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 :ماتع –بغداد 

  
 األصدقاء والرفاق المجتمعون هذا اليوم في حديقة محيي الدين زنكنه

 ٌا من عّز علٌكم نزوله المحزن من صهوة القلم

 وآلمكم رحٌله، فٌما كان لدٌه الكثٌر من المتاع واإلبداع

نشعر معكم، نحن الشٌوعٌٌن العراقٌٌن، بفداحة الخسارة التً ألّمت بالثقافة العراقٌة، وبالمسرح خاصًة، 
وباإلبداع وشجاعة الكلمة، برحٌل الكاتب واإلنسان محًٌ الدٌن زنكنه، الذي نتذكر الٌوم، فً أربعٌنٌة 

اإلحباط والخذالن والهزٌمة، رحٌله، ارتباطه الوثٌق بقضٌة الحرٌة، وكفاحه الذي لم ٌلن ٌوما ضد 
وذلك من خالل تلك .. ومأثرته الالمعة فً تحرٌر األبطال الشعبٌٌن من الخوف والمهانة واالستسالم

المالحم واالنتباهات، وعبر األسئلة اإلنسانٌة التً شغف بإثارتها على الدوام، والتزم من خاللها باحترام 
 . ق من ربقة االستغاللالعقل، وباألمانة للحقٌقة، ولقضٌة االنعتا

بهذه المناسبة، وبمقتضى دٌون محًٌ الدٌن زنكنه التً فً أعناقنا، فإننا مطالبون الٌوم وفً المستقبل أن 
ونعنً هنا، من . نضع بقعتً الضوء اللتٌن تركهما الكاتب الراحل، فً صدارة الثقافة العراقٌة الرائدة

ل خمسٌن سنة من البحث واالكتشاف واإلبداع، ومن ناحٌة، منجزه المسرحً الطلٌعً الذي شٌده طوا
فقد كان فً قلب المعارك التً خاضها الشعب . جانب ثاٍن موقفه الممٌز من قضٌة الحرٌة والدٌمقراطٌة

العراقً وقواه الوطنٌة وحركة التحرر الكردٌة، من اجل حق شعبنا بعربه وكرده وقومٌاته وشرائحه، فً 
ولم ٌكن كاتبنا الكبٌر لٌبخل . الئقة ومن اجل دحر الدكتاتورٌة البغٌضةالحٌاة اآلمنة والكرٌمة وال

 .بالتضحٌات من اجل حماٌة غرسة اإلبداع الحر، وشرف االلتزام بقضٌة العدالة والحرٌة واألخوة القومٌة
فً الحالة إن التالزم بٌن الثقافة وقضٌة الحرٌة، مثلما بٌـّنت التجربة المدٌدة للكاتب الراحل نفسه، لم ٌكن  

العراقٌة تالزما مٌكانٌكٌا، بل توطد من خالل االنجاز الشجاع فً الكتابة اإلبداعٌة، والمشاركة المٌدانٌة 
ولن ننسى كوكبة الكتاب والمبدعٌن العراقٌٌن، الذٌن . فً الكفاح ضد االستبداد والتبعٌة والتمٌٌز القومً

رقة والمواقف الباسلة، التً كانت موضع االعتزاز جسدوا هذا التالزم فً سلسلة طوٌلة من األعمال المش
 . األسماء الالمعة وٌشاء اسم محًٌ الدٌن زنكنه أن ٌكون األبرز ربما بٌن تلك. دائما

والدٌمقراطٌٌن العراقٌٌن وجمٌع المبدعٌن الذٌن رافقوا محًٌ الدٌن زنكنه فً مسٌرته  إن الشٌوعٌٌن
ان أمٌنا فً التقاط معاناة المالٌٌن والتعبٌر عن أشواقها فهو ك. ومعاركه، ٌحفظون اسمه كواحد منهم

وتطلعاتها اإلنسانٌة، وهو من جانب آخر شارك فً الكثٌر من معارك الحزب الشٌوعً العراقً فً سبٌل 
وكان جدٌرا حقا بان ٌحتل مكانة ال تنطفئ فً أفئدتنا . الدٌمقراطٌة والتحرر والعدالة وحقوق الكرد القومٌة

 . وسنبقى أمناء لنورها الوضاء دائماوضمائرنا، 

بهذه المناسبة نخص زوجة الراحل وأبناءه وعائلته الكرٌمة بالمواساة ونقاسمهم مشاعر الحزن، ونشارك 
جمٌع رفاقه وأصدقائه ومعارفه هذا المصاب والخسارة الفادحة لفقدانه، ونتقدم بالتحٌة واالمتنان إلى 

 . القائمٌن على هذا الحفل المهٌب

 . كركم ونشد على أٌدٌكمنش
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