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 اعالن مفقودی
 !قابل توجه ھموطنان شريف

ما از  طبيعت بنا بر علت ھای مختلف که اکثريت روشنفکران عزيز ۀاز چند روز به اينطرف يک موجود عجيب الخلق

که در مقابل توطئه و تھمت اين ) معروفی(و معتبر استاد سخن دپلوم انجير  اسناد موثق ۀ ارائًآن اطالع دارند مخصوصا

ذاشته گمطبوعات بيرون مرزی پا به فرار بيده شد از چوکات ذھنيت  بر رويش کوگيل مثل پارچه سنذحيوان پست و ر

 اصيل و ۀکه اين موجود کدام مشخص ينااز) تا کنون چندين بار مرده استر چه گ(باشد ويا ھم مرده  و مفقود االثر می

و را اان قرار دھم فلھذا آنچه ازين جاھل الکماالت برداشت دارم گ در ديد خوانندًرا مشخصا عالمت مثبت نداشته تا آن

 شر بسپارندد ھر چه زود تر معلومات خود را به نر از او سراغی داشته باشگدارم تا ھموطنی ا معرفی می

 ، شرف باخته ،بی وجدان  ،خود خواه  ،ر گ تھمت – الفوک –تيز زبان  - چو تار – نراد -  اپن–او آدم  نمای جاھل 

،  استعمار ۀ نمايند، جاسوس چند جانبه،چاپلوس  ،عاشق مقام و ثروت  ، پله بين، جاه طلب ،خصيه مال  ، صفتگرگ

ً  که جسمای او در زمان،باشد  میمحمد عمر رھبر طالبانشی خونخوارکران درجه اول جانور وح بوسان و چایاز پا

زد وھر چه لقب باال بلند بود بر خود می چسپاند  حيات داشت و برای مشھور شدن خود را به ھر درو دروازه ای می

داشت فلھذا چنين  اھی به خانواده ھای مشھور مستبد و غير مستبد تاريخی افغانستان  منسوب میگ خود را ھر چند ًضمنا

صافی او را به يک شکل درست و اساسی معرفی ل است نتوانستم با داشتن چنين اواؤ ھويتش زير سًموجودی که اصال

توانم عرض بدارم که او خودش و يا کسی او را   فقط می،بدارم تا ھموطنان در پيدا نمودن او مشکلی را احساس نکنند 

 .کنند ياد می) ھاشميان(د کشور ھاشم خان به اسم به خاطر خدمات خودش و يا پدرش به جال

  و سر سکونت دايمی داشتهيکا شه ای از کاليفرنيا در امرگوکه من اطالع حاصل نموده ام اين موجود کثيف در  طوری

درين  ً که در تمام عمر مخصوصا... و  از آن ،ريزد می) ...عرق شرم (خود را در کثافات خوردکی اش درون  و

 . می خاص خورده  از ديد ھمه خود را پنھان ساخته استا ديده درائی و بيشراواخر ب

،  ھر چه زود تر اطالعيه خود را به محل فساد پروریًر چنين موجودی را سراغ دارند لطفاگھموطنان شريف ما ا

ان ھمچو کثافت ھا اطالع دھند تا چوچه ھا وحمايت کنندک) نينالآ - منفغان جرا(شعبۀ استخدام جواسيس ،نی گدروغ پرا

 ايشان از شرم  زنده بودن چنين حيوانی بساط زباله پرانی خود را ھر چه ، زنده باشدً که اين موجود جسمایدر صورت

 ردندگروشنفکران بی اطالع نين مصدر شرم  ازود تر جمع نمايند تا بيشتر از

 


