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 اولین قوماندان« خیرخواه»عبدالکریم روال گد
 افغانستان یاردو قطعه راکت

 

 . سکونت اصلیاست فرزند سردار محمد عثمان خان الکوزیدار عبدالقدیرخان  خزانهفرزند « خیرخواه»عبدالکریم 
 . ولد شده استمتکودامن هجری شمسی در فرزه «1302»سال  و دربوده ندهار منطقه ارغنداب والیت ق شان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خالصه  ،حافظ شیرازی، لستانگ، ران شریف، پنج کتاب، بوستانق»: شاملکه  را خویشتعلیمات ابتدایی  موصوف
  شخص با اعتماد دار و خزانه، زمان نآکه در  «الکوزی»عبدالقدیرخان  خویش پدرمرحوم را از « وغیره کیدانی

 .موختآ ،کابل چهاردهیبخصوص مال فقیر صاحب مهتاب قلعه  روحانیون رگدیو بود  شاه امان هللا خان
ساطت مال فقیر صاحب بنابر و، به این اساس داشت دروس الزمه آن وقت استعداد خاصدر آموزش عبدالکریم محترم 

 هب، در مکتب آن وقت بود شاه نادر اعلیحضرت محمد پسر کاکای که و توجه محمد عمر خان والی کابلمهتاب قلعه 
 .شامل شد ،کابلچهاردهی  مهتاب قلعهدر واقع « احضاریه»نام 

ت سلطنت در وق قبا  متعاو  «احضاریه حربیه» بنام لیسه  ، شامل دورهبعد از تکمیل دوره ابتدایه« خیرخواه»عبدالکریم 
شامل حربی   ،ا فراغت از لیسه عسکریو به شدواقع مهتاب قلعه شامل لیسه عسکری  ،محمد ظاهر شاه اعلیحضرت

یاست در ر «وکیل ظابط»صفت به  با اخذ سند عالی در بخش توپچیبعد از چهار سال تحصیالت، و ردید گ پوهنتون
 .خدمت شد شاملارکان حربیه وزارت دفاع 

 جلببه خود را ولین وزارت دفاع مسؤ اعتماد ،«پاکی ، استعداد ولیاقت»به اساس  طی مدت کمی توانست موصوف
 در اوپراسیون وزارت دفاع  ،یاور خویش را به پستاو« میوند»لرزاق خان جنرال عبدا رگکه به همین اساس د، کند

 .بودی نیز  برخوردار بیشترخاص و  یک امتیازاز ، برعالوه از معاش نورمال نجاآدر  که مقرر کرد
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به صفت صدراعظم از طرف اعلیحضرت محمد ظاهر شاه  د خانوسردار محمد داو« م  1953 » زمانیکه در سال
  کتار قطعۀبا ایجاد اولین ، یدو انکشاف بخشن اردو را وسعت آو به تعقیب  منسوب شد انستانافغ یس اردوأو در ر
ک کابل  بتخا منطقه در قطعه مهم و اساسی کهن آندان اولین قوما ، محترم خیرخواه به صفتافغانستان یدر اردو

 ،پادشاه افغانستان  محمد ظاهر شاه اعلیحضرتت داشحضوربا  اولین باربرای موصوف  ، مقرر شد وموقعیت داشت
 .قرار گرفتاعلیحضرت مورد نوازش و تقدیر خیر ادر  و دادانجام  گیجنطیارات ضد پرتاب راکت را بر  نمایش

ام داد و افغانستان انج یرا در اردو ای خدمات فراموش ناشدنی« چهل سال» یبا  تقر« خیرخواه»عبدالکریم روال گد
 اواخر در تا اینکهرفته است، گمدال ها قرار و  ها ، تقدیر نامهبخشش شان مورد تمجید، نۀبه اساس خدمات صادقا

