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  !آقای موسوی

  کی است؟  دلم تنگ شد، شبنامه نويس
  

آقای .   خواندم، در بارۀ روابط امريکا و طالبان نوشته بود را که"عزيز"رحيم داکتر مير عبدالديروز مضمون آقای 

شما در مضامين خود که تا حال پايان .   را نفھميدمان که منظورشه طنز گونه از شبنامه نويسان ياد کرد"عزيز"

ه اين داند ک الکن تا حال ھيچ کس نمی.  نيافته، ھم چندين بار از کردار زشت و ناپسند شبنامه نويس ياد کرده ايد

فکر می کنم که شبنامه نويسی که شما از آن ياد می کنيد، شايد در کانادا .  کند انسان بی وجدان کی است و چه می

 ديگری ممکن کسی يا کسان نام برده  "عزيز" که آقای ی نويس يا شبنامه نويسانهشود شبنام اما تصور می.  باشد

مردم از کجا ھويت و نام اين شخص ناپاک و .  ز شبنامه نويس نام نمی بريدشما ا.  من کامالٌ سرگيچه شدم.  باشند

ين جنجال اشود و از خدا ما را از از شما می.  فال بين ھستيمھم ما نه علم غيب نداريم و نه .  کثيف را پيدا کنند

  .  را افشاء نمائيدتا به کی انتظار بکشيم و تا چه وقت  منتظر شما باشيم که اين کثافت صفتان .  خالص کنيد

 

  :يادداشت

ما ضمن آن که نامۀ تان را در پورتال . خوانندۀ عزيز، از توجه تان به مطالب منتشره در پورتال يک جھان ممنون

  . نيز فرستاديم" موسوی"نشر نموديم، خدمت ھمکار گرامی ما آقای

 سرانجام ھويت کثيف شبنامه نويس را افشاء تا جائی که ما از ايشان شناخت داريم می توانيم با اطمينان بنويسيم که

  .خواھند نمود و اما اين که در چه زمانی، با تأسف ما در آن نقشی نداريم

  شاد و پيروز باشيد
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