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                                                ٢٠١۴ جون ١۶
  

  !جان را بشناسيم» فتانه «تابيائيد 
  

  :مقدمه

به وسيلۀ يکی از دوستان و افشای عملکرد خودش و مادرش، يکی از افراد خادی  » مسکا نجيب« به دنبال نشر عکس 

من ھم به . به رجز خوانی آغاز نموده، تھديد نمود که ھرگاه افشاء گريھا ادامه يابد گويا چنين و چنان خواھد کرد

می آيد دريغ ننمايد، با اسم  و ھر چه از دستش بر  دچار سرگردانی نگرددنجيبخاطری که در يافتن افشاء گر خاندان 

از باغ پر نيز قبل از نجيب چند ديگری را » ثريا بھاء«که بر مبنای گفتۀ » فتانه«اصلی خود اين داشه ھايم را عليه 

  : نعمت خود بی نصيب نگذاشته بود، نوشتم که اينک تقديم شما خوانندگان عزيز می نمايم

  

جالد مشھور به » نجيب«ان شمه ای در مورد جنايات شوھر درنده اش جان را بشناسيم و ھم چن» فتانه«بيائيد که «

  :بدانيم» گاو«

 .بود» ھوتل کابل« مادرش سر آشپز و» محمد زائی«و از قوم » دستگير قلعه بيگی«و نواسۀ » جالل«دختر » فتانه،«

. مول و مشھوری بودپولدار، مت تاجر و شخص» زر خان«بود،  »زر خان» «لندۀ«زمانی دوست دختر و» فتانه جان«

کاری را که انجام داد، وی را زندانی و تحت شکنجه ھای وحشيانه  مقرر شد اولين) خاد(زمانی که رئيس » نجيب گاو«

   .اين که در اثر شدت شکنجه ھا جان داد قرار داد تا

 مصروف، ... درواز و-ھم چو شھرغلغله ) پرونتا(ھردو يکجا روزگارانی درکلب ھای  خواھرش و» فتانه جان«

   .آرميدند میو می خراميدند عياشی، رقاصی و شھوترانی بودند و ھر روز از آغوشی به آغوشی 

» امريکا«ی »سانتياگو« در شھر را که فعالً »  س- ت «يعنی  زمانی که سفير ايران شد، باجه اش» نجيب جالد«

به ارزش  ياست جمھوری اش، گاو کثيفبرگزيد و در دوران ر» واشنگتن«سفارت افغانستان در  سکونت دارد، نائب

به انگلستان »  س-ب «افغانستان بود؛ توسط  را که متعلق به ثروت ھای ملی مردم)  ميليون پوند استرلينک طال٣٠٠(

مردم ه در کنج و زوايائی که خسپيده است بيدار شود و در پيشگا»  س- ب «بايد . نمود انتقال داد و در بانکی ذخيره

روزی به خاطر اين جنايت عظيم مورد باز  افغانستان از اين دزدی و خيانت تاريخی لب به سخن بگشايد و در غير آن

   .پرسی قرار خواھد گرفت
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خانه اش وز وز می کند،   از طريق ورای مجازی از موشکه بعضاً ) روشان( برادر نجيب گاو عيسوی ١٩٩۴ در سال

 ميليون دالر از ثروت ھائی مردم افغانستان را به ٣و مبلغ  نجا حساب بانکی باز نمودبه نيويارک سفری داشت و در آ

  .ريخت حساب شخصی وجديدش

درس می خوانند و ساالنه به ھزاران » ايتاليا«دو دختر نجيب وطنفروش ، دزد و آدم کش در کالج شخصی در کشور

مجازی از   کالج را تمام کرده است و حاال از طريق ورایگاو مردار شده فکر کنم که دختر کالن( دالر فيس می پردازند

بازار سياسی آشفته البته در ). می کند جنايات و خيانت ھائی عظيم و نابخشودنی پدر وطنفروش و آدمکشش دفاع

دمکراسی تحميلی امريکا به وجود آمده است حتی ماچه موشان خلقی، پرچمی و  امروزی کشور که از برکت و خيرات

نيز از اين فرصت طالئی استفاده  يکی از دختران نجيب فاشيست. يز در دولت و حکومت پوشالی کابل خزيده اندن خادی

محافل خانگی روسپيان و مفعوالن پرچمی و خادی ظاھر می گردد و اکت و   کابل رفته ودره و چادر بر سر بعضاً نمود

  .آميز دعوت می دارد  وحدت و ھمزيستی مسالمتدايۀ مھربانتر از مادر را کرده و مردم را گويا به ادا ھای

خرچ نداده اند؛ تا جنايات و خيانت ھای پدرآدمکش و   اما اين نسل و نطفۀ روسپيان ھيچ گاھی چنين شھامتی را به

  !از فاميل ھای جانباختگان و شھداء در پيشگاه مردم و تاريخ معذرت بخواھد جاسوسش را محکوم نمايد و

 ٣٠٠٫٠٠٠ دارند به مبلغ آن زيست زندگی می کند و خانه ای را که در» فتانه«با » ھند«و در دختر کوچک نجيب گا

  .خريداری نموده انداً دالر نقد

 در شھر کابل با مال و ،داشت  خانه ای را که دو صد ھزار دالرارزش،گاو اين ديوانۀ مادر خطا و مادر زاد» نجيب«

  تحفه داده بود،مردار گشت  واسبابش برای برادرش که با وی يکجا اعدام

  


