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مايو يوماً وطنياً للمقابر الجماعية في العراق  /يوم السادس عشر من أيارالحكومة العراقية لإقرار  إن      

 . وضخامة عدد الضحايا لتلك  المجكا ر  ظامالن سعة جرائم التي تشير الى الدالالتعاني ومال نله العديد م

إلكى شكماالً من جبال كردستان  على طول أرض العراق وعرضه،ً متدتإلنظام البائد الجرائم التي نفذها اف

 .حقوق اإلنسانأبسط المواثيق الدولية ل بذل  اً نتهكم.. جنوباً  البصرة

تكم الكشكف عكن ، فقد وإثنياته وأعراقه وناتهومكبمختلف أطيافه العراقي  شعبناأبناء  ه كلجرائملقد شملت 

نظكام  جكرائملكم يسكلم مكن ، فمسالمأبناء شعبنا الضمت رفات مئات اآلالف من جماعية مقبرة  044 حوالي

 هايكتم إكتشكافبكل  غيكر معكروفال يكاال القسكم ابكبكر مكن المقكابر وطفكل أو رجكل  أو شيخ أو امرأة صدام

 .بالصدفة

 

 
 

 

 ذككر السفارة العراقية بالتعكاون والتنسكيق مكل المرككا اليقكافي العراقكي فكي السكويد أحيت  ه المناسبةهذبو

الكو ير المفكوض  العراقيكة القكائم بععمكال السكفارةحضكره فكي احتفكال  72/5/7402يكوم  المقابر الجماعيكة



وليكد  والكدكتور مدير المرككاالدكتور أسعد الراشد باإلضافة إلى  والسل  الدبلوماسيداود الدكتور حكمت 

  .الملحقية اليقافية العراقيةفي  مستشارالأمين محمود 

 

ومسكوولة  ي وابجنبكي المتواجكدين فكي السكويدحضر الفعالية العديد من أعضاء السل  الدبلوماسي العربكو

ومنظمات المجتمكل المكدني ومميلي القو  وابحااب السياسية  عراق في و ارة الخارجية السويديةملف ال

 .ديد من الشخصيات الوطنية ووسائل اإلعالموالع العراقية

 

 
 

 

حيك  تكم  السكادة المكدعوينوالموظفون الدبلوماسيون في السكفارة العراقيكة و وجته إستقبل القائم بابعمال 

 .لتجوال في المعرض الفوتوغرافي الخاص بضحايا المقابر الجماعيةا

 

 
 

مكوثرة وكلمكات  لنشكيد الكوطنيلاء مكل عكاف شكهدوقف الجميل دقيقكة صكمت إجكالالً لل االحتفالوفي بداية 

 عكداً اهم ووراسكتذكداعيكاً إلكى إالشهداء وضحايا المقابر الجماعيكة فيها مدير المركا اليقافي العراقي مجد ل



بعن ال نخذلهم فنميتهم للمرة اليانية بعدم السكعي الجكاد لتحقيكق ابهكداف واآلمكال التكي استشكهدوا مكن إياهم 

 .أجلها

 

 
 

 

 
 

 

بعسككم  كرتير ابول السككيدة بككان فضككلي بالضككيوف جميعككاً بككالل تين العربيككة واالنكليايككةدها رحبككت السككبعكك

وأشارت إلى كلمة و ير حقكوق اإلنسكان وتوجيهكات و يكر الخارجيكة العراقكي بسكتذكار  السفارة العراقية

، بالمناسكبةالسكفارة لمكة ك ليلقكيجبكو داود الدكتور حكمت  القائم بععمال السفارة العراقيةوقدمت  المناسبة،

نستذكر اليوم يوم السكادس عشكر مكن أيكار مكن ككل عكام يومكاً للمقكابر الجماعيكة التكي سكببها : ))جاء فيهاإذ 

وقبل أكير من شهر وقفنا إجالالً برواح شهداء مذبحكة حلبجكة وابنفكال . النظام البعيي الدموي في العراق

 .ذ أكير من أربعين عاماً وتسلسل المآسي التي سببها البع  مستمراً من

والسوال الذي يفرض نفسه في هذه المناسبة هو، أما كان باإلمكان تجنب هكذه المقكابر الجماعيكةم أمكا ككان 

