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 دهدمی جنرال کریمی سرود تسلیمی سر 
 

ولسی جرگه ، دیروز در کمیسیون امنیت داخلی اردوکریمی، سرپرست ریاست ستاد مشترک شیر محمد جنرال 
های چریکی طالبان در اختیار ندارد. آقای کریمی خطاب  جنگی برای مقابله با حمله طیارات اردوگفت که  (پارلمان)

که ی ، کسلحسقوای ملوی درستیز سرود تسلیمی از زبان « ما را تجهیز کنید یا تسلیم طالب یا»گفت  به سران حکومت
که سربازانش را  جای این بار است. جنرال کریمی به سفأرا به دوش دارد، بسیار ت وظیفه مدیریت کل عملیات

 :گوید کهمی ه دولت بار بدخشان صحبت کند، خطاب ب هعی رویداد فاجعو در مورد علت واقروحیه بدهد 
 

 کند یا تسلیم طالب. تجهیزرا یا  اردو
 

وای ق لوی درستیزجهان،  ی ازکند. شاید در هیچ جایمی مطرح قوای مسلح افغانستان  لوی درستیزگزینه تسلیمی را 
اید آقای کردیم، حاال بمی زندگی  قانونمند به شوخی مطرح نکند. اگر در یک کشور نسبتا   یتسلیمی را حت نظرمسلح 

روشن نیست که جنرال کریمی،  شد. می نظر خلع صالحیت و خلع لباس نظامی  نوع اظهار دلیل این کریمی به
 .کندمی چگونه تعریف  اردودر  را جنرالیصاحب منصبی و بلخاصه 

 

امی نظ سوق و ادارۀترین امکانات به هدف برسد.  وظیفه متعارف یک فرمانده در هر جای جهان این است که با کم
 ترین امکانات به را رهبری کند که با کمنظامی  ای عملیات گونه به عمومی باید قوماندانهم چیزی جز این نیست. 

 نتایج بزرگ برسد. 
سند. شنامی وظیفه خود را فراموش کرده است. نیروهای طالب را همه  کند، اصال  می جنرالی که منابع بیشتر تقاضا 

صورت تروریستی و  به. آنان پیلوت بدون طیاره هاینه و نه توپ هستند، تانک دارای . نه ندارندمنظم  اردوی آنان
 .کرد یهای آنان را خنث توان تمام برنامهمی کنند. با کشف دقیق نظامی می عملیات  گوریالیی

 

 ،باید در شرایط دشوار اردوعمومی  اندانقومشود. جنرال و می آنان هم با اندکی مهارت جنگی به عقب رانده  عملیات
های دنیا بهشت  اردوتب و جنرالی در وزارت دفاع همین است. اگر مرا ۀسلسل ۀ. فلسفنشان بدهدمهارت خود را 

به این دلیل تنخواه  اردوعمومی  قوماندانی نیازی نبود. به جنرال و و رهبر ادارهبه بود در آن صورت می امکانات 
ت بیشترین اترین تلفات و ضایع ای رهبری کند که با کم گونه شود که بتواند بهمی بسیار باال از خزانه ملت پرداخت 

شود تا امنیت مردم می محافظ، زندگی آرام اعطا گارد و دربان و ، انرموتر  موتر وها  به جنرال تهدید را دفع کند. 
ته و بدست گرفیط دشوار ا در شرانظامی ر ادارۀشود که بهترین می رتبه جنرالی به کسی داده  مین کنند. اصال  أرا ت

و  اورقابل ب اصال   لوی درستیز اردویمی از سوی تسل انتخابات منطقی نیست. طرح ود امکانکمب ۀ. بهانعملی نماید
 .نیست پذیرفتن 

 

 یباید لطف کنند شرافتمندانه استعفند وضع موجود عاجز ادارۀکفایت دیگر اگر از  های بی کریمی و جنرالمحمد شیر
تواند ادعا کند که می . هیچ کسی ننیست الرجال قحطدر این سرزمین  های توانا خالی شود.  بدهند تا جا برای آدم

 ندارند.  یانش، بدیلروبا دیگر همکریمی و محمد شیر
جا  کند. اما اینمی  یه کارش برآید، شرافتمندانه استعفجهان معمول است مقامی که نتواند از عهداز ی ا در هر گوشه

ز فروشند و امی اند و به مردم افغانستان فخر  شان لمیده های خوانند، هنوز هم در کرسیمی که سرود تسلیمی  با آن
 .آورندمی ها سرباز هم خمی به ابرو ن اختن دهب جان

در مورد انتخاب و اجرایی باید لطف کنند به حال سربازان وطن دل بسوزانند و هرچه زودتر  رئیسجمهور و رئیس 
به توافق برسند. هرچه زودتر باید وزارت دفاع صاحب وزیر شود و  لوی درستیز قوای مسلحوزیر دفاع و  تعیین

 که به شمار تلفات تکلیفی در وزارت دفاع، غیر از این بال ۀگردد. ادامکریمی هم مشخص شیر محمد جاگزین آقای 
 1۳۹۴حمل  2۶شنبه  چهار  .سربازان ما بیفزاید، سود دیگری ندارد
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