علً على الرحٌل، وها هً تشق طرٌقها بعزٌمة ال تـُفل وإٌمان راسخ 

ة قضٌتها الوطنٌة واإلنسانٌة، نحو المستقبل األفضل فً ظل الحرٌة بمشروعً

  ((.الدٌمقراطٌة والعدالة االجتماعٌةو



       

ألقاها الرفٌق الدكتور ثم ألقٌت كلمة منظمة الحزب الشٌوعً العراقً فً السوٌد  

ونحن نحتفل بٌوم الشهٌد الشٌوعً العراقً، تلك : ))والتً جاء فٌهاكرٌم حٌدر 

لمناسبة التً رغم كل ما تتركه فً الذاكرة من مرارات، وما ٌحمله الوجد فٌها ا

للمآقً من دموع، تبقى أكبر من مؤتم للندب، وأوسع من مناسبة للتعبئة، وأعمق من 

شكراً لكم وأنتم تستعٌدون معنا .. وقفة للتؤمل، وأشمل من فرصة للتضامن والتعاضد

دة شعبه بدمائه الزكٌة، لهإالء جمٌعاً ننحنً حرٌة العراق وسعا افتدىذكرى كل من 

فً الرابع عشر من شباط من كل عام، إجالالً للبطولة ووفاًء للقٌم التً ضحوا من 

بعدها جاءت كلمة  .((.أجلها وعهداً بمواصلة حمل الراٌة مهما قست الظروف

 شتمانالعراق فً السوٌد والتً قدمتها الرفٌقة ن/منظمة الحزب الشٌوعً الكردستانً

ٌجب علٌنا جمٌعا أن ال ننسى شهداء الحزب وشهداء  ((،، ومما جاء فٌهاأحمد

الحركة الوطنٌة، أننا نستلهم منهم الشجاعة واإلقدام، ونعاهدهم على أن نسٌر على 

كما (( دربهم للوصول إلى هدفنا الذي ضحوا من أجله، وطن حر وشعب سعٌد

منوهة إلى ضرورة اللجوء ))اق، تطرقت الكلمة إلى األوضاع فً كردستان العر

، من أجل إلى الحوار المشترك المسإول وقبول الرأي اآلخر وعدم اللجوء إلى القوة

الوصول إلى سالم دائم وشامل، وهو مطلب الجماهٌر، وطالبت حكومة اإلقلٌم بفسح 

أما كلمة هٌئة األحزاب والقوى السٌاسٌة العراقٌة  ..((المجال لكل األصوات الحرة

بذكرى   وإجالال إكرامانقف الٌوم ))، فقد جاء فٌهاوالتً ألقاها السٌد بنٌامٌن باي، 

ٌملكه اإلنسان فداء من أجل  وهً أغلى ما أرواحهماستشهاد األبطال الذٌن قدموا 

فً الموت فً ساحة الوغى هً الحٌاة  رأوااآلخرٌن، نعم اختاروا الموت ألنهم 

الموت، هذا هو مفهوم فلسفة الحٌاة عند هإالء ورأوا فً حٌاة المذلة والعبودٌة 

ال ٌخفً على أحد أٌها األخوة واألخوات،  .فهد وحازم وصارم أمثالاألبطال من 

الدور الوطنً والنضالً لحزبكم فً مقاومة استبداد األنظمة السٌاسٌة التً حكمت 

ألنظمة عبر مسٌرته الكفاحٌة ضد ا تارٌخٌاالعراق منذ تؤسٌسه ومواقفه المشهودة 

((. الرجعٌة والدٌكتاتورٌة بدءاَ بالنظام الملكً



     

تنسٌق قوى وشخصٌات التٌار لجنة السٌدة بسعاد عٌدان كلمة  ألقتبعدها  
نقف الٌوم فً هذا المنبر لنحً ذكرى ))ونقتطف منها، ، الدٌمقراطً فً ستوكهولم

الزكٌة وأرواحهم ضحوا بدمائهم  الشهداء، شهداء الوطن العزٌز، األبطال الذٌن 
الطاهرة وقدموها قربانا من اجل إعالء كلمه الحق والوطن ومن اجل الحرٌة 

واالستقالل والعدالة االجتماعٌة ومن اجل ترسٌخ حقوق اإلنسان العراقً التً كانت 
فهناك . ومازالت مهدده بطرق وأسالٌب متعددة رغم التغٌٌر الدٌمقراطً المزعوم

