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 ؟، مارشال دوستم خواهد شدجنرال دوستم ایآ
 

 م یهللا الرحمن الرح  بسم
 
 

 عی، ترف  شودیانجام م  کباریکه هر چند سال    یزمان  عیدارد ، ترف  یمختلف  یمسلح افغانستان راه ها   یدرجه در قوا  عیترف
 دارد   یشخص بستگ یفوق العاده که به رشادت و فداکار

نه زمان الزم است  عینوع ترف نیاست ، در ا یمنحصر به فرد افغان عیراه آن ترف نیو آسان تر عیترف گریراه د البته
 و نه رشادت !!  

دولت مجاهدان   یهللا و در دوره ها   بیکه پس از سقوط داکتر نج   میجنرال دار  یشماریهم اکنون در افغانستان تعداد ب  ما 
 .   دندیرس یسابقه درخشان به رتبه جنرال ا یو  ینظام التیبدون داشتن تحص یو حامد کرز

 : یبق وزارت دفاع ملسا  یسخنگو ،یریگفته جناب دولت وز به
با قلم خود به صدها،    ن،یشیپ  جمهورسییر  ،یربان  یاست؛ آقاداده  یجنرال  ۀبا قلم خود به صدها تن رتب  اریحکمت  ی»آقا 

است داده یجنرال ۀدر گذشته به صدها تن رتب جمهور،سییاست! جنرال دوستم، معاون رداده یجنرال ۀهزاران تن رتب
[ . . .۱  ] 

 :   کنمیاشاره م یجناب کرز یجمهور استیدوران ر یها  عیمورد از ترف کیبه  نجا یدر ا من
نفر  ۳۹به ۶۲۲۲و  ۳۹۶۷جمهور اسبق افغانستان با صدور احکام  سیرئ یجناب حامد کرز ۱۳۹۲/۶/۳۰ خیتار به

 [ ۲اعطا کردند! ] یرتبه جنرال
 .    شودیم دهیجنرال " نام دیتان " کارخانه تولها افغانس یرتبه بخش نیهم بخاطر

 نیعنوان دوم  میاعطا کرد و مارشال فه  میفه  میرا به محمد قس یرتبه مارشال یحامد کرز  یجمهور  استیدوران ر  در
افغانستان   نیشیخان برادر محمد نادر شاه، پادشاه پ  یمارشال افغانستان شاه ول  نیمارشال افغانستان را کسب کرد ، اول

لقب "فاتح کابل" داده  یکرد و به و افتیرا در یمارشال ۀ، رتبیهللا کلکان بیحکومت حب یبود که به دنبال سرنگون
 شد.  

 مادام العمر ازاتیحقوق و امت ی، با صدور فرمان یرتبه مارشال ضیجمهور افغانستان ضمن تفو سیرئ ،یحامدکرز
 افغانستان منظور کرد   یجمهور استیمعاون اول ر م،یفه میمحمد قس یرا برا

شامل معاش هفت  میفه یداده شده به آقا  ازاتیمقام حکومت افغانستان که نامش ذکر نشده است امت کیبه گفته  که
 محل   ،یرقم
 [  ۳بود .] یمل یدر مراسم ها  ژهیو گاهیو داشتن جا  یتیامن ریتداب ش،یرها 

 است .  پروراندهیرا در ذهن م یمارشال یا یجنرال دوستم از همان زمان رو احتماال
، او در  ونددیمسلح بپ یگرفت که به قوا میتصم یاما دوستم ، او ابتدا کارگر اداره نفت و گاز شبرغان بود ول و

 .  فتح تنگه واغجان بود اتیاز آنها عمل یکیشرکت کرد که  یادیز یها  اتیعمل
 بیجمهور نج   سیرئ  ریمورد تقد  نی، شرکت کنندگان ا  ثاریموفقانه فتح تنگه واغجان و شکست لشکر ا  اتیاز عمل  پس

و دوستم هم   ختیآو یمیعظ یمحمد نب نهیامان هللا خان را به س یجمهور شخصا مدال غاز سیهللا قرار گرفتند ، رئ
 [ ۴نائل آمد .] یهللا به رتبه دگر جنرال بیاز طرف داکتر نج 

 شد :   مانیکارش پش نیاز ا یهللا به زود بینج  داکتر
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 یاست ، ما موضوع تنگ یبلست }وجب{ جا  کیدر سطح کشور به اندازه  رهی، تنگه واغجان دانشمند و غ پغمان
 [ ۵] میکه در برابر شکست خوست قرار داشت میواغجان را بخاطر آن بزرگ جلوه داد

  استیهللا و در زمان کوتاه ر بیکرد و پس از سقوط داکتر نج  فا یهللا ا بیدر سقوط دکتر نج  یبعدها نقش اساس دوستم
 [ ۶کرد و سترجنرال شد . ] عیدوستم بازهم ترف یمجدد یجمهور
 بود .  ۱۳۹۸ یجمهور استیعبدهللا در انتخابات ر میت یدیکل یاز اعضا  یکی دوستم

