
  هل تعرف الكلب والقطط ان لها حقوق في العراق ؟؟

  قد توجهت الى السوق قبل اسبوع،  وبينما اسير في موقف السيارات العائد لركز التسوق توقفت كنت
 امامي سيارة اسعاف وخرج من السيارة السائق وممرضة اسعاف  بشكل سريع وذهبوا يهرولون نحو

 العلن بقرائة قمت البنى الرئيسي ، وانا ارى ما يجري من حولي محاولً فهم الحدث ،
 لكتشف انها سيارة اسعاف ولكن، للحيوانات اجلكم ال. ورغم انني ل احب  السيارة على اللسق

الحيوانات في داخل بيتي، إل اني ل انكر لطافة بعض الحيوانات النزلية من انواع القطط والكلب 
 وغيرها من الخلوقات التي خلقها ال عز وجل على كوكب الرض

 وصلت الى مدخل البنى واذا بالكادر الهرول يخرج من الباب حاملً كلب جميل من نوع لبرادور   كان
خطية!!يبدوا مغمااً عليه 

 في تلك اللحضة تذكرت الكلب والقطط في العراق التي نسيت، والعراقيون يصارعون الحتلل 
 والليشيات، والرهاب، والحزاب واقتتالها على الال العام، وتسائلت مع نفسي ماذا ستفعل القطط

 وغيرها لو علمت بأن بنو جلدتها يعيشون في الخارج في نعيم ؟ ولهم الف من  من يسأل عنهم، ولهم
 التأمي الصحي والطعام الراقب؟ ومراكز التدريب وحتى مسار للمشي في بعض الماكن العامة،

 حجة للتحرشوالجميع يبتسم للحيوان وصاحبه عندما يمر في الشارع، وعادة ما يكون الكلب الطيف 
  "أيباه شلون جلب حلو عندكم؟ في بلد الفرنجة والفرجة ، ويبدأ حديث الشاب هناكبالفتيات الجميلت

يتربى بعزكم؟ 
شلونه عاقل؟ 

خو ما شك بنطرون الجيران؟ 
بيا مركز صحي تعالجيه؟

زين احنا ليش واكفي بالشارع؟
خل اجيبلج شي تشربيه، ونسولف ؟

والجهال، قصدي الجلب خل تلعب براحتها!! مو اريح ؟

 أما في العراق الديمقراطي الشفاف وكشاف لا ل يصدق، نحن قد نسينا حقوق الحيوان وما زلنا
 نتفاهم على تعريف حقوق النسان لحياة كريمة لا تبقى من حياة الواطن العراقي النهوب والذي

سيولد مستقبلً، والذي يراد له ان يبقى تحت الحديد والنار كي تستفاد الحزاب والحتللت الختلفة 



هل ستهاجر؟ ودول الجوار السيئة في مجملها! فماذا لو علمت الحيوانات بحقوقها 
وهل يتمنى الساسة ان تهاجر، حتى يفرغوا من هذه السألة ايضااً؟

 ل يكون الجماعة يريدون الشعب العراقي والحيوانات ايضااً كلهم يطلعون بس يستحونلحضة واحدة ! 
يكولولنا ؟  مو عيب؟ يمعود !!!

،  لو علمت قطط العراق وكلبه بما يتنعم به حيوانات بريطانيا ؟؟اويلي

 ل استطيع إل القول بأني اريد ان اقبل ايادي كل
اطفال العراق من شماله الى جنوبه

  الف طفل٤٥٠اطفالنا الذين يصل عددهم الى 
 ينهش اجسادهم الفقر والعوز والجوع والجهل

التعمد

كلب عاطل عن العمل او الهواية                        قط ينام على الرصيف 

ابادة جماعية؟؟؟                          وكلب آخر ينام تحت ضلل الحتلل      

 وعليه ندعوا كل عراقي شريف بأن يخصص ساعة في السنة، لعاملة الحيوان باحترام وتوعية القطط والكلب
 بحقوقها وواجباتها تجاه الوطن الواحد والجتمع، وان الحل ل يكمن في قيادة حزب او الطالبة بنائب بالبرلان
 أو الدعوة لتقسيم العراق والطالبة باقليم للكلب واقليم للقطط. نحن بنو البشر جربنا كل هذه الحلول وفشلت

