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- ستوكهولم –محمد الكحط 

 بهجت هندي/ سمٌر مزبان: تصوٌر

 الشٌوعً الحزب ومنظمة السوٌد فً العراقً الشٌوعً الحزب منظمتا هأحٌت مهٌب حفل   فً

 حضره ستوكهولم، فً م،3122 شباط 23 األحد مساء السوٌد فً العراق/ الكردستانً

ومنظمات المجتمع  السٌاسٌة والقوى األحزاب وممثلو العراقٌة الجالٌة وأبناءعوائل الشهداء 

الستٌن لٌوم الشهٌد الثالثة والذكرى بالزهور والشموع والغناء أستهل حفل إحٌاء المدنً، و

وطن حر وشعب )الشٌوعً، استذكارا لجمٌع المناضلٌن الذٌن افتدوا أرواحهم من أجل 

بصور الشهداء  الحفل زٌنت قاعة .طولٌة للشٌوعٌٌن وأصدقائهمللمآثر الب وإجاللا (. سعٌد

 .باللغتٌن العربٌة والكردٌة األبرار والشموع والزهور، والالفتات التً تمجد الشهداء البررة



 

 

الحمراء  صور الشهداء واألزهارمجموعة من الشابات والشباب ٌحملون  موقدبدأ الحفل ب 

 من "مرنً مرنً" اغنٌة أنشدواو، لٌشكلوا الفرقة الفنٌةومن ثم اعتلوا المنصة  ،الشموعو

 .الفنٌة الفرقة مع سهى الشابة اداء



 

. دالشهداء وبالرفٌقٌن  وا الحفل بالحضور جمٌعاا، وأولهم عوائل وذوتعرٌف ترحب بعدها 

ابراهٌم  لحزب الشٌوعً العراقً والرفٌقعضو اللجنة المركزٌة ل (أبو سعد)صالح ٌاسر 

ٌر وزبالو ،العراق/ عضو المكتب السٌاسً للحزب الشٌوعً الكردستانً (تارا أبو)صوفً 

سفارة جمهورٌة العراق فً المفوض بالسفارة العراقٌة الدكتور حكمت داود جبو، وأعضاء 

وبممثلً كافة األحزاب والقوى وبممثلة الملحقٌة الثقافٌة فً السوٌد السٌدة أٌمان، السوٌد، 

دا على وقف الجمٌع حدا بعدهاجنبٌة ومنظمات المجتمع المدنً، السٌاسٌة العراقٌة واأل

 .أرواح شهداء الحزب والوطن

  



 

 :جاء فٌهاسٌد ندٌم فزع ألقاها الألقٌت كلمة بؤسم عوائل الشهداء ثم 

، ٌوَم استشهد قادة ُ الحزب :2:5صار الرابُع عشَر من شباط من كِل عام ومنذ العام ))

بسٌم، ٌوما فارقا بمعنى الشهادة وبذل  وزكً الشبٌبً وحسٌن "فهد" سلمان ٌوسف: األماجد

النفس، وٌوَم الوفاء لمناضلٌن غادرتنا ابدانهم ولكنهم خالدون فً ضمٌر وعقول بنات وأبناء 

ن الوفاَء لعهد شهداِء الحزب والشعب، شهداِء الحركة إ .شعبنا بمؤثرتهم التً ما بعدها مؤثرة

م وتعوٌُض عوائلهم وبما ٌلٌق بهذه التضحٌات الجسام، وأن الوطنٌة العراقٌة هو تكرٌُمه

ٌنعم شعبُنا بكافة إثنٌاته و طوائفه  بذات حقوق المواطنِة المتساوٌة وبخٌراِت وطننا العزٌز 

الوفٌرة، ولم ٌعد مقبول وبعد كل هذه التضحٌات الجسام ان ل ٌجنً شعبـُنا  ثمرة َنضال 

منحهم شعبنا ثقته ان ٌبرروا هذه الثقة والسعً لبناء وعلى من  .وتضحٌات أبنائه البررة

