راه ما

ارگان نشراتی تشکیالت موقت انسجام اعضای حزب وطن در خارج

Rahema

زندگینامه مرحوم محمد عوض درگی
محترم محمد عوض درگی در سال  4411عیسوی در ولسوالی قره باغ والیت کابل در یک فامیل
سرشناس زمیندار تولد و در سال  4491شامل مکتب ابتدائیه ولسوالی قره باغ گردید  .مرحوم
درگی به تعقیب فراغت از مکتب ابتدائیه مذکور در سال  ، 4491شامل لیسه رحمان بابا گردید و بعد
از اکمال دروس شش ساله  ،در سