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  لحزب الشیوعي العراقيى ا إل وتحایاھم المثقفین العراقیینھاني ت

  
  الشیوعي العراقي في اللجنة المركزیة للحزبون روقالماألعزاء 
   الیسار والدیموقراطیةحزبأعضاء وأصدقاء المحترمون األعزاء 

  
بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعین لتأسیس حزب الشغیلة من عمال 

یجد أعضاء البرلمان الثقافي العراقي في المھجر وفالحین ومن شغیلة الفكر 
یین في ھولندا الفرصة وأعضاء رابطة الكّتاب والفنانین الدیموقراطیین العراق

ة نسانییحمل كل معاني اإلإنتاج الحیاة بروح في سانحة للتوكید على دوركم الممیز 
الصادقة العمیقة وینھض بمھام تنویریة سامیة في زمن تشیع فیھ الظلمة وتسطو 

ن ممعنة في تمزیق مجتمعنا ومحاولة تفكیك وحدتھ قواھا على حیاة العراقیی
إننا إذ نركز على مسؤولیات الثقافة  و...الراسخة جذورھا تاریخا وحضارة

یریین وقوى الیسار والدیموقراطیة ونوالمثقفین لنؤكد على أولویة توحید جھود الت
بتالحم النخب الثقافیة والتكنوقراط ھا في مسیرة حافلة جھودم وتقودون ـُدتـُالتي ق

عیة لتنظیمھا العراقي مع نضاالت جدیة لجماھیر شعبنا التي تنتظر الیوم برامج نو
  ...إلضاءة ما استغلق في زمن التشویش والتضلیل والتعتیموتوحید فعالیاتھا و

لقد سجل نضال الشیوعیین العراقیین دوما احتراما بل تقدیسا 
تلك القضیة حزب الشیوعیین العراقیین لمعاني القیم الروحیة الثقافیة للشعب ومنح 

عمیق اھتمامھ ووضعھا بین أولویات مفردات برامجھ النضالیة، وذلكم ھو ما 
تؤشره الذاكرة الشعبیة العراقیة التي عادة ما قرنت بین الشیوعیین والثقافة وبینھم 

ومن ھنا  ...بین احترام مقدسات الشعب وقیمھ الروحیة وتراثھ الحضاري المجیدو
بقي ویبقى الشیوعیون في مكان الصدارة في قائمة خیارات الناس لمرجعیاتھم التي 

 المحنلھم من الخطوب ودفي حّل المعضالت وإضاءة المیعودون  إلیھا 
   ...وعالجھا

یحتفي العراقیون منذ أول أیام الربیع وحتى نھایة آذار وسنویا 
شھداء  بعید تأسیس حزب الیسار والدیموقراطیة حزب جمارس بأعیاد مجیدة تتوَّ

فھد  ،المعرفة والثقافة والتنویر واحترام المنطق العقلي وسداد الرأي ورشاد الحكمة
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وستار وسعدون بوالعیس والعبلي وأ وصارم وسالم عادل والحیدري موحاز
 وبینھم مثقفو العراق یحتفون بجریدة شعبناأبناء و ..ومئات الشھیدات والشھداء

متغنین بأبي جریدة الشیوعي المثقف الذي الحزب ودوریاتھ وأدبیاتھ ویتلقفونھا 
 ] الثقافة الجدیدة [ و]الفكر الجدید[ـ  ب]طریق الشعب[نیر ُیـِلشعل عمره شموعا أ

 وومتخصصوھي جمیعھا منارات ھادیة ساھم ویساھم فیھا خیرة مثقفي العراق 
  ... السلمیة الجوھر،اإلعالم والصحافة والكتابة البحثیة الشعبیة المرجعیة

إنَّ ھذه المناسبة المھیبة لتسمو عالیا بقیمة الكلمة النبیلة والعبارة 
المسرحي سیقي المغني ضوعیة الغنیة لتدفع بالفنان الموالموالخطابات السامیة و

الروائي والشاعر لیخّطوا أروع اإلبداعات المعبرة بكل التشكیلي واألدیب القاص 
لغات أطیاف الشعب العراقي عن ثقافات تمتد بینھا جسور انبنت على روافد 

ضایا الشعب ھنا تعلو مھام دراسة ق و..الحضارة الخالدة في أنفس عراقیینا
معنا وما ومشكالتھ وتتطلع العیون والعقول إلجابات الثقافة لدیكم ألمراض مجت

 وطیدة بعطائكم ومساھماتكم  وھي على ثقةنوات الجمراعترتھ من تشویھات س
  ...الجلیلة تلك

نضال حزب الشغیلة رافعا رایات الثقافة كما كان دأب فلیعش 
روف مناضلیھ في عدم مفارقة الحرف والفكر والقلم والكتاب حتى في أعتى ظ

السجون ومعتركات الحیاة العصیبة؛ ولتتسامى رایات ثقافة الیسار والدیموقراطیة 
ثقافة المحبة والتسامح والسالم وربیع الحیاة، ثقافة اإلنسانیة الحقة بفضل مسیرة 

وستبقى العالقة بین الثقافة ... شیوعي العراقيینة متماسكة خبیرة غنیة للحزب المت
والمثقفین ومبدعي الفكر واألدب والفن والقیم الروحیة من جھة وبین الشیوعیین 
سمة راسخة وطیدة تصّب في النھایة حیث تسقي سندیان اإلبداع الشعبي العراقي 

  ...األصیل
محبة ووفاء وتھاني الوجد تتغنى بھا شفاه أغنیاء العراق ثقافة تحیة 

وفكرا تنویریا وتلكم ھي السمة األبقى لسندیانة الیسار والدیموقراطیة ورایاتھ في 
  ...أعلي نخیل العراق الباسق
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