
سدني تحي الذكرى السبعين ليوم الشهيد الشيوعي

.

أحيا رفاق منظمتي الشيوعي العراقي والشيوعي الكردستاني وبمشاركة رابطة االنصار
الشيوعيين ورابطة المرأة العراقية في سدني أمسية إلحياء الذكرى السبعين ليوم الشهيد

الشيوعي حضرها جمع كبير من رفاق وأصدقاء الحزب وعوائل الشهداء من المتواجدين
في سدني  .

واستمرت الفعالية لمدة ثالث ساعات تخللتها كلمات وقصائد وافالم عن الشهداء كما تم
تكريم عوائل الشهداء بشهادات وفاء ووزعت لهم الورود الحمراء . 





أبتدأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت بمصاحبة النشيدين الوطنيين األسترالي والعراقي ، ثم
القى الرفيق صبحي مبارك الكلمة المشتركة لمنظمتي الشيوعي العراقي والكردستاني ،

بعدها القى الرفيق قاسم عبود كلمة التيار الديمقراطي العراقي بصفته المنسق المناوب حاليًا
، ثم قرأت العض من برقيات األحزاب والقوى العراقية في استراليا . تم عرض فلم قصير



لصور بعض شهيدات وشهداء حزبنا والقوى الوطنية الديمقراطية ِمن َمن نالوا شرف
الشهادة وضحوا بحياتهم في سبيل المبادئ والمثل العليا ، وكي تبقى راية الحزب خفاقة .

ثم اجاء دور الشعر فالقى األساتذة الشعراء سعدي مكلف ، جليل الهاللي وسرمد اسطيفانا ،
احلى ماكتبوه بالمناسبة ، الصديق خلف ثابت " أبو عمار " ليستذكر رفيقنا الراحل الشاعر
الكبير عريان السيد خلف في مرحلة مبكرة من حياته واثناء الحرب العراقية األيرانية .
وزعت بعدها شهادات وفاء مع وردة حمراء لعوائل الشهداء من قبل الرفاق / الرفيقة

سلوى بالو / ام مسار / الرفاق نزيه العطية وسرمد حنطية ، تال ذلك قراءة كلمة عوائل
الشهداء التي القاها الصديق األستاذ وديع شامخ .

 ساعات تقريبًا . وفي نفس السياق تتقدم لجنة النشاط األعالمي واللجنة3 دامت األمسية 
األجتماعية بالشكر الخاص لألستاذ غازي ميخائيل مدير مكتب عشتار الفضائية لجهوده في
تغطية األمسية بالكامل ، كما نتوجه بالشكر لكل من حضر وشارك في إحياء ذكرى كواكب

انارت طريق النضال ألجيال جديدة . المجد والخلود لرفاقنا الشهداء ، وشهداء الحركة
الوطنية والديمقراطية على مر تأريخ حزبنا وتأريخ العراق الحديث . الخزي والعار ألعداء

حزبنا واعداء الحرية في كل مكان .


