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فرزند  سردار  « الکوزی » دار عبدالقدیرخان   فرزند  خزانه « خیرخواه » عبدالکریم 

 و در بوده ندهار منطقه ارغنداب والیت ق  سکونت اصلی شان. محمد عثمان خان  است 

. متولد شده است کودامن  هجری شمسی در فرزه «  0065 » سال   
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ران شریف ، پنج کتاب ، بوستان ، ق»  :  شامل که  راخویش   تعلیمات ابتدایی  موصوف

را از « و غیره   ه حافظ شیرازی ، خالصه کیدانینامه  خواجاللستان سعدی شیرازی ، فگ

شخص با  دار و  خزانه،  زمان  که در ان  «الکوزی» عبدالقدیرخان  خویش پدرمرحوم 

قلعه  بخصوص مال فقیر صاحب مهتاب   روحانیونرگدیو  بود  شاه امان هللا خان  اعتماد

.موختآ کابل ، چهاردهی  

 

داشت ، به این اساس  دروس الزمه آن وقت استعداد خاصدر آموزش عبدالکریم محترم 

پسر   که  و توجه محمد عمر خان والی کابلمهتاب قلعه  ساطت مال فقیر صاحب  وبنابر 

 مهتاب قلعهواقع  در «   احضاریه» بود ، در مکتب آن وقت  بنام   نادرشاهکاکای محمد 

.شامل شد  کابل ،چهاردهی   

احضاریه  »  بنام لیسه  بعد از تکمیل دوره ابتدایه ، شامل دوره« خیرخواه » عبدالکریم 

واقع شامل لیسه عسکری   ،در وقت سلطنت سردار محمد ظاهر شاهمتعاقبآ و    «حربیه

بعد از و   ردید گ شامل حربی پوهنتون  ،ا فراغت از لیسه عسکریو ب ه شد مهتاب قلعه 

در   « وکیل ظابط   » به  صفت   با اخذ سند عالی  در بخش توپچیچهار سال تحصیالت، 

.خدمت شد  شامل ریاست ارکان حربیه وزارت دفاع   

 

مسوولین  اعتماد،« پاکی  ، استعداد ولیاقت »به اساس  طی مدت کمی توانست موصوف

« میوند » لرزاق خان رجنرال عبداگکه به همین اساس دوزارت دفاع به خود جذب کند ، 

برعالوه   در انجا  که مقرر کرد در اوپراسیون وزارت دفاع  ،یاور خویش او را به پست

.بود ی نیز  برخوردار بیشتریک امتیازی خاص و از معاش نورمال ،  از   

 

و در راس  صدراعظم   به صفت  سردار محمد داود خان « م   0520 » زمانیکه در سال

و انکشاف  و به تعقیب ان اردو را وسعت  رفت گر اردو افغانستان سلطنت ظاهر شاه قرا

اولین  در اردو افغانستان ، محترم خیرخواه به صفت  عه را کتقطبا ایجاد اولین ، بخشید 

ک کابل  موقعیت  داشت ، مقرر شد بتخا  منطقه در  ندان ان  قطعه مهم و اساسی کهقوما

پرتاب راکت ت سردار محمد ظاهر شاه ، نمایشی داشحضوربا  اولین باربرای موصوف  و

. مورد نوازش و تقدیر قرار گرفتدر آخیر و دادانجام  گیجنطیارات ضد  را بر   

 

را در اردو خدمات فراموش ناشدنی « چهل سال » تقریبآ « خیرخواه »عبدالکریم روال گد

 ، تقدیر نامهبخشش خدمات صادقانه  شان مورد تمجید، و به اساس   افغانستان انجام داد

، سردار محمد داود خان  جمهوریدوره  اواخردر  تا اینکه، رفته استگمدال ها قرار و ها

  . ردیدگبه تقاعد سوق 

 

