
  از نجیب روشن تا نجرابی

  سابق گارنیزیون کابلمدیر پیژند  ،دگروال ولی

  

  

این روزھا کھ بازار اتھامات سخت ناروا برضد  افسران وطنپرست اردوی افغانستان توسط حلقھء  در

نجرابی کھ خودرا افسر پیشین  یحیی، شخصی بھ نام خاصی از کودتاچیان نھم ثوری گرم است

گارنیزیون کابل معرفی می کند، دشنام نامھ ھای سرتا پا مبتذل، بازاری و بی اساس را بھ آدرس 

اما این شخص اگر . سایت آزادی بھ نشر می رساند جنراالن با عزت اردوی افغانستان دربرخی از 

افسر گارنیزیون کابل بوده باشد، چگونھ می نویسد کھ بعد از گذشت سال ھا پس از مشاھدهء ویدیو 

کلپ ھا متوجھ شده است کھ سترجنرال ارکانحرب محمد نبی عظیمی یا دگرجنرال ارکانحرب 

حالی  سایر افسران اردو خیانت کرده اند؟ در د ھا بھ باور ھای وی وبا عملکرد خو نورالحق علومی

برابر چشمان تمام سربازان و افسران  کھ آن وقایعی کھ در ویدیو کلیپ ھا رخ داده است، در

این نمی توانست از حوادث آن  گارنیزیون کابل و بسیاری از منسوبان قوای مسلح رخ داده بود و بنابر

من بھ حیث  از سوی دیگر و.  آمدن احمد شاه مسعود بھ گارنیزیون کابل بی خبر بوده باشدزمان مثالً 

 در تخلصی متذکر شوم کھ چنین شخصی با چنین نام وسابق گارنیزیون کابل می خواھم مدیر پیژند 

  .کتاب حاضری گارنیزیون کابل وجود نداشت

شخص می تواند برای  زیرا ھر. مھمی نیست، چیز زیاد اما این کھ وی ایمل آدرس خود را می نویسد

ً آقای نجیب روشن کھ در چنین ترفند ھا مھارت دارد، و. خود چند ایمل ثبت کند با نام ھای  مثال

آن شخصیت دشنام می دھد، حاال کھ بھ کلی  روز بھ آدرس این و قیوم زی و غیره شب و. مستعار ن

این چاره یی جز اختراع نام  تھ است، بنابرتجرید شده و حتی جناب دره وال مھمند نیز وی را شناخ

جدید تر ندارد تا مردم باور  نجرابی و ساختن ایمل ھای جدید و ھای مستعار جدید مانند کوھستانی و

جرأت می نویسد وجود خارجی دارد ولی ھرکس بھ  کنند کھ کسی کھ ایمل خودرا با این وضاحت و

  .آن را دریافت می کند ایمل مذکور پیامی بنویسد طبیعی است کھ جناب روشن

  دگروال ولی: با عرض حرمت

متذکر شوم کھ چنین سابق گارنیزیون کابل می خواھم من بھ حیث مدیر پیژند . . . 
 .کتاب حاضری گارنیزیون کابل وجود نداشت در تخلصی شخصی با چنین نام و