  .ردیدگ، به تقاعد سوق د خانوسردار محمد داو جمهوری ۀدور
 درد وطنعمر با سالمت دارد، هنوز هم قریب یک قرن ؛ الهیکه به فضل و مرحمت « خیرخواه»عبدالکریم روال گد
ه بریخ اردو در افغانستان تأبه  در رابطه، ، ایشان با تحلیل وضع جاری وطناحساس خدمت در وجودش تازه است و
 :ات دادچنین معلوم« م2015 اپریلدوم »ریخ تأ

 ، وسواره و پیاده نظام بود تشکیل شددر زمان سلطنت احمد شاه درانی که شامل قطعات توپچی منظم  یردواولین ا
غازی محمد  ون خان ، امیر عبدالرحمامیر دوست محمد خان: منظم در زمان حکومت داری یاردو ترتیب اینبه 
 .تشکیل و تقویه شدستم های مختلف شاه به سی نادر

رونق بیشتر ، کردم می نیز در آن خدمت که منافغانستان  یاردو، محمد ظاهر شاه اعلیحضرت در زمان سلطنت
، ظف شدمؤافغانستان  یول اردومسؤبه صفت صدراعظم و  د خانورفت بخصوص بعد از اینکه سردار محمد داوگ

 .اردو زیاد کوشیدرشد و انکشاف در 
 یککشور تقاضا کرد تا در تشکیل ن آاز  داد و ابتدا انجامامریکا  ۀبه ایاالت متحدسفری د خان وسردار محمد داو

ه بنامعلوم دالیل  بر حکومت امریکا بنا ؛ قدرتمندان آن وقتولی. یندکمک نما به افغانستانمنظم  و هزمج یاردو
 .داختندکشور پاکستان پر یاردوو در مقابل به تقویه  ندد خان جواب مثبت ندادوداوسردار محمد تقاضای 
 ۀمتحد قدرتمندان ایاالتعدم همکاری  ،سرسخت و وطندوست بود ،سازمانده که شخص ود خانودامحمد سردار 
ا  به مشوره  ب؛ بناء  ، را تحمل نکرد منطقهامی در منحیث قدرت نظتان پاکس حکومتشدن تبدیل و از جانب هم امریکا 

مورد مجهز ساختن  ن اتحاد شوروی مراجعه نموده و درکه به قدرتمندازیز شد گنا، ظاهر شاهاعلیحضرت محمد 
 .افغانستان کمک مطالبه نمایند یاردو

فت و به پشنهادات گلبیک  کمال خوشیبا  شاه ظاهرمحمد  اعلیحضرت قاضایی سابق به توشوراتحاد دولتمداران 
و خفیف و تخنیک مجهز و مدرن  ثقیل  که سالح ذشتگدیری نبه این اساس  .د خان موافقه کردندومحمد داو سردار
تمند به قدر افغانستان یاردوکوتاه زمان در مدت به افغانستان رسید و کمک متخصصین شوروی  بای یو هوا زمینی

 راکت قطعۀ»  منحیث اولین قوماندان قطعه مهم و اساسی اردو و من افتخار دارم که شد تبدیل منطقهدر ترین اردو 
  کردم. صادقانه می ایفای وظیفه «هوایی

، انافغانست یاردو ۀریخ زندتأو  سابقه دار ،با تجربه، نظامی شخصیت یکمنحیث « خیرخواه»ال عبدالکریم روگد
ی و سیاستعلقات بدون داشتن  ، البتهافراد مجرب با تعیینو  و بیطرف مجهز ،منظم یردودهد که داشتن ا میمشوره 
را در  و صلح و آرامش هنمود مردم و وطن دفاع منافعاز تمامیت ارضی،  ثرمؤبه شکل  که تواند ؛ می ها یگوابست
 .کند  مینتأوطن 

شود که با خانم مهربان خویش  می« سال 63» و یک پسر دارد و مدت دختر شش، هل بودهمتأروال خیرخواه گد
 از صحت و سالمتی خوب؛ که به مرحمت رب العزت، ی داردگدو دوست زندمثل ، محبت و صمیمیت، رعالم صفاد

 .نماید پرستاری میبا نهایت محبت و دوستی از او مهربانش  و خانم برخوردار است
  

 پایان
 

 

 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