عمر با سالمت یک قرن   قریب فضل و مرحمت  الهی ؛   به  که « خیرخواه  » روال گد

تحلیل وضع  ، ایشان با واحساس خدمت در وجودش تازه است  درد وطندارد، هنوز هم 

چنین «  م 5602 اپریل دوم» بتاریخ  افغانستان تاریخ اردو دربه  در رابطهجاری وطن ، 

:معلومات داد   
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در زمان سلطنت احمد شاه درانی که شامل قطعات توپچی سواره و پیاده ردو منظم اولین ا

امیر دوست :  اردو منظم در زمان حکومت داری   ترتیب ایننظام بود تشکیل شد ، و به 

غازی محمد نادرشاه به سیستم های مختلف  تشکیل ون خان  محمد خان ، امیر عبدالرحم

.و تقویه شد   

،  میکردم آن خدمتنیز در که منافغانستان اردو ، شاهمحمد ظاهرداردر زمان سلطنت سر

به صفت صدراعظم و   رفت بخصوص بعد از اینکه سردار محمد داود خانگرونق بیشتر 

.اردو زیاد کوشید رشد و انکشاف در ، مسوول اردو افغانستان موظف شد   

کشور تقاضا از ان  داد و ابتدا  انجامبه ایاالت متحده امریکا سفری محمد داود خان سردار

          .                         منظم با او کمک نماید  و هزیک اردو مجکرد تا در تشکیل 

سردار محمد   تقاضایدالیل  نامعلوم  به  بنابر حکومت امریکا  وقت  آن ؛ قدرتمندان ولی

.کشور پاکستان پرداختند اردو و در مقابل به تقویه  ندداود خان جواب مثبت نداد  

همکاری   سرسخت و وطندوست بود ،عدم  ،سازمانده که شخص دادود خانمحمد سردار 

تان  منحیث قدرت پاکس  حکومتشدن تبدیل  هم از جانبوامریکا  متحده قدرتمندان ایاالت

که به   زیز شدگنا، ظاهر شاه محمد   با به مشوره  ، بنآ ؛تحمل نکرد رانظامی در منطفه 

کمک   مجهز ساختن اردو افغانستان  موردنموده و در اتحاد شوروی مراجعه   نقدرتمندا

.مطالبه نمایند   

 کمال خوشیبا  ظاهرشاهسردار محمد  شوری سابق به تقاضای سلطنت اتحاد دولتمداران 

.                               فت و به پشنهادات سردارمحمد داود خان موافقه کردندگلبیک  

و  زمینی و خفیف و تخنیک مجهز و مدرن  ثقل   که سالح  ذشتگدیری نبه این اساس  

اردو در مدت  زمان  کوتاه  و  به افغانستان رسید   شوروی  کمک متخصصین با ی یهوا

منحیث اولین   و من افتخار دارم که شد تبدیل  منطقهدر به قدرتمند ترین اردو   افغانستان

  .صادقانه میکردم ایفای وظیفه «قطه راکت هوایی »  قوماندان قطعه مهم و اساسی اردو

 

و  سابقه دار ،با تجربه  ،  نظامی شخصیت منحیث  یک« خیرخواه » روال عبدالکریم گد

و با   و بیطرف مجهز ،ردو منظممشوره  میدهد که داشتن اتاریخ زنده اردو افغانستان ، 

به   که  میتواند  ؛ ها یگسیاسی و وابستداشتن  تعلقات   بدون  ، البتهتعین افراد مجرب

را در   و صلح و آرامش هنمود  و وطن دفاع  مردم  منافع از تمامیت ارضی،  شکل موثر

.کرد  تامینوطن   

میشود  «  سال  00 » دخترو یک پسر دارد و مدت ششروال خیرخواه  متاهل بوده ، گد

ی دارد ، گمثل  دو دوست زندمحبت و  ، رعالم صفا ، صمیتکه با خانم مهربان خویش د

مهربانش   و خانم  برخوردار است  از صحت و سالمتی خوبکه به مرحمت رب العزت ؛ 

.پرستاری مینماید با نهایت محبت و دوستی از او   

  

 پایان
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به صفحه اصلیبازگشت   ــ   www.said-afghani.org 
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