أليس هناك متسكل فكي هكذا الكوطن ليحتوينكا  باإلمكان أن نتحاور لنصل سوية الى مشتركات للعيش بسالمم

 اريخي العريقمجميعاً بمساحاته الواسعة وقلبه الكبير وعمقه الت



لم يلتفت هكوالء الظالميكون الكى الخلكف ليعرفكوا أن هكذه ابرض الايبكة كانكت قكد احتضكنت الل كة ابولكى 

 إعااءوبدالً من أن يعيدوا صرح حضارتنا الى الواجهة أقدموا على . والمعرفة ابولى والحضارة ابولى

الظالميكة والفككر  واالى العراق بل هم سكليلال ينتمون صورة بشعة دموية مدمرة للعالم، أن من قاموا بذل  

 . الشوفيني وممن ال يحبون الخير للبشرية

أي مجد حققه هوالء البعييون ومكن سكار فكي فلكهكم ممكا اقترفكوه مكن بشكاعة وحقكد وقكبا ودمويكةم ان مكن 

 . بعد غد أويتستر على هوالء المجرمين البد وان يدفل ثمن جريمته، وان لم يكن اليوم ف داً 

بنهككم ال  إالمئككات اآلالف مككن العككراقيين دفنككوا ال لشككيء ... الشككرفاء فككي كككل مكككان أيهككا.. أحككرار العككالم يككا

عكوائلهم وافتقكدوا بسكمة  ءء الضكحايا أحالمهكم وأمكانيهم ودفلقد نكاف هكوال. ينتمون الى الحقد والب ضاء

الكامن فقكدوا ية ولكنهم في غفلة مكن كانوا عشاقاً كباراً للوطن والحرية والخير واإلنسان.. أطفالهم وأهاليهم

عكار علكى .. أسوداً ترك آثاره علكى اإلنسكان وابرض، وسكجلوا فكي التكاريخ عكاراً  اً كان إعصار.. كل ذل 

لقككد نحككت البعييككون أسككمهم فككي ماابككل . ذلكك  الفكككر وذلكك  الحككاب وتلكك  الشخصككيات التككي اتخككذت القككرار

ذه ابرض المبارككة، أرض العكراق العظكيم، البكد وان ونقكول لهكم أن هك. هذا هكو مككانهم الحتمكي. التاريخ

وعلينا . تعود الى واجهة التاريخ لتعلن للعالم أن هناك مجداً وكبرياًء وألقاً قادماً بيد أبناء الشهداء وأحفادهم

أن ال ننسى تضحياتهم فسوف نتذكرهم كل عام في السادس عشر من أيار الذي هو يكوم المقكابر الجماعيكة 

المجككد للشككهداء، كككل الشككهداء علككى اتككتالف اثنيككاتهم . .الرحمككة لشككهداء المقككابر الجماعيككة .فككي العككراق

 .((عاش العراق. وأعراقهم ومكوناتهم

 

 
 



 

 

 

 

جاء  و السيد صباح نور قدمهاكلمة هيئة ابحااب والقو  السياسية العراقية في السويد، التي لقيت أ  بعدها 

نستذكر هكذه الجريمكة مكن  .ة ضد اإلنسانية، جريمة المقابر الجماعيةلنستذكر جريم نقف اليوم معاً )) :فيها

فكي ككل دول العكالم لمواجهكة  نقف اليوم جميعاً .... أيها السيدات والسادة .اجل اإلنسانية ومن اجل المستقبل

 .اإلرهاب

فككر إرهكابي ام صدام الكدكتاتوري قكد بكدأ بظان الفكر البعيي لن .واإلرهاب يبدأ من الفكر وينتهي بالجريمة

ودفكنهم بمقكابر  اآلالف من المدنيين العكال بشككل جمكاعي قتل مئات انيةونتائج إرهابية وجرائم ضد اإلنس

 .جماعية

لنكدينها ونعتبرهكا علكى المسكتو  الكدولي جريمكة ضكد  لكم نقكف جميعكاً  اوصمة عار في التكاريخ البشكري إذ

