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 22/20/2212                            آشا ابوی
 

 جنرال محمد ذکريا ابوی 

 يک تن از خدام صادق وطن جهان فانی را وداع گفت

 انا هلل و انا الیه راجعون
 

در فامیل ( میالدی1221)هجری شمسی  1222جنرال محمد ذکريا ابوی فرزند مرحوم کرنیل امیر احمد ابوی در مرحوم 
 1222در سال( امانی)ابازی قوم يوسفزی در يک خانواده نظامی و عسکری تولد شده و بعد از فراغت از لیسه عالی نجات 

 . شامل حربی پوهنتون گرديدند( م1211)شمسی 
در رشته توپچی از حربی پوهنتون فارغ تحصیل شده و در غند ( م1211)شمسی  1222کريا ابوی در سال مرحوم جنرال ذ

 .قلعه جنگی به حیث بريدمن شامل وظیفه شدند( قرغه ) هشت توپچی 
بعد از ( م1211)ش 1221جهت تحصیالت مسلکی عازم هند برتانوی و در سال 1221مرحوم جنرال ذکريا ابوی در سال 

 . رشته توپچی دباره به وطن عودت و به حیث لمری بريدمن مجددًا در فرقه هشت شامل وظیفه گرديدند فراغت در
به (  م1212)ش 1221در سال 

رتبه تورن ترفیع نموده  و به 
حیث قوماندان تولی توپچی 

ش 1222در سال .  مقرر شدند
به رتبه جگتورن ( م1201)

ترفیع نموده  و در 
به ( م1202)ش 1221سال
يريت قسم سوم ذاتیه رياست مد

در . تبديل شدند( پژنتون)اردو
به ( م1201)ش 1220سال 

در . ترفیع نمودندړنی رتبه جگ
به رياست ارکان 1222سال  

غند توپچی فرقه هفت در 
ريشخور تبديل وظیفه نموده و 
بعدًا در همان سال به حیث 
رئیس ارکان قوای اعزامی که 
در مقابل شورشیان واليت پکتیا 

بعد . شکیل شده بود مقرر شدندت
 .از مدت يک سال اجرای وظیفه در آنجا وضع آرام گرديد و دباره به مرکز غند توپچی باز گشتند

ً  به رتبۀ دگرمن ترفیع نموده و به حیث رئیس ارکان غند دافع هوا در چوکات قوای هوايی مقرر گرديدند در سال .  متعاقبا
بعدًا در همان سال . به رتبه دگروال ترفیع نمودند( م1210)ش 1211قرر و در سال به حیث مدير عمومی تشکیالت م1212

به رتبۀ جنرالی ترفیع نموده  و رياست تشکیالت (  م1212)ش 1202در سال.  به حیث معاون رياست تشکیالت مقرر شدند
 .وزارت دفاع به ايشان سپرده شد

به حیث رئیس تشکیالت وزارت دفاع اجرای وظیفه می ( م1211)ش 1201مرحوم جنرال ذکريا ابوی الی کودتای هفت ثور
 22مرحوم جنرال زکّريا ابوی به جرم وطن پرستی به زندان پلچرخی فرستاده شده و مدت 1201به تأريخ هشت ثور. نمودند
زه های زندان مرحوم جنرال ذکريا ابوی بعد از باز شدن دروا. روز به حیث زندانی سیاسی در زندان به سر بردند 12ماه و 

عازم کشور اطريش گرديده و متعاقبًا ( م1212)ش 1212مرحوم جنرال ذکريا ابوی در سال . پلچرخی از زندان رها گرديد
 .به مهاجرت عازم اضالع متحدۀ امريکا گرديده و در آنجا مقیم گرديدند( م1211)ش 1212در سال 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/abawi_aasha_wafaat_general_zekria_abawi.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/abawi_aasha_wafaat_general_zekria_abawi.pdf
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تیا، دو مدال رشتین، ړم جنرال ذکريا ابوی به اخذ چهار مدال وسال وظیفه در وزارت دفاع ملی افغانستان مرحو 21در مدت 
دو مدال بريالی و يک مدال هیواد گرديدند  و همچنین يک مدال افتخاری مسلکی از حکومت آلمان بدست آوردند که توسط 

اری سالح های مرحوم جنرال ذکريا ابوی سفر هايی جهت مفاهمه و خريد. رئیس جمهور آلمان برای شان اهدا گرديده بود
 .جديد برای اردو به اتحاد شوروی و هندوستان عضويت رئیس هیئت افغانی را به عهده داشتند

مرحوم . مرحوم جنرال ذکريا ابوی بر عالوۀ لسان های ملی پشتو و دری به لسان های آلمانی و انگلیسی دسترسی کامل داشتند
مقاالت متعددی از ايشان در مجالت اردو، زيری، خراسان و آينه جنرال ذکريا ابوی در نويسندگی دست وااليی داشته  و 

 .افغانستان به نشر رسیده است که هر يک از اين مقاالت مؤخذ مستند به حوادث تأريخی افغانستان می باشد
 جهان فانی را وداع نموده و به ديار( م2212اپريل  21)هجری شمسی 1222مرحوم جنرال ذکريا ابوی به تأريخ شش ثور

 .ابديت پیوستند
 . روح شان شاد و خاطرات شان گرامی باد

 

 سعد یا مرد نیکو نام نمیرد هرگز       مرده آنست که نامش به نیکویی نبرند
 

نگارنده  و شوهرش زبیر ابوی، الیس ابوی، عمر ابوی، دروتی ابوی تاثرات عمیق خود را نسبت اين ضايعه المناک فامیلی به 
 :تمام بازماندگان

برادر مرحوم عبدلحمید مبارز، ( داماد)عبدلقیوم ابوی، ذکیه ابوی ابعد، عبدلوحید ابوی، سوما ابوی سايز، و حمايت سايز 
 ی، محمود ابوی و زلمی ابویږی، غرغشت خواخوږداکتر نیالب مبارز، غرزی خواخو

گاه خداوند متعال بهشت برين را برای از صمیم قلب ابراز می دارند و با در خواست صبر جمیل به همه بازماندگان از بار
 . مرحوم جنرال ذکريا جان آرزو منديم

 

 مرد نمیرد بمرگ مرگ از او نامجوست             نام چو جاوید شد مردنش آسان کجاست
 

 پایان
 

 
 کارکنان پورتال افغان جرمن آنالین

  
و گرانقدر خود محترمه  به نوبـۀ خود وفات جناب جنرال محمد ذکـریا ابـوی را به همکار فعال

میرمن آشا ابـوی و جناب زبیر ابوی و سائر خانوادۀ و مربوطین مرحوم جنرال ابوی تسلیت عرض 
 میکند، و روان مرحومی را شاد و یاد شان را گرامی می خواهد

 
 
 
 