العراق الدٌمقراطً الفٌدرالً المنشود عبر نبِذ المحاصصة اإلثنٌة الطائفٌة وكِل ما لحق 

  ((.بالعملٌة السٌاسٌة من ادرانها و مخاطرها على حاضر ومستقبِل شعبنا ووطننا

 

 

 كرٌم. دفً السوٌد التً ألقاها الرفٌق منظمة الحزب الشٌوعً العراقً بعد ذلك قدمت كلمة 

 :جاء فٌهامما و حٌدر

، معمدا بالدم، فقا كٌنبوع   للحٌاةوإن كانت تلك البداٌة ُفقد إستمر عطاُء الشٌوعٌٌن متد))

و العٌس وجورج تلو ومعهم الصفوة فكان الرفاق سالم عادل وحسن عوٌنة ومحمد حسٌن اب

مقدمٌن أبهى صوَر النضال ِ والتضحٌة،  اشستن وقف ضد الفمن خٌرة مناضلً شعبنا مَ 

حٌث كانت لوقفِتهم تلْك وتضٌحِتهم الجسٌمِة صورةٌ أذهلت الطغاة َأنفَسهم، وقدمت 



ٌُوقفون زحف  للعالم ِأجمع نموذَج الشٌوعٌٌن العراقٌٌن الذٌن ل ٌرتضون بالظلم لشعبهم و

ستمر المسٌرة وٌبقى عطاء وبالمبادئ  الشٌوعٌة السامٌة، ولت ،ةالطغاة بدمائهم الزكٌ

، ول كُل الظالم الشٌوعٌٌن نهرا دافقا بالحٌاة ل توقفه منعطفاُت البعِث الفاشٌة ول طوارقُ 

مهما حمل من هوٌة ولون، فتقدَم المسٌرة َمرة اأخرى فتٌٌة  أنواع ِالرهاِب والعسف

اُت السادٌْة، فكان ستار شٌوعٌون قالوا ل لحٌاة  بال كرامة  إنسانٌْة ول لوطن  تحكمه النزع

خضٌر ومحمد الخضري وعبد المٌر سعٌد مقدمة َالرتل تبـِعتهم أسماٌء نٌرة ٌفً النضال 

والتضحٌة والمجد فعبرت القافلُة بصباح الدرة وصفاء الحافظ وعاٌدة ٌاسٌن وسحر عبد 

المجٌد واحمد الهاشمً وخالد حسٌن إطٌمش وبتول الخزاعً وجبار نعٌم ورعد ثجٌل 

نصار الحزب فً كردستان، أبو رحٌم وفاضل الخلٌلً، والمئاِت من أعلً ٌاسمٌن الشٌخ وو

كرٌم، أبو علً النجار، أبو رإوف مجٌد السهالنً، كامٌران، أبو رزكار، أبو سحر، 

التً مازالت تضٌُئ سماَء ، وبٌا صلٌوه، وأبو أٌفان والمئات من أسماء النجوم وخضر كاكٌل

ومما ((  نضال  عسٌر  كانوا هم الركائُز القوى فً إسقاط الدكتاتورٌة الوطْن وتإرُخ لحقبةِ 

على مختلِف الصعدة، حٌث  ظروف صعبةالٌوم والعراق ٌعٌش ))جاء فً ختام الكلمة 

الستعصاءاُت السٌاسٌة والزماُت المتتالٌة نتٌجة َنظام المحاصصة المقٌت، ما أحوَجنا أن 

ًَ نستلهَم القٌَم والُمثَل التً ض حى من أجلها شهداإنا البرار، وأن نصوَن ذلك السفَر الكفاح

ًَ حزبـِنا نحو  المجٌْد لحزبنا المناضل بالتصدي لكل القٌم والمشارٌع التقسٌمٌة، مإكدٌن  سع