ولضمان مستقبل  اهر  لخيرين ، وفاء منا لشهداء الحريةونعمل على تحقيق ذل  مل أصدقائنا ا اإلنسانية،

 .ببنائهم 

مكن قبكل اإلرهكابيين وقكو   ب في بلدان عديدة، وقتل اببرياءسيداتي وسادتي ان ما يحصل اليوم من إرها

لك  الجكرائم وتلك  ابفككار هكي امتكداد لت اإلرهابيكةالظالم، بشكل عشكوائي وجمكاعي، مكن تكالل العمليكات 

ونواجه هذا الفكر ونسكتذكر جكرائم  إلرهاببوجه هذه ابفكار وهذا ا ل  يجب علينا ان نقف معاً لذ المظلمة

 .اإلرهابيةعصابة البع  وكل الجرائم 

كانكت ثكورة مكن اجكل الحريكة والديمقراطيكة، ثكورة ضكد الدكتاتوريكة  ١٩٩١ان ثورة الشعب العراقكي فكي 

طالككت الجككوار اإلقليمككي، حيكك  احككتالل دولككة  وضككد جرائمككه ،التككي لككم تكككن ضككد الشككعب العراقككي فقككط بككل

 ((.وترويل شعبها من جراء جرائم ذل  النظام أيضاً  0994الكويت الشقيقة عام 

 

 
 

 

د السككيد عبككد الواحككد كمككا جككاء فككي كلمككة اتحككاد الجمعيككات العراقيككة فككي السككويد التككي قككدمها رئككيس االتحككا

ي ضكاعت أصكواتهم فكي غياهكب الصكمت، وذابكت الى هوالء الضكحايا أببريكاء، التك: ))يعتالموسوي ما ي



" مقبكرة جماعيكة . "أجسادهم في رمال الصحار ، أمكا أرواحهكم فمكا  الكت تحكدثنا وترجونكا أن ال ننسكاها

أنهككا ليسككت مفككردة معسككاوية وكفككى، بككل ان وجودهككا وتكرارهككا ضككروري فككي ظككروف تشككهد الككبالد فيهككا 

إليقكاظ .. ن حدي  المقابر الجماعية موجل، لكن البد منهصراعا سياسيا وفقرا اجتماعيا اقتصاديا واسعا، ا

الروح الجماعية فهو تذكير العالم بما ارتكبه النظام الدكتاتوري المقبور من جكرائم، ومواجهكة أي محاولكة 

هككذه الجريمككة الفظيعككة ال يمكككن لهككا ان تجككد سككبيال طبيعيككا بمككا يسككمى . إلنكارهككا أو التقليككل مككن فظاعتهككا

 .نية التي صممت على ما يبدو إلعادة تعهيل بقايا البع  الجالد لضحيته من شعبنا المكلومبالمصالحة الوط

ان بقايا أيتام صّدام تستقر بعموالها ونفوذها وعالقاتها، في الدول العربية، وتحكاول اسكت الل تعيكر العمليكة 

ح علكى العكراق، كمكا توظكف السياسية وتفشي الفساد، إلقناع ابوساط السياسية العربية بعدم جدو  اإلنفتكا

إن ذكككر  ضككحايا المقككابر . الدكتاتوريككة، عراقنككا الجديككدالناعككات الاائفيككة لةسككاءة الككى العككراق مككا بعككد 

الجماعية ال تحجكب عنكا مشكهد المقكابر الجديكدة التكي  رعهكا اإلرهكابيون فكي العكراق، كمكا ال تحجكب عنّكا 

رقة ض ط في التفاوض علكى المكاسكب وصكراع حقيقة تعاون أطراف سياسية مل هوالء، واستخدامهم كو

 .((.الكراسي

 

 
 

دتككل قككارع الابككول ليككذكرنا ويشككعرنا بنبضككات قلككوب الضككحايا وهككم بينتظككار المككوت علككى أيككدي هككذا وقككد 

الكذي يتضكمن مشكاهد مولمكة ومكوثرة لممارسكات ثكائقي والفلكم العرض بعدها .. مجرمي النظام الصدامي 

ردود فعكل أهكالي الضكحايا عية التي عير عليها على طكول الكبالد وعرضكها والنظام البشعة والمقابر الجما

