د موالنا سعید افغاني  :آزاده  ،ټولنیزه ،علمي  ،فرهنګي او نشراتي ارګان ته ښه راغالست!
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عبدالکریم « خیرخواه » فرزند خزانه دار عبدالقدیرخان « الکوزی » فرزند سردار
محمد عثمان خان است  .سکونت اصلی شان منطقه ارغنداب والیت قندهار بوده و در
سال «  » 0065هجری شمسی در فرزه کودامن متولد شده است .
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موصوف تعلیمات ابتدایی خویش را که شامل  « :قران شریف  ،پنج کتاب  ،بوستان ،
گلستان سعدی شیرازی  ،فالنامه خواجه حافظ شیرازی  ،خالصه کیدانی و غیره » را از
مرحوم پدر خویش عبدالقدیرخان « الکوزی» که در ان زمان  ،خزانه دار و شخص با
اعتماد شاه امان هللا خان بود و دیگرروحانیون بخصوص مال فقیر صاحب مهتاب قلعه
چهاردهی کابل  ،آموخت.
محترم عبدالکریم در آموزش دروس الزمه آن وقت استعداد خاص داشت  ،به این اساس
بنابر و ساطت مال فقیر صاحب مهتاب قلعه و توجه محمد عمر خان والی کابل که پسر
کاکای محمد نادرشاه بود  ،در مکتب آن وقت بنام « احضاریه » واقع در مهتاب قلعه
چهاردهی کابل  ،شامل شد .
عبدالکریم « خیرخواه » بعد از تکمیل دوره ابتدایه  ،شامل دوره لیسه بنام « احضاریه
حربیه» و متعاقبآ در وقت سلطنت سردار محمد ظاهر شاه ،شامل لیسه عسکری واقع
مهتاب قلعه شده و با فراغت از لیسه عسکری ،شامل حربی پوهنتون گردید و بعد از
چهار سال تحصیالت ،در بخش توپچی با اخذ سند عالی به صفت « وکیل ظابط » در
ریاست ارکان حربیه وزارت دفاع شامل خدمت شد .
موصوف طی مدت کمی توانست به اساس « لیاقت ،استعداد و پاکی » ،اعتماد مسوولین
وزارت دفاع به خود جذب کند  ،که به همین اساس دگرجنرال عبدالرزاق خان « میوند »
او را به پست یاور خویش ،در اوپراسیون وزارت دفاع مقرر کرد که در انجا برعالوه
از معاش نورمال  ،از یک امتیازی خاص و بیشتری نیز برخوردار بود .
زمانیکه در سال «  0520م » سردار محمد داود خان به صفت صدراعظم و در راس
اردو افغانستان سلطنت ظاهر شاه قرار گرفت و به تعقیب ان اردو را وسعت و انکشاف
بخشید  ،با ایجاد اولین قطعه را کت در اردو افغانستان  ،محترم خیرخواه به صفت اولین
قوماندان ان قطعه مهم و اساسی که در منطقه بتخاک کابل موقعیت داشت  ،مقرر شد
و موصوف برای اولین بار با حضورداشت سردار محمد ظاهر شاه  ،نمایشی پرتاب راکت
را بر ضد طیارات جنگی انجام داد ودر آخیر مورد نوازش و تقدیر قرار گرفت .
دگروال عبدالکریم « خیرخواه» تقریبآ « چهل سال » خدمات فراموش ناشدنی را در اردو
افغانستان انجام داد و به اساس خدمات صادقانه شان مورد تمجید ،بخشش ،تقدیر نامه
ها ومدال ها قرار گرفته است ،تا اینکه دراواخر دوره جمهوری سردار محمد داود خان ،
به تقاعد سوق گردید .
دگروال « خیرخواه » که به فضل و مرحمت الهی ؛ قریب یک قرن عمر با سالمت
دارد ،هنوز هم درد وطن واحساس خدمت در وجودش تازه است ،ایشان با تحلیل وضع
جاری وطن  ،در رابطه به تاریخ اردو درافغانستان بتاریخ « دوم اپریل  5602م » چنین
معلومات داد :
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اولین اردو منظم در زمان سلطنت احمد شاه درانی که شامل قطعات توپچی سواره و پیاده
نظام بود تشکیل شد  ،و به این ترتیب اردو منظم در زمان حکومت داری  :امیر دوست
محمد خان  ،امیر عبدالرحمن خان وغازی محمد نادرشاه به سیستم های مختلف تشکیل
و تقویه شد .
در زمان سلطنت سردارمحمد ظاهرشاه ،اردو افغانستان که من نیز درآن خدمت میکردم ،
رونق بیشتر گرفت بخصوص بعد از اینکه سردار محمد داود خان به صفت صدراعظم و
مسوول اردو افغانستان موظف شد  ،در رشد و انکشاف اردو زیاد کوشید .
سردارمحمد داود خان سفری به ایاالت متحده امریکا انجام داد و ابتدا از ان کشور تقاضا
کرد تا در تشکیل یک اردو مجهز و منظم با او کمک نماید .
ولی؛ قدرتمندان آن وقت حکومت امریکا بنابر دالیل نامعلوم به تقاضای سردار محمد
داود خان جواب مثبت ندادند و در مقابل به تقویه اردو کشور پاکستان پرداختند .
سردار محمد دادود خان که شخص سازمانده ،سرسخت و وطندوست بود ،عدم همکاری
قدرتمندان ایاالت متحده امریکا واز جانب هم تبدیل شدن حکومت پاکستان منحیث قدرت
نظامی در منطفه راتحمل نکرد  ،بنآ ؛ به مشوره با محمد ظاهر شاه  ،ناگزیز شد که به
قدرتمندان اتحاد شوروی مراجعه نموده و درمورد مجهز ساختن اردو افغانستان کمک
مطالبه نمایند .
دولتمداران اتحاد شوری سابق به تقاضای سلطنت سردار محمد ظاهرشاه با کمال خوشی
لبیک گفت و به پشنهادات سردارمحمد داود خان موافقه کردند .
به این اساس دیری نگذشت که سالح ثقل و خفیف و تخنیک مجهز و مدرن زمینی و
هوایی با کمک متخصصین شوروی به افغانستان رسید و در مدت زمان کوتاه اردو
افغانستان به قدرتمند ترین اردو در منطقه تبدیل شد و من افتخار دارم که منحیث اولین
قوماندان قطعه مهم و اساسی اردو « قطه راکت هوایی » ایفای وظیفه صادقانه میکردم.
دگروال عبدالکریم « خیرخواه » منحیث یک شخصیت نظامی  ،با تجربه  ،سابقه دار و
تاریخ زنده اردو افغانستان  ،مشوره میدهد که داشتن اردو منظم ،مجهز و بیطرف و با
تعین افراد مجرب ،البته بدون داشتن تعلقات سیاسی و وابستگی ها ؛ میتواند که به
شکل موثر از تمامیت ارضی ،منافع مردم و وطن دفاع نموده و صلح و آرامش را در
وطن تامین کرد.
دگروال خیرخواه متاهل بوده  ،شش دخترو یک پسر دارد و مدت «  00سال » میشود
که با خانم مهربان خویش درعالم صفا  ،صمیت ،محبت و مثل دو دوست زندگی دارد ،
که به مرحمت رب العزت ؛ از صحت و سالمتی خوب برخوردار است و خانم مهربانش
با نهایت محبت و دوستی از او پرستاری مینماید .
پایان
برهان الدین « سعیدی »
 www.said-afghani.orgــ بازگشت به صفحه اصلی
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