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 ذار وطنگمعرفی فرزندی از فرزندان خدمت
 

دهی کابل در خانۀ ردر واصل آباد چها( میالدی 1031)هجری شمسی  1223بیشتر از يکصد سال قبل در سال 
پدر، عبدالخالق  . گذاشتند( لقاعبدالخ)فرزندی به دنیا آمد که نامش را بعد از قرائت آيه ای از قرآن مرزا خان کابلی 

شمسی وقتی شش سال عمر داشت به يکی از مکاتب رشديۀ کابل شامل ساخت و به  1221در سال  ر ا کوچک
حیث شاگرد ممتاز به  ده بود کههنوز مکتب رشديه را تمام نکر. کرد ش مراقبت میبسیار از دروس و تعلیماشتیاق 

برای تعلیمات عسکری انتخاب شد و رهسپار اولین مکتب حربیۀ افغانستان گرديد
 

 
 

وقتی عبدالخالق جوان مکتب حربیه را به پايان رسانید برای خدمت به وطن به وزارت حربیۀ افغانستان
 

معرفی  

خدمت میکرد و بعدًا  در آغار مأموريت، مدتی در قول اردوی مزارشريف. شد
در اين وقت در رأس . برای مدت دو سال در مرکز وزارت حربیه تبديل شد

.قرار داشت( سپهساالر سردار محمد نادر خان)وزارت حربیۀ افغانستان 
 
 

عبدالخالق جوان بنا بر ذکاوت و عشق به وظیفه و وطن برای قوای هوايی کشور 
تخاب و برای تحصیل پیلوتی به کشور که تازه پا به عرصۀ وجود گذاشته بود ان

 .فرانسه اعزام گرديد
. را برای خود برگزيد« خالقی»وقتی عبدالخالق جوان وارد پاريس شد اسم فامیلی 

بعد از مدت سه سال تحصیل نظامی در شق هوايی و اخذ ديپلوم پیلوتی وارد وطن 
حسان خان فرقه محمد ا»شد و بعد از معرفی با اولین قوماندان هوائی افغانستان 

در اين وقت کابل بدست اغتشاشیون . در آن قوماندانی به کار آغار نمود« مشر
سقوی سقوط نموده بود و اعلیحضرت امان اهلل خان از طريق قندهار و کويته 

 .افغانستان را ترک کرده بود
 

سیده بود در غايلۀ که به رتبۀ کندک مشری ر« عبدالخالق خالقی»در عهد سلطنت اعلیحضرت محمد ظاهر شاه 
 1001نامبره در سال . جاجی و منگل و صافی با سائر پیلوتان قوای هوايی در فرو نشاندن آن معرکه سهم گرفت

.به رتبۀ دگرمنی ارتقا نموده به حیث قوماندان کندک اول دافع هوايی مقرر گرديد( میالدی1011)شمسی 
 

 
 

شمسی درخواست 1001اردو و قوای هوايی افغانستان در سال دگرمن عبدالخالق خالقی بعد از چهل سال خدمت در 
 .استعفايش را به مقامات ذيصالح اردو تقديم نمود ولی استعفايش پذيرفته نشده به تقاعد سوق داده شد

 

                                                           

الملت و در عهد سلطنت اعلیحضرت امیر حبیب اهلل خان سراج ( بعدًا لیسۀ عالی حبیبه)اولین مکتب حربیه بعد از تأسیس مکتب حبیبه   -1
 .الدين نأسیس شده بود که اولین صاحب منصبان تحصیل يافتۀ افغانستان محصول همان مکنب و همان دوره میباشند

نام وزارت حربیه در زمان سلطنت اعلیحضرت محمد ظاهر شاه . می گفتند« وزارت حربیه» را زدر آن زمان وزارت دفاع ملی امرو -2
 . تعويض گرديد« وزارت دفاع ملی»به 
میالدی بعد فرو نشاندن غايلۀ سقوی و فتح و نجات کابل  1020هجری شمسی مطابق  1032سپهساالر سردار محمد نادر خان در سال  -0

  .و از طرف اسامبلۀ بزرگان اقوام کشور به سلطنت افغانستان برگزيده شد
جنرال عبدالرزاق خان يک . ئی ايفای وظیفه می نموددر اين وقت جنرال عبدالرزاق خان به حیث قوماندان عمومی هوائی و دافع هوا -1

جود داشتن روابط بسیار نکو با .با( میالدی 1020)شمسی  1012سرطان  21عسکر راستین و وفادار افغانستان بود و در هنگام گودتای 
به موضوع مرحوم محمد هاشم  به تقاعد سوق داده شد و بعدًا در رابطۀبه اثر توطئۀ صاحب منصبان کمونیست سردار محمد داوود خان 

 .میوندوال با يک عدۀ ديگر از فرزندان وطن محبوس گرديد

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_marefie_farzande_khedmat_gozar_watan.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_marefie_farzande_khedmat_gozar_watan.pdf
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اولین سالگرد جشن  به قرار خاطرات بازماندگانش، فراموش ناشدنی ترين خاطرۀ پیلوت عبدالخالق خالقی يادآوری
و تلخ . استقالل وطن عزيز بود که در کابل در حضور اعلیحضرت امان اهلل خان با ايراد بیانیۀ شان برگزار شده بود

ترين خاطرۀ موصوف هنگام مراجعتش به طرف وطن در کشتی ای در بحر هند به وقوع پیوست، بدين گونه که از 
 ربه کشتی حامل عبدالخالق خالقی که آن از اروپا به طرف بنديک کشتی ايکه به طرف اروپا در حرکت بود 

کراچی برمیگشت مخابره شد که نسبت اغتشاش در افغانستان اعلیحضرت امان اهلل خان پادشاه افغانستان وطن خود 
 . را ترک نموده در اين کشتی عازم اروپا می باشد

گی اش و تأثری که برايش از شنیدن اين خبر دست پیلوت افغان خالقی مرحوم تا مرگ خود از اين خاطرۀ تلخ زند
 .داده بود ياد میکرد

بعد از وقوع کودتای خانه برنداز و خائنانۀ کمونیستی خلق و ( میالدی 1023)شمسی  1010دگرمن خالقی در سال 
ر در پیشاو( م1022)شمسی  1011تا سال . ترک گفت و به پاکستان مهاجرت نمود وطنش راپرچم در افغانستان 

فروری  1سال دوری و فراق وطن به تاريخ  از دوازدهم عازم امريکا شد و بعد 1022بسر برد و در جوالی 
 .روانش شاد و يادش گرامی باد. دنیای فانی را وداع گفت 1001

 
 پايان
 

 


