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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  ميرويس ودان محمودی

  ٢٠١٢ اکتوبر ٠۶

  

  !جان و دزدی ھای نجيب گاو) فتانه(حقايقی در مورد خانم نجيب گاو 

  

  .کابل بودمادرش سر آشپز ھوتل  باشد و  دستگير قلعه بيگی و از قوم محمد زائی میۀفتانه دختر جالل و نواس

نجيب گاو وی را زندانی کرد  زر خان شخص پولدار و مشھور بود و .فتانه جان زمانی دوست دختر زر خان بود

  .و تحت شکنجه قرار داد تا که مرد

رقاصی و  - عياشی - مصروف... و درواز -ھمچو شھر غلغله) پرونتا(خواھر فتانه جان روزگارانی در کلب ھای 

  !آرميد ز آغوشی به آغوشی میشھوترانی بود و ھر روز ا

فعالً در شھر سانتياگو امريکا سکونت  که نجيب جالد سفير ايران شد باجه اش يعنی توريالی سروری را که زمانی

 مليون پوند استر لينک طال را از 300مبلغ و ارزش ه رياست جمھوری ب در زمان .دارد نائب سفارت برگزيد

  .ذخيره نمود ی سروری به انگلستان انتقال داد و در بانگیھای ملی افغانستان توسط بريال ثروت

حساب بانکی باز نمود و مبلغ سه  به نيويارک سفری داشت و در آنجا) روشان( برادر نجيب گاو ١٩٩۴در سال 

  !مليون دالر را در حساب جديدش ريخت

  .پردازند دالر فيس می 50,000 مبلغ ساالنهخوانند و  دو دختر نجيب در کالج شخصی در ايتاليا درس می

مبلغ سيصد ھزار ه کنند ب می زندگیدر آن کند و خانه ای را که  دختر کوچک نجيب در ھند با فتانه زندگی می

  .خريداری کرده اند دالر نقداً 

برای برادرش که با وی اعدام شد  در کابل نجيب خانه ای را که دو صد ھزار دالر ارزش داشت با مال و اسبابش

  .تحفه داد

  . خروار از دزدی ھای گاو مردار شده بودۀاين مشت نمون

فاميلش را برای ھموطنان  باشد و عنقريب ليست دزدی ھای ديگر نجيب گاو و ثق میو ھا ھمه اش متمعلوما

  .عزيز افشاء خواھم ساخت

جھادی که ھمچو رھبران   جلوه دھنده ایخواھند از نجيب شياد فرشت شرم وننگ بر خاديست ھای کثيف که می

  !!!ندزيده و خيانت نکرده است
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  !خادی و پرچمی - دزدان و وطنفروشان خلقی -مرگ بر آدمکشان

  

  :يادداشت

ھرچند پورتال نمی تواند مؤيد زندگانی توأم با آلودگی ھای اجتماعی در تمام اشکال آن باشد، با آنھم طرز زندگانی 

ی ميليونی و کشور نگردد، مسألۀ شخصی بوده، به خود افراد تا جائی که منتج به غارت اموال و مالکيت توده ھا

  حق نمی دھيم تا کس و يا کسانی را از آن بابت مورد انتقاد قرار دھيم

 AA-AA ادارۀ پورتال