البناء الدٌمقراطً فً عراق   فٌدرالً موحد، ٌضمن الحقوَق النسانٌَة لكل أبناء شعبـِنا بال 

لقد طرح حزُبنا  .أو الدٌن أو المذهب أو أي أساس  آخَر غٌِر إنسانً تمٌٌز   ٌقوم على العرق

الشٌوعً العراقً من قبل وٌطرُح الٌوم مشارٌَعُه الوطنٌة َالتً تضمن تخلٌص بلدنا من آثار 

الدكتاتورٌة البغٌضْة ومخلفاِت الحتالْل وإنهاِء نظام المحاصصْة، الذي أثبتت التجربة بما 

نحن  .ٌقبل الشك إنها وراَء كل ِالزمات ِ والتخلِف والتردي المرٌع فً كل الخدمات ل

من الرواد فً سبٌل تحقٌق  ناالشٌوعٌٌن العراقٌٌن ماضون فً النضال على خطى من سبق

 ((".وطن حر وشعب سعٌد"شعار 



 

 

 ،طارق ققدمها الرفٌفالعراق فً السوٌد / كلمة منظمة الحزب الشٌوعً الكردستانً  أما

تارٌخ الحزب ومسٌرته النضالٌة من أجل الدٌمقراطٌة فً جمٌع أنحاء  وتناولت نبذة من

 :ومما جاء فٌها العراق، 

ستشهاد قادة الحزب  الشٌوعً العراقً، الذٌن ضحوا بحٌاتهم أل 74تمر الٌوم الذكرى الـ ))

العدالة  أجلمن أجل وطٌن حٌر وشعٌب سعٌد، لقد ناضل الحزب طٌلة هذه السنوات من 

، ول تزال الفوضى والمساواة والحق، لكن لألسف ظروف العراق الٌوم ل تبشر بالخٌر

سائدة فً كل مكان ول ٌزال هناك ضعف بالخدمات األساسٌة والخدمٌة فً كردستان، 

ونشاهد التمٌٌز فً الخدمات والتعوٌضات، وهنالك فساد مستشر فً دوائر الدولة، أننا 

حرٌات الدٌمقراطٌة وتحرٌر المرأة ومساواتها مع الرجل، فهنالك قمع نناضل من أجل ال

حكومة لحرٌات المرأة فً كردستان، مما تضطر فٌه المرأة الى األنتحار، نؤمل من ال

 ....((األهتمام بهذه القضٌة



 

 

، التً كلمة هٌئة األحزاب والقوى السٌاسٌة العراقٌة فً السوٌد علً الربٌعًبعدها قدم السٌد 

لقضٌة التً نذر هإلء حٌت نضال الشٌوعٌٌن العراقٌٌن، وأشادت بالتضحٌات الجسام وبا

 الشهادة بارٌج معطرة نضالٌة تحٌة))، ومما جاء فٌها األبطال األماجد أنفسهم من اجلها

 اجل من كوادره وتضحٌات نضالته عراقً وطنً فصٌل كل ٌستذكر ان جمٌل، والشهداء

 استذكار اٌضا وجمٌل..  واعتزاز ثقة وبكل خفاقة راٌته فرفةور عالٌا الوطن هامة رفع

 وبهذه، ٌحملونها كانوا التً الرفٌعة القٌم ولتكرٌس خالدا، ذكرهم لٌبقى ومضحٌه شهدائه

  مع التضامن اٌات بازكى السوٌد فً العراقٌة السٌاسٌة والقوى الحزاب هٌئة تتقدم المناسبة

 الشهداء قوافل وعلى والواسع، الكبٌر النضالً رٌخهتا سفر على العراقً الشٌوعً الحزب

 الحزب ان شك ادنى  ولنشك الٌوم، العراقٌون ٌعٌشه لما الطرٌق تعبٌد اجل من قدمها التً

