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-قبرص  -فؤاد الهاشم   !!عالمة تعجب

! اإلیراني.. المندوب السامي

ى.. »ضغوط أميرآية من الدول العربية من أجل االصالح           «إن مقولة     -واهللا أعلم    -أعتقد   ا إل الغ به مب
ذه االصالحات؟                       -ولو قليال  -حد آبير وإن صدقت        ان له ل مك !فكيف نفسر تعطش الشعب العربي في آ

واطن       رك الم ا وراء تح ل أميرآ ان«ه واء  » الغلب ري «س ي«أو » السمك م» البنشرج احب مطع أو ص
ا ترغب في االصالح و             ! الفالفل أو العامل في القهوة؟     ة» زهقت «إذن؟ الشعوب نفسه من الدیكتاتوری

ر.. »باني النهضة الحدیثة    «و» الرمز«و» القائد المخلد   «و ا وتستم قول آلمته إلى آخره، وقررت أن ت
داد! النهایة.. في الصراخ حتى  ذ سقوط بغ على الرغم من آل المعاناة التي یعيشها المواطن العراقي من

ع م نسم ا، ول تي حصل عليه ة ال ه یتمسك بالحری ه إال ان اوي وعصابت دي الزرق ى أی وم عل تى الي وح
م .. مواطنا عراقيا واحدا بشرط أن ال یكون بعثيا یترحم على أیام صدام حسين ویتمنى عودته إلى                 !الحك

ى ة، وعل ام الشيوعي ى أی واطن روسي عل ل م را لك آان الخبز والبيض والفودآا والعالج والتعليم متوف
»قوى الشعب العامل «الرغم من التمزق الذي حصل في االتحاد السوفياتي السابق وتبعثر المالیين من                 

زة الشرطة ة والمخابرات وأجه في الشوارع یتسولون قطعة خبز، إال إن أحدا ال یتمنى عودة الشيوعي
يك أن تسأل نفسك أوال                 ! الخبز؟.. هل الحریة أغلى من    ! السریة وغيرها  ذا السؤال عل بة على ه :لإلجا

في تخمة وشبع داخل              « ة؟ أم  .. هل تحب أن تعيش  د أو«.. زنزان ة دون قي ا وتتحرك بحری تكون جائع
ات             ! ؟»شرط لتي تعيش في األقفاص -وحدها    -بالنسبة لي فأنا أفضل الحالة الثانية ألن الحيوان هي ا

 ! ممتلئة دون أن تتذمر... ومعدتها
 ہہہہہہ 

قرن                                ل نصف  دوب السامي البریطاني قب .الملحق االعالمي في السفارة االیرانية یرى نفسه وآأنه المن
ن       ى م ادا عل ا ح د شن هجوم م«فق ة القل ون قيم ة ویجهل دة وشخصيات دنيئ الم حاق ة أق أسماهم حمل

هذا الرجل إما انه مخبول أو قليل! »والصحافة یعتبرونها أداة آل عقدهم الشخصية وأغراضهم الحاقدة              
ذا .. األدب وفي الحالتين ال نریده في بلدنا، فليذهب إلى حيث یجد بلدا یقبله باسلوبه االعالمي الوقح                             !ه

ه                    ا بحق ات.. ومنا إلى سعادة سفير الجمهوریة االسالمية االیرانية ليتخذ إجراء حازم د عالق ان یری إن آ
!جيدة مع الصحافة الكویتية والشعب الكویتي

 ..وأقرأ للكاتب 
ماترهم.. هاي حجایة«

عدای«.. أنا وشاه إیران
 ...!! إال إذا.. لبنان

 ! لو آنت مستشارا
وأصاب.. أخطأت إنجلترا

..وأقرأ أيضا
   حوار القوافي 
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