
 يحتفلون السويدية   -وأصدقائهم في لوند الشيوعيون العراقيون 

 الحزب الشيوعي العراقيلميالد   18بالعيد الـ

 

 صالح الصكر

في قاعة  ،كان يوما استثنائيا في مدينة لوند السويدية 4/4/1025يوم السبت المصادف  

، 12ب في عيده الـ مزدانة بصور قادة الحزب فهد وسالم عادل والالفتات التي تمجد الحز

سويدية ، ممثلوا أحزاب شيوعيين وأصدقاء ومؤازرينالعراق  التقى جمع رائع من أبناء 

لميالد  12حتفلوا بالعيد الـ ي، التقوا جميعا لالسويد في  عراقية  ومنظمات مجتمع مدني

  .الحزب الشيوعي العراقي



 

 مة  الحزب الشيوعي العراقيلحفل  مرحبا بالحضور بأسم منظاف يعرالفنان صالح الصكر 

ويشكر لهم تلبية الدعوة والحضور لالحتفال بالعيد الحادي والثمانين   ،لوند –في السويد

، عمال وفالحين ومثقفين ثوريينلتأسيس حزب الطبقة العاملة العراقية، حزب الكادحين 

ف دقيقة حزب الشهداء الغيارى الميامين، الحزب الشيوعي العراقي، ودعى الحضور للوقو

تستمر الوقفة  .صمت على ارواح شهداء الحزب والحركة الوطنية والديمقراطية العراقية

 .لينشد الحضور النشيد أألممي

 

 



يستقبلها جمهور الحضور للتدخل مجموعة تحمل الشموع واألعالم الحمر تنشد سالم حزبنا 

 .مشاركا أألنشاد بالتصفيق

 

 

 

والتي لقتها الرفيقة آذار علك أ بكلمة الحزب الشيوعي العراقيالقسم الخطابي من االحتفال بدأ 

العراقي وهو يواصل كفاحه الوطني والديمقراطي الحزب الشيوعي  على ان  فيها أكدت

واالجتماعي، والتصاقه بمصالح الجماهير الشعبية وتبنيه لمطالبها في العمل واألمن واألمان، 

حة والمساواة، ومكافحة الفساد المستشري، والنضال وتأمين الخدمات األساسية والتعليم والص

لن وضد كل أشكال التمييز الطائفي والعرقي واإلثني والمحاصصات تحت أية صيغة كانت، 

وتوفير مستلزمات العيش  في.تثنيه عن ذلك أية صعوبات وعراقيل، مهما كان نوعها



وتحقق لجميع مكوناته االمن الضرورية التي تكفل كرامة اإلنسان وتصون حقوقه المدنية، 

 .والرفاه

، يدية وعراقية ومنظمات مجتمع مدنيكما تليت برقيات وردت الى أألحتفال من أحزاب سو

ومواقفه الوطنية وتضحياته على مدى عقود  الشيوعي العراقي أشادت جميعها بدور الحزب

 رة والمعدمةوكفاحه من أجل الدفاع عن مصالح الطبقات الفقي من تأريخ سفره النضالي

كما القى ممثل حزب اليسار كلمة قصيره محييا .وتحقيق الحريات ودولة العدل والقانون 

 .الحزب الشيوعي العراقي

 

اعتدنا في احتفاالت الشيوعيين العراقيين البد ان يكون لالغنية الوطنية التي تتغنى  بعدها

والفنانة ثريا بطي  موسيقيةالفنان محمد الركابي وفرقته ال حيث بالوطن وأألنسان حاضرة

.  نالت استحسان الحضور .التي أطربت الحضور بأغانيها الوطنية والعراقية أألصيلة

قصيدة ضل البيت   في األحتفال حيث قدم الفنانين صالح وسالم الصكر وللشعر دوره

  :والتي جاء فيها للشاعر سامي عبد المنعم بشكل مسرحي اشرك الجمهور لمطيره

 هيته مشرعة البيبان ضل البيت 

 ياهو اليجي ايفوت وصار خان جغان

 ال قانون اله وال عدل ال ميزان 

 والوادم تلوب وضاله بحيرة  

 ضل البيت لمطيرة  وطارت بي فرد طيره 



 

              مطلعها بألقاءه المتميز وعذوبة صوته بقصيدة ليطل علينا الشاعر والكاتب آشتي

ثم قصيدة صديقي  استشهاد الشيوعي البطل ستار خضيرسبة بت بمناتوالتي كظنو طاح 

  :الجميل وانهى قصائده بقصيدة

 ردت اكلك  

 ردت اكلك وهللا وسفه 

 وخفت تفهمني غلط 

 انت يل بعضك غلط  

 



 

 .كما تخلل أألحتفالية القاء الكلمات القصيرة والصور الشعرية التي تمجد الحزب في عيده

للخدمات الجليلة والتضحيات التي وند عددا من شهادات التثمين قدمت منظمة الحزب في لو 

قدمتها وقدمها عدد من أألخوات وأألخوه لخدمة شعبنا وبلدنا العزيز وكذلك لعدد من منظمات 

في مدينة لوند وجنوب  المجتمع المدني لما تقوم به من دور فاعل في حياة الجالية العراقية

 . السويد عموما

 

 


