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  !شبنامه نويس بايد به جزای قانونی برسد
نويسنده نيستم ولی طوری که در نوشتۀ چند روز پيش خود تذکر دادم، من ھمان

داستان غم . مفاھيم را امانت بر ورق کاغذ آورده ميتواندقلم ميگردد و دستم به 
" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"آور شبنامه نويس پليد را ھر روز در پورتال 

در قسمت نھم نوشتۀ جناب موسوی . با جديت و کنجاوی بيحد پيگيری ميکنم
  :اينستجملۀ زننده ای از آن شبنامه درج شده است و آن  صاحب

  »رھاکردن دختران جوان در سکسستان المان و سر بلند گرفتن« 

. چنين يک جملۀ موھن و تحقيرآميز را تا حال در ھيچ جای نخوانده و نشنيده ام
خود نخوانده و نشنيده ام که کسی يک مملکت را پررنج و محن من در عمر 

 ھشتاد مليونی لندآوازۀ ناميده و يک ملت ب"فاحشه خانه" و "سکسستان"دربست 
  .را با اين طور يک عبارت ناروا و پليد مورد تحقير قرار بدھد

بسيار دانشمندانه واضح و آقای موسوی در ھمين بخش نوشتۀ خويش موضوع را 
ه و نشان داده است که چنين يک جمله توھين به صدھا مليون انسان روشن ساخت

ه را کسی به المانی ترجمه لاز نظر من اگر اين جم. جھان غرب شمرده ميشود
کرده و به مقامات قضائی کشور المان راجع بسازد، بدون شک شبنامه نويس را 

 حاضر کشور خودواسطۀ انترپول به ه ب "توھين صريح به ملت المان"بخاطر 
  .ه پای ميز محاکمه خواھند کشانيدساخته و ب

و خصوصاً " افغانستانافغانستان آزاد ــ آزاد "از ھمينرو يکبار ديگر از پورتال 
 داده شخص موسوی صاحب محترم که به يقين ھويت شبنامه نويس را تشخيص

يقين کامل . خره نام اين حيوان خبيث را فاش بسازنداست، التجاء ميکنم، که باال
دارم که افغانان مقيم المان وقتی اين طور يک جملۀ توھين آميز را بخوانند، اين 

واده و اقارب قريب و بعيد و دوستان و آشنايان خود دشنام را متوجه خود و خان
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ً در بين . تلقی خواھند کرد  ھزار افغانی که يکصد و سی تا يکصد و پنجاهو يقينا
در المان زندگانی دارند، کسانی سراغ خواھند شد که موضوع را جدی گرفته و 

 ھرچه س راازينرو لطفاً ھويت شبنامه نوي.  اقامۀ دعوا کنند ملعونباالی آن مجرم
 با احترام.     افشاء کرده و اين حيوان وحشی  را به سزای عملش برسانيدزودتر

  
  

 
 


