
 تطبيق شريعة ذبح البشركالب اهللا و 
 سالم عبداهللا
   

ذبح " بطولة" السكين لتنفيذ التزاما منهم بالشريعة، يشهرونولكن) جي.بي.ار(الكالب اهللا، يحملون علي اكتافهم  
  .رأس عامل كوري

 الشاحنات، حتى التكون سواقواقتلوا ( الكريمةلي أو هندي و باسم اية أو صومايختطفون سائق توركيكالب اهللا، 
  ! بالذبح علي الطريقة االسالميةيهددونهم   و)نة و يكون الدين كله هللافت

   ؟ أو لراكبي البعران في الجزيرةهل كان اهللا عدوا لسائقي الشاحنات
  !يقتلون مدنيين في طريقهم الى البحث عن لقمة خبزكالب اهللا، يفجرون الكنائس و

  !! فلوجةهلهوله يه ...هلهوله...هلهوله...نية الطريقة االلماكالب اهللا، يتفاخرون بمدينة صنع السالح الكيمياوي علي
وهنا !  على الدعارة و الفقرو الظلم االجتماعيكالب اهللا، يقتلون امرأة أجبرته سلطة الرأسمال االبوي

في منتصف السبعينات و بالذات ذلك اليوم الذي زرت به االخ فؤاد و في طريقي اليه، سمعت ) الحيدرخانة(تذكرت
  !اقلع...اخرج يا ابن القواد: خ داعرة و حقدها الغاضب التي ملئت بها كل الزقاق على زبونه الوضيعصرا

   !   و أديانهم ما ارفيع شرف تلك الداعرة من قيم الرجل في اذالل النساء
  ! يؤدون صالتهم بعد جريمة قتل بائع الخمركالب اهللا
 قائد االمة و المؤمن باهللا" الى لهمفي اشارة) عزيز قوم، ذل( ويكتبونباحترام احد أقذر بني البشر، يطالبون ،كالب اهللا
  !سينصدام ح
  !اب البشر، مثلما فعل سيدهم صدام يهددون بتطبيق شريعة قطع رق،كالب اهللا

عندما نشرت خبر مهاجمة الكنائس و قتل المسيحيين، تذكرت بعض من اصدقائي و صديقاتي من مسيحيي بلدي 
  ....االستاذ الكريم حبيب و أحبة أخرين  ابو سالم و، جميلة، وليم رافائيل عوديشو،ميل، ئارايورا ساموئاالحبة 

  هل كان احدا من هؤالء أو ابنائهم او بناتهم أو أقربائهم هناك في مكان الجريمة؟ 
  :  تعيشون في ذاكرتيمنانتم يا

  لكم العيش السالم،
  لكم الشمس و والقمر،
  لكم الدجلة و الفرات،

  االرض و السماء،لكم 
  لكم الخبز و الماء،

  لكم الزهرة و الرمان،
  !لكم الحب والحياة

رغم عدم " الجريمة السماوية"ولكي ال تحزنوا ومن اجل ضحايا شريعة االسالم، سأحرق كل يوم صفحة من كتاب
  !جدواه

  ! و بأس المصيراريخ سيشهد اندثارهم بقايا خرفة وحقد من القرون الوسطى والت ليسوا االان كالب اهللا
  م في وطني، المفر لهم، فمادا

   وو كتاب االنساننفس 
  !رايات حمراء

  ! سيهزم كالب اهللانخلة و اقحوان،
  !النارسيهزم اصحاب عقول السكاكين و اكذوبة الجنة و

 
  

------------------------------------------------------------------------------------  
  سالم عبداهللا

     لست عضوا في الحزب الشيوعي العراقي: مالحظة