کرد داکتر عبدهللا  یرا به عنوان برنده انتخابات معرف یانتخابات جاللتماب محمد اشرف غن ونیسیاز آنکه کم پس
 لیخودش را تشک یهم برداشت و دولت مواز گریقدم د کیبار  نیتقلب سر داد و ا ی گذشته ندا یمانند انتخابات ها 

 هم برگذار کرد .  یفیداد و تحل
اقدام   نیکرونا ، ناگفته نماند که ا  روسیمصادف بود با مذاکرات صلح با طالبان و گسترش و  یدولت مواز  نیا  لیتشک

 به بار آورد .  یمال انیدالر ز اردیلیم کیدولت افغانستان  یجناب عبدهللا برا
کنار  یمحمد اشرف غن یجمهور استیبا ر یجمهور است یسوگند ر یداکتر عبدهللا با وجود ادا یاز گذشت مدت پس

 گذاشت .   یخاتمه بحران خودساخته شروط یآمد و برا
به دوستم است که بر اساس  یرتبه مارشال ضیتفو یجمهور غن سیتوافق با رئ یداکتر عبدهللا برا طیاز شرا یکی

 مجلس با آن مخالفند .  ندگانیاز نما  یادیاز مردم و تعداد ز یریپژواک بخش کث یخبرگذار ینظرسنج 
 بیجمهور اسبق افغانستان بخاطر نقش پر رنگ دوستم در سقوط دولت دکتر نج  سیهللا رئ بیداران داکتر نج  رفط

جنرال عبدالملک ، نظام  انیهم منجمله حام از ترک تباران افغانستان یادینسبت به او دارند ، تعداد ز یسخت  نهیهللا ک
 .  ستندموضوع مخالف ه نیبا ا یشچ یو احمد ا یصاریق نیالد
 .  میفزایبه آنها ب دیرا هم با  میاز هواداران مارشال فه یدر آخر بخش و
 را به همراه داشت :   یتند یخاطر درخواست عبدهللا عبدهللا واکنش ها  نیهم به
 جدا کرد .  درخواست عبدهللا ، راه خودش را از عبدهللا نیدر واکنش به ا میفه میفرزند مارشال محمد قس میفه بیاد

جمهور   سیسرگشاده به رئ یهم با فرستادن نامه ا ندگانیجوزجان در مجلس نما  تیمردم وال ندهینما  یشچ یا بکتاش
به جنرال دوستم ، او را محاکمه   یرتبه مارشال یاعطا  یو داکتر عبدهللا از آنان خواست تا به جا  یمحمد اشرف غن

 کنند .  
 کار موضع گرفتند .  نیهم در برابر اجرگه{  ی}ولس ندگانیمجلس نما  یتن از اعضا  صد

 جنرال دوستم واکنش نشان داد .  یاحتمال یبه شدت در برابر مارشال ییویدیعبدالملک هم با انتشار و جنرال
نکته را هم  نیامر مخالف هستند و ا نیمردم افغانستان با ا هیل دوستم ، بقداکتر عبدهللا و هواداران جنرا یاستثنا  به
ما هم  یپست مارشال دانیو طبعا کاند میدر جهان دار یا ژهیو گاهیکه ما از لحاظ تعداد جنرال جا میفراموش کن دینبا 

 .  رندیجنرال دوستم را بپذ یخودشان قناعت کنند و مارشال یبه جنرال توانندیو احتماال همه آنها هم نم ستندیکم ن
جنرال دوستم موافقت    یبا درخواست مارشال  یجمهور غن  سیرئ  رسدیبه نظر نم  میریرا در نظر بگ  نکاریعواقب ا  اگر

 کند .  
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۱۳۹۹\۲\۲۶ 
  

 :  منابع
  
   ۱۳۹۵سال  زانیم ۲۷ انتشار خی، تار وزی؟ طلوع ن یمعامله بازرگان ا ی یرتبه جنرال_۱
   ۱۳۹۲/۶/۳۱انتشار  خیافغانستان ، تار یدرجه افسران . . .شبکه اطالع رسان عیترف_۲
, ۱۴انتشار حوت  خی, تار voa،  اریهللا احمد بی، به قلم نج  میبه مارشال فه ژهیو ازاتیامت یواکنش ها به اعطا _ ۳

۱۳۹۲  
  ۴۷۷و  ۴۷۱، ص  یمیعظ ی، محمد نب استیاردو و س_۴
  ۴۷۱همان منبع ، ص _۵
  ۲۷۴، ص  یاثیغ یالیدور ، احمدشاه فرزان و تور یبه افق ها  دواریاستوار و ام یمرد_۶
   

mailto:maqalat@afghan-german.de

