
  بو غريبأسجن  :عاما24عد ب
الفاشي رمز االرهاب 

   االمريكياالحتاللالبعثي و
   

برج المراقبة المطلة على  انه 
 /غريب لسجن أبو الباب الخلفي

 وتلك هو ...قسم االحكام الخاصة
القسام المغلقة و لالممر الرئيسي 

الخاصة لمديرية االمن العامة و 
الباب التي ...ةالمخابرات العام

رفاقي ...)مخزنا للبشر(ه كانولكن)المخزن(كتبت عليه
االقسام و )المدرسة(أحبتي في قسموأصدقائي و

المجهوالت  وأسئلة مئات االمهات دموع وهوجو...االخرى
م المخفيين في اللواتي جئن الى المواجهة للبحث عن أبنائه

ي الى المطبوعة في ذاكرت، تلك الوجوه الزنزانات المجهولة
 رأيت فالن ابن فالن من هل...هل تعرفأبني، : االبد

  المدينة الفالنية؟
 !...ابنك راح يرجع...اصبري يمه....!ال يمه -

 مدير السجنو)ابو أحمد(جل المخابرات القذرروجه تذكرت 
  ...)لدوارني اصيبأبو عمادو صفعتة الذي كلما تذكرته، ي(

 في مريكيزيون صور االرهاب االحين عرضت قنوات التلف
، تذكرت بسرعة الوميض وحشية االوغاد سجن ابوغريب

 في  مدار اليومجسدي و النفسي علىتعذيبهم ال والفاشيين
صرخات المعتقلين أثناء ويئة الخاصة في كركوك معتقل اله
  ...ابو غريبالوجة البشع لسجن والتعذيب 

ينبغي علي في هذه اللحظة أن اشاهد مكان اللعنة، لماذا   
 و بجواري ابني الصغير ذلك الكابوس تفاصيل يمة والجر

  ؟بعد مرور مايقارب الربع قرن
جنراالت االمن و كالب المخابرات وهل أفرح بتعذيبولكن، 
  ؟ على أيدي جالدي قوات االحتاللالفاشية

  ؟ وكان شيئا لم يكنهل أختار الصمت
لماذا اليقدم المتهمين بجرائم ضد الشعب الى المحاكم 

أيهما أكثر ثم لماذا ينبغي ممارسة التعذيب؟ العلنية؟ 
حكام ال شيمو ضمائر  أين كانت!؟ ممارستهأنسانية في

و االمريكي و االوروبي، عندما  يالعربعالم الو احزاب الوا
 غرف االعدام مئات االالف من العراقيين أسرىال كان

هل ؟  لنظام الجريمة المنظمة في بغدادواالقبية السرية
 بالتجاوزات على حقوق االنسان في واتشدقي  كيأستيقظت ضمائرهماالن كانوا غافلين ام نائمين و

 000هل سألوا هؤالء من النظام البائد عن مصير المؤنفلين الكورد أو عن مصير  !العراق؟
  مواطن بارزاني؟ 10
  !كال

 على شاشات فما عرضت ،فرق، اليلبعثلنظام ا كاتلك الجرائم، تارسان قوات االحتالل االمريكي م
البعث الفاشي و (كالهماف ،االمريكيةة مختلف الحكومات ارتكبتلما انساني الوجه الال  التلفزيون، كان

بعد مرور :  هناك فارق البد من االشارة اليهللحقيقة، و، ولكنيةمدانان كأعداء للبشر)االحتالل



مئات حمل مسؤولية جريمة أعدام ت يول بانهلم يتقدم لحد االن أي مجرم بعثي  للق ،عشرات السنين
أو القصف الكيمياوي على المعارضة أو مسؤولية الحرب على ايران، أو أحتالل الكويت، االالف من 
، رغم كل و وزير حربهالحكومة االمريكية، ولكننا نرى ان الخ...بجة أو جرائم االنفالمدينة حل
 همجرائم  بمسؤوليتهم عن امام العالمونيعترف، الرخيصة جدا وحقارتهم وأكاذيبهم عدوانيتهم
المتصاص االحتجاج الشعبي و  قواعد لعبتهمهذا مع علمي ب أقول ! البأس. في أبو غريبالوحشية

  . تبرئة انظمتهمو و في كل مرة على عاتق الفردمحاولت القاء المسؤولية فقط 
التركية االيرانية والكردية و وعرض البلدان العربيةما في طول و أعترف حاكم او حزب حبذا لو
  !ته أو أخطائة التاريخيةبجريم

  سجن ابوغريب الى معرض تاريخي  لنحول: وككلمة اخيرة
  !لتعذيبا الدانة أنظمة جرائم               

  
 سالم عبداهللا

dwaroj@yahoo.de  
  
     
 
 
  
  
  
    


