
 

 صور في..  السلمان نقرة سجن

 العيداني احمد القادر عبد

 تجني لم االخرى والمعتقالت والسجون السلمان نقرة سجن في السياسيين السجناء عزيمة وفل اسقاط غرضها كان الطغاة العراق لحكام البربرية الهجمة ان

 . التاريخ مزبلة في بالطغاة مرحبة   والشنار العار اال

 . السياسيين للسجناء والديمقراطية التقدمية واالفكار المبادئ على للحفاظ وعزما   اصرارا   اكثر وهم التجربة بهذه فمروا السجناء اما

 بالمناخ والمتصفة الموحلة الصحراء هذه في السجناء نفي خالل من التقدمي الفكر على القضاء حاولوا لفهم لف ومن البعث اوباش من المجرمين ان

 والسياسي الثقافي الوعي تطور مجاالت في وخاصة   المجاالت كافة في خضراء واحة السلمان نقرة سجن من جعلوا السجناء ان اال القاسي الصحراوي

 .. السجناء بين والمحبة االخوة اواصر وزيادة

 من تتوسع ان نأمل صورة 022 من اكثر على ويحتوي الطغاة زنازين في السياسيين للسجناء اليومية الحياة مفاصل يشمل الصور من االرشيف هذا ان

 .. السطور بكاتب الخاص االلكتروني البريد على 3691-3691 عام من الزمنية للفترة صور من يملكون لما ذويهم او السجناء رفد خالل

alidanykhader@yahoo.co.uk   

  العراقية السجون عن ارشيف اوسع ليكون

 على الجنوبية البادية شرطة مديرية عن صور عرضت حيث نقلها في دقيقة تكن لم السلمان نقرة سجن عن صور الفضائيات وبعض االعالم وسائل تناقلت

 سجن عن مترات كيلو ثالث حوالي يبعد وهو( 3601 عام بنيت التي باشا كلوب) القديمة للقلعة مالصق الحقيقي مكانه كان والذي السلمان نقرة سجن انها

 عن كبديل البادية شرطة مديرية السلطات استخدمت  3611-3612 االيرانية العراقية الحرب خالل السلمان نقرة سجن هدم تم ان بعد ولكن السلمان نقرة

 لغرض السلمان نقرة صحراء الى مدنهم عن مبعدين الفيلية واالكراد االكراد المناضلين من العديد الشرطة مديرية استقبلت حيث السلمان نقرة سجن

 . واذاللهم اضطهادهم

 السلمان نقرة سجن ارشيف من الصور هذه ان الى االشارة مع الصور من تختار ما اختيار االعالم وسائل بأمكان العراقي للشعب ملك هي الصور هذه ان

. 



 هذه تبقى لكي والعمارة بعقوبة سجن عن الصور بعض على يحتوي كما النور االرشيف هذا يرى لكي معي تعاونوا ممن السجناء لبعض الشكر اوجه ختاما  

 . الطغاة جرائم على شاهدة الصور
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