تحت خط الفقر كذلك ٌعانً الٌوم ٌٌن من أبناء شعبنا هم قطاعات كبٌرة ال بل المال
  ((.المواطن من شحة وسوء الخدمات والفوضى

      

إَُا ))كهًت عىائم انشهذاء انخٍ أنماها انزفُك َىرٌ طانخ، جاءث فٍ ثُاَاها، بعذها  

اَه َسخههى يٍ انًعهى انمائذ انشهُذ انخانذ فهذ عُذيا سار َذى دبم انًجذ بظالبت إَى

دُث طاح بأعهً طىحه إٌ انشُىعُت ألىي يٍ انًىث وأعهً يٍ أعىاد انًشاَك، 
انزفاق طارو وداسو وسالو عادل وجًال انذُذرٌ وكم انزفاق  اسخشهاداٌ 

حذج انخعذَب أو فٍ األهىار وعهً سفىح  اسخشهذواوانزفُماث وانُظُزاث سىاء 

نمظف انكًُاوٌ نخسارة وانًمابز انجًاعُت وا جبال كزدسخاٌ وضذاَا األَفال
اٌ يٍ ... حذج َُز انظهى واالسخبذاد وانذكخاحىرَت حعظًُت نهذا انشعب انذٌ رس

واجب انزفاق انمُادٍَُ وانًسؤونٍُ انذكىيٍُُ باألخض اٌ َمذروا دك انخمذَز 

َم عىائههى دخً ثحضذُاث كم هؤالء انشهذاء نهذا انىطٍ ونكٍ وَا نألسف انشذَذ نى 
  ((؟..يخً هى نًُخظزوٌ فانٍعهُها  فٍ انمىاٍَُ كايهت، دمىلهى انًُظىص 

خالل الفقرات العدٌد  إبراهٌمن محسد المظفر وعدنان افا الحفل الرفٌقيكما قرأ عر

من القصائد الوطنٌة التً تمجد الشهداء، وتم قراءة بعض نصوص العشرات من 



حزاب العراقٌة األحزاب الشٌوعٌة الشقٌقة واألالرسائل والبرقٌات التً وصلت من 

. العراقٌةالمجتمع المدنً منظمات و

         

بهجت الفنان إخراج إعداد وتوليفة شعرية من المسرحية وقدمت فرقة الصداقة 

بقٌادة الفنان عباس البصري " دار السالم"قدمت فرقة  وفً الفقرة األخٌرة هندي،

. مجموعة من األغانً الوطنٌة والنضالٌة

: العدٌد من الرسائل والبرقٌات منها هذا وقد وصل الحفل

 .الحزب الشٌوعً السوٌدي -1

 .حزب تودة االٌرانً -2

 .الحزب الدٌمقراطً الكردستانً، لجنة محلٌة السوٌد -3

 .االتحاد الدٌمقراطً الكردي الفٌلً -4

 .المإتمر الوطنً العام للكرد الفٌلٌٌن فً السوٌد -5

 .المجلس الشعبً الكلدانً السرٌانً اآلشوري -6

 .لصابئً المندائً فً السوٌدالمجلس ا  -7

 .رابطة المرأة العراقٌة فً السوٌد -8

 .الهٌئة اإلدارٌة لفرقة نوارس دجلة -9

 .الهٌئة اإلدارٌة للجمعٌة المندائٌة -10

 .شبكة المرأة لألكراد الفٌلٌة -11

 .جمعٌة المرأة العراقٌة -12

 .منظمة األنصار الشٌوعٌٌن، فرع السوٌد -13



 .مالحركة النقابٌة الدٌمقراطٌة فً ستوكهول -14

 .جمعٌة المرأة المندائٌة فً العالم، فرع ستوكهولم -15

 .المجلس العام للكرد الفٌلٌٌن -16

 .البرلمان الكردي الفٌلً -17

 .تموز الدٌمقراطً العراقً فً ستوكهولم 14نادي  -18

 .لجنة الالجئٌن العراقٌٌن فً ستوكهولم -19

وقد أجمعت جمٌع الرسائل والبرقٌات على عظمة عطاء الشهداء الشٌوعٌٌن، 

 .ت عالٌا تضحٌاتهم الجساموقٌم

. فً الختام تم دعوة الجمٌع لتناول المؤكوالت

 

         

 

            

 

 