 وبكل امانة نقول لكم، كي ل تضيعوا وقتكم الثمي، ان الحل هو الحترام والتعايش السلمي والجتماعي. كما
 كنتم قبل الحتلل، ليس اكثر. الحل في التريبة والتعليم. الحل في التخلص من الحتللت كلها، وتقليص

 العلقات بي قططنا وكلبنا وبي قطط وكلب دول الجوار والتخلص من العصابات التي تتحكم بالطعام عند
 مزابل راس الشارع وآليات توزيعها. وندعو كل عراقي شريف الى ان يشرح الحال والستقبل النشود للقطط

 والكلب في العراق كي ل تهاجر، وان تجتمع لتقرر مصيرها وان ل تستعي بالقطط والكلب في الهجر ال اذا
 و للستشارة فقط، وبعيداَ عن الحيوانات من جنسيات اخرى التي بالتأكيد لها مصالح فيا كانوا من ابنائها

 السعي للسيطرة على مزابل العراق التي اصبحت حكراً على الشركات اليرانية والتركية وان مزابل العراقيي
يجب ان تكون مزابل لحيوانات العراق فقط ولهم القرار في التصرف بها رغم قلتها في رمضان العراق الجديد



واخيراً نطالب توزيع الصور ادناه على القطط والكلب في العراق من باب التوعية ليس إل

             قط ينظف انيابه بعد وليمة
قط شعارة في الياة ابتسم تبتسم لك الدنيا

          قط يلعب في حدائق وبي الزهور
مكان مخصص 

قط ينظف انيابه بعد وليمة              قط شعاره في الحياة ابتسم تبتسم لك الدنيا             

 
قط يلعب ويمرح بي الزهار                     اماكن للتمرين والرياضة

 رخص لقيادة السيارة                                             فرص عمل



 ساعة                           التعايش السلمي٢٤النترنت والكهرباء 

وطن يجمع كل الخلوقات                                 التصاهر الثني              

بس ديرو بالكم من هذا !!!                                         

 كما ندعوا العراقيي في الداخل كافة الى توزيع الطعام الذي يرمى بعد الفطار على قلته الى
 الحيوانات الجائعة بدل من رميها في الزابل التي تسيطر عليها الشركات الجنبية ووكلئهم في العراق

 الرتبطي بحكومة النطقة الخضراء والحزاب الفاسدة، عسى ان يخف الجوع والحرمان الذي تعاني
منه كلب وقطط العراق. 



 ونطالب ايضااً  بتوفير ضلل من الجينكو او الخشب لتقليل تأثير حر الصيف وحالت الختناق الناجمة
 عن قلة الاازراعة والتصحر من جهة، وبرد الشتاء من جهة، وكي ل يتحججون أو  يعتمدون على الحتلل
من كافة الدول، في توفير الظلل وبالتالي استمرار تواجدهم في العراق واستمرار سرقة الزابل !!!

التوقيع

       
أخوكم بوبي
 جلب عراقي في الهجر
برعاية موقع شباب العراق للحصاء والسح

 ملحضة: للذين يسطادون في الاء العكر من كلب وقطط السلطة الفاسدة، الرسالة موجهة الى كلب وقطط
 العراق كافة، وليس لي جهة اخرى. ول يحق لكم تحت قانون حرية التعبير في ايقاف تداول الرسالة وانتشارها
 بي ازقة العراق ومزابله. لكم الحق في الرد على الفكار التي وردت، ولكن ل يحق لكم العظ لن الكلب الصيل

وفي لصاحبه، اما البزون فهو مو راحة، بس يبقى بزون عراقي، وهذا الهم طبعااً !!!

  


