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#لبنان به شما چه؟!
حس�ینقدیان�ی :حواسه�ا هم�ه اینج�ا! حضرتآقا و
حضرات محافظ نیز! حتی جناب حاف�ظ! میخواهم برای
غرباللهیها ک�ف مرتب بزنم! عنصر غ�ربزده تا دیروز
مس�خره میکرد «جانان م�ن اندوه لبنان کش�ت ما را» و
میگفت« :لبنان ب�ه ما چه؟!» اینک چنان نگران س�احل
بیروت ش�ده که کم مان�ده از غص�ه رو به موت ش�ود! تا
همین چن�د روز پی�ش در نظر غربگراه�ا #عروس فقط
#پاریس بود اما اینک چند صباحی اس�ت که صبح پست
میگذارند عروس خاورمیانه #بیروت و ش�ب هم! نه انگار
که ما در همین وطن خودمان عروس و داماد گرفتار داریم!
رأیاولی شنیده بودیم ولی لبناناولی ندیده بودیم! لطفا
ب�ه غرباللهیها #الش�خور نگویید! این اهانت اس�ت به
الش�خورها! غرباللهی همان موجود پستتر از حیوانی
اس�ت که فقط قرنی یکب�ار دلش برای لبنان میس�وزد!
غرباللهیها همه عین هم هس�تند؛ خواه رئیسجمهور

فنارس�ه باش�ند ،خواه همین ماتیکفروش چش�مچران
میدان ونک که ده روز است چش�م از رنگ چشم عروس
میانه برنمیدارد! هی مستر هوشتنگ! دیگر نگویی لبنان
چه دخلی به جمهوری اسلامی داردها؛ ای�ن روزهایت را
مثل چماق میکوبانم بر فرقت! این بزرگترین فرق قاسم
با امانوئل است :اولی در منطقهی غرب آسیا تا حد جان با
س�لفی میجنگد و دومی روی زخم جانباختگان سلفی
میگیرد! آری! حاجقاس�م توریس�ت خون نب�ود ،بلکه
خون به دل تروریس�تها میکرد! آق�ای مکرون! دماغت
را فاکتور بگیریم؛ همچین بدکی هم نیست قیافهات! فقط
در تورهای ساحلی که میآیی ،مواظب انگشت تکفیریها
باش! شنیدهام مشکالت اخالقی دارند! برای رئیسجمهور
مهد دموقراضی خوب نیست که  ۶ماه سال با جلیقهزردها
آره ،باقی سال توسط دشداشهپوشها پاره! حزباهلل اگر
میخواست بمیرد ،زیر موشکهای میتران میمرد! ساحل

مدیترانه همهی صدفهای خود را مدیون سیدحسن است!
بیخود بخت بد س�عد حریری را گ�ردن بچههای ضاحیه
نیندازید! آنچه حزباهلل انش�اءاهلل به زودی میترکاند،
اس�رائیل اس�ت؛ نه بندر بیروت! خیالتان تخ�ت! باز هم
در میان دکلتهپوشترین خوانندهه�ا ،یک زن آزاده پیدا
میش�ود که داد بزند« :نصراهلل تنها نیس�ت!» غرباللهی
نگران لبنان شده بماند؛ حتی دلش برای مسلمین #چین
میسوزد! خمینی هم میخواس�ت اینجور #اپوزیسیون
باشد ،هنوز محمدرضا #شاه بود! انقالب قبل از جگر ،عقل
میخواهد؛ ضدانقالب نه عق�ل دارد ،نه جگر! بله! ما هنوز
هم دشمن انقالب را ضدانقالب میخوانیم! ما انقالبیها به
لبنان کمک میکردیم ،آن زمانی که «ن�ه غزه ،نه لبنان»
مد بود! یک فکری به حال اپوزیس�یون بیکالس�ت بکن
حضرتآقا! اینجوری معاملهمان نمیشود! تمام کنم این
#متن را با یک چشمک!