 تارٌخه فً للعراق خدمة المشرف النضالً نهجه ٌواصل لٌزال العراقً الشٌوعً

 فً البالٌا وأشد لمصاعبا الوان لقً الذي العراقً لالنسان وخدمة المجٌد، الحضاري

 ...(الطوٌل نضاله مسٌرة



 

فقد   التً القاها الستاذ آزاد جكرمون أما كلمة هٌئة التضامن للقوى الكردٌة والكردستانٌة 

بدور الشٌوعٌٌن ونضالهم جنبا إلى جنب مع إخوانهم فً كردستان من أجل عراق   تأشاد

ة الشعب ومصالحه العلٌا ومدافعة حر دٌمقراطً مضحٌة بالغالً والنفٌس من اجل قضٌ

حرٌر حتى الستشهاد عن قضاٌا الشعب العادلة فً الحرٌة والعدالة والمساواة ومن اجل ت

، وأكدت الكلمة على ضررورة مواصلة النضال من أجل عراق العراق من الهٌمنة والتبعٌة

 .حر مزدهر

 

 



التً أشادت ببطولت وتضحٌات و لألنصار الشٌوعٌٌن كلمتهم التً القاها الرفٌق جابر، و 

رة ستذكرها األجٌال بفخر وأعتزاز، الشهداء األنصار مع رفاقهم، وما سجلوه من مآثر كبٌ

أنه ٌوم للفخر بكوننا جزء ل ٌتجزأ من هذا التراث النضالً العظٌم ))ومما جاء فً الكلمة، 

وقدمت الشهٌد تلو لحركتنا الوطنٌة المناضلة، لهذه الحركة التً بذلت الغالً والنفٌس 

اآلخر، لٌس حبا بالموت بل إدراكا واعٌا منا ونحن األكثر عشقا للحٌاة بضرورة أن 

نسترخص الدم الغالً من أجل أن ٌعٌش البشر بحرٌة وكرامة وعدل، ومن أجل أن تعود 

  ....((.لإلنسان آدمٌته المستلبة

 

قصائدها، وقدمت السٌدة  ت السٌدة وئام المال سلمان أحدىوكان الشعر حاضرا حٌث قدم

، شهداء الحزبا لدٌمجتو ا راستذكأونرمٌن نجم الدٌن مامو قصٌدة عن والدها المناضل 

 .، وتعبٌر عن الوفاء لعطاء الشهداءئةكلمات جمٌلة ودافكانت 

 



 

 

كما وصل الحفل عدد كبير من البرقيات التي تشيد بنضاالت الحزب وتمجد شهدائه 

 .األبرار

 :ٌاتمن هذه البرق

 .ـ حزب تودة األٌران2ً

 .لجنة محلٌة السوٌد/ ـ الحزب الدٌمقراطً الكردستانً  3

 .لجنة تنظٌمات التحاد الوطنً الكردستانً فً السوٌد -4

 .فً السوٌد المجلس األعلى األسالمً العراقًمكتب ـ  5

 .الحركة الدٌمقراطٌة اآلشورٌة قاطع أسكندنافٌا -6

 السوٌد فً العراقٌة المرأة رابطة -7

 ـ التحاد الدٌمقراطً الكردي الفٌلً 8

 .ـ المجلس الصابئً المندائً فً السوٌد 9

  .ـ اتحاد الجمعٌات العراقٌة فً السوٌد :
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 .عٌة المرأة العراقٌة فً ستوكهولمـ جم 22

 .هولمالكردٌة الفٌلٌة فً ستوكشبكة المرأة  -23



 .جمعٌة الفنانٌن التشكٌلٌٌن العراقٌٌن فً السوٌد -24

  .السوٌدـ الحركة النقابٌة الدٌمقراطٌة فً  25

 .سكرتارٌة التٌار الدٌمقراطً العراقً -26

 .فرقة مسرح الصداقة -27

 .دجلة طٌورـ جمعٌة  28

 ـ لجنة الالجئٌن العراقٌٌن فً ستوكهولم  29
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