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 العراقیة لثقافة من رایات ارایة أخرى  ارتفاع :كامل شیاعاستشھاد 
  لرایات اإلرھاب والعنف والطائفیةوسقوط 

     
اغتالت ید الجریمة المنظمة في وطن السالم والحضارة والثقافة اإلنسانیة شخصیة ثقافیة عراقیة ورایة سامقة كنخلة 

قد كان الشھید ذلك اإلنسان المتواضع الحریص  ل.. عندما وجھت رصاصات الغدر نحو صدر الشھید كامل شیاع،عراقیة
كان مصّرا على البقاء  و.. شعبنا ومكوناتھعلى إشاعة روح السلم واإلخاء، ومعاني ثقافة التسامح والمحبة بین جمیع فئات

ھ وضع نفسھ بین أكف أبناء الشعب ومثقفیھ وعدَّ سجایاه وخصالھ ھي الحمایة األوفر واألھم وأنَّھ إذا ما بال حمایة مسلحة ألنَّ
الثقافة البعید عن الرصاص وتنكیس وفضح لتلك طاولتھ رصاصة غدر إرھابیة فإنَّ ذلك إعالء لرایة السلم وخطاب 

  ... ومسؤولیة بعنق ورثتھ من رفاقھ وأصدقائھ وزمالئھالرصاصات اآلثمة الجبانة
  

 في ھذاطابھا متابعین یدعونا الیوم لتوكید فلسفة الحیاة اإلنسانیة القائمة على جوھر الثقافة وآلیات خالحدث الفاجع إنَّ ذلكم 
ضمیریا وأخالقیا أن نرتقي لمستوى المسؤولیة أیضا  ولكنَّ رحیل مثل ھكذا شخصیة یطالبنا ویلزمنا ..خطى الفقید الراحل

العراقیین وأولھم العقل العراقي من أكادیمیین وعلماء تجاه دمھ الذي أھرقتھ بال رحمة رصاصة الجریمة العابثة بحیوات 
تتصل من المعنیین من رفاقھ وزمالئھ والجھات المسؤولة، ومبدعین ومثقفین، وھذا ال یأتي إال بتشكیل لجنة متابعة 

 كما جرى ؛بالمحامین الذین یتابعون مع القضاء العراقي أوراق التحقیقات وكشف الجریمة بكل أوراقھا وبال تأخیر وتسویف
ینبغي أن تكون ھذه الجریمة عالمة واضحة ما  ك.رائم المرتكبة بحق ھذه النخبة من أعالم العراقویجري مع جمیع الج

ھنمیة بال تفكیر جأخرى على ما ینبغي اتخاذه بشأن الدعوات غیر المحسوبة إلعادة النخبة العراقیة لمطحنة الجریمة ال
  ...مثقفینادة إعاكفیلة بضمان تحقیق أیة خطة بشأن لبالنتائج وال حساب لمتطلبات اإلجراءات ا

  
لنؤكد مجددا على وجوب تحمل الجھات الحكومیة وأصدقائھ  جعتنا نحن زمالء الراحلفإننا إذ ندین ھذه الجریمة التي 

 ..حتى یتم الكشف الكامل لھذي الجریمة ولكل الجرائم السابقة بغیة وقف مسلسل الموت األرعنكاملة المعنیة المسؤولیة 
َ بدم بارد ال یعید حقة عابرة تدین اإلرھاب نحن ھنا ال یمكننا أن نقبل باالنتھاء من األمر بكلمات مواساو  ألھلھ وال یوقف َا

  ...تجاوزا إجرامیا عن عبثھ بمصائر الناس وتحدیدا النخبة من العقل العراقي من شرفاء الوطن ونبالء الشعب
  

نسانیة للعالج ووقف ھذا الھول من الفضائع بحق العراقیین واإلأولیة تدت لن تكون حتى قاعدة إن اإلدانة اللفظیة مھما اش
أیة یبدأ بالتحقیق الجنائي القانوني المطلوب وال ینتھي بجدي حاسم بموقف اإلدانة بإجراء ملموس و أن ُتتاَبع والبد ھنا وجوبا

 بھم إنزال العقاب الصارموببفضح الُجناة وارتباطاتھم وكل أطراف الجریمة أیا كانوا وإنَّما تسویات قانونیة ُممرَّرة بسلبیة 
الطبیعیة لوطن  تكفل عودة الحیاة اآلمنة العودة لمرجعیة العقل العراقي وما یرسمھ من إجراءاتفي بالتأكید و جمیعا

مثلث ممثلة ب وأردیتھا وأغطیتھا والعنف وبشاعاتھ اإلجرامیة م الظالحیث  ال مكان لقوىالحضارة والسلم وثقافة التنویر 
     ...من اإلرھاب والطائفیة والفسادعلى أرض الرافدین الموت األسود القابع اآلن 

  
یذھب سدى بل احملوا رایات استشھد دونھا الراحل  كامل شیاع شھید كلمة السلم وثقافة التسامح والمحبة الفقیدال تتركوا دم 

  .شھداء اإلنسانیة والتنویر والسلم والحریةلمجد لك ول ا....بعد أن تركھ أمانة في أعناقكمودافعوا عن حقھ 
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