 .. وأبنائهم 

 

 اب أحمد العااوي قصيدة بالمناسبةبعدها قدم الشاعر الش

 (( مقبرة روكستا)) 

  "نحن  نولد كي نموت"

 أَفاع  من نومي  

  ابشجارفعراها ماِكيةً تحَت ِظالل  

بهم  ها  هٌر م   ي مر 



 النحل ليهإال ينسلُّ  

 امرأةتصفل  وجهي  

 تعِكس  أجساداً ت فنى 

 تخرج  ِمْنها أسماٌك وطيورٌ  

 .تحف ر  وحَشتَها في أسماٍء فوَق الصخر 

بّاكِ  في حضرتِها،  ضَن الش   أتَوَسد  ح 

 غريباً كانْ :أنادي من تلِف د تاِن التَبِغ  

 صندوق  اليوِم المنحوت 

 .بمعادلٍة ستّينيّة 

 اكبَر  ِمنها اوأن، الضوء  ورائي 

ل ها   ها، أرك   أصفَع 

 إبصق  فوَق ضفائِرها المجدولَة 

 أبَح  عن آَدَم في باِطنها فتجيبْ  

 إنََّ  لي، أضَح   من تلف الَعتَمات: ضاحكةً  

 يتوار  ع مري 

 أرثي أيّامي في كاسٍ  

 ابصواتحولي تلتفت   

راةٌ    ت قرع  في آذاِن الليل ، وطبولٌ ع 

 تامجر  فيِهم 

 تسعل  عن ديداٍن مفقودة  

 عن ديداٍن هََجَرت َعتَمةَ بيت 

 أو ديداٍن أَكلَت ليل 

 هذا الجسر  الممدود 

 مابيَن الميالِد وبيَن الموت 

 يتهاّل   في عيِن الشمس 

 .فوَق دبيِب النمل وتحَت سماِء النَْحلِ  

 روكستا في ليلي

 روكستا في نومي

 .روكستا في كِل بقاع العالم وابصقاع

 



 
 

 

 

أغنيكة  وقعاً وأثراً كبيراً على الحضور فقدم همرض على الرغم منكوكب حماة  الكبيرالفنان لحضوركان 

وغد  حيات الشهداء وآمالهم بعراق سعيدتذكرنا بتضبالمناسبة من ألحانه وكلمات الشاعر رياض النعماني 

 .الالحقة جميل بجياله

 

 
 

 

 وينك ليش غبت هواي))

 

 ان كوكب حمزةلحن وغناء الفن

 



 غياب  ذبل بقلبي العاش والماي

 وأحني شموعي كل ليلة

 ...وأقول تمر

 وأضويها بضحكت  وأنسى كل المر

 وينك ليش غبت هواي
 

 تضم  روحي وآنه أسعل

 علي  الدنيا ما تليت

 ياحبيب لون تدري 

 وراك البيت ما هو بيت

 أتاف علي  أتاف هواي

 نحلت وصرت ميل الناي

 ليلة وأحني شموعي كل

 ...وأقول تمر

 وأضويها بضحكت  وأنسى كل المر

 وينك ليش غبت هواي
 

 أثر أيدك على بالي

 جرح بالروح مرافقني ب ربتي

 ما أظنه يروح

 وين  يا وطن يبقى العمر مذبوح

 درنه الدنيا كلها

 وين بعد نروح 

 أتاف علي  أتاف هواي

 نحلت وصرت ميل الناي 

 وأحني شموعي كل ليلة

 ...وأقول تمر

 وأضويها بضحكت  وأنسى كل المر

 وينك ليش غبت هواي

 ((وينك ليش غبت هواي
 

 .صفق الحاضرون تحية للفنان كوكب حماة لمشاركته الموثرة

شكرت السفارة جميكل الحضكور لتلبيكتهم الكدعوة، موككدين علكى أن مكا مكر بكه العكراق مكن مآسكي وجكرائم 

 .إلى واجهة الحضارة البشريةومقابر جماعية ال يمكن ان تحول دون عودة العراق 

 ..لشهداء الوطن جميعا   مجدا  

 .والخزي والعار للجالدين والمجرمين القتلة 
 

 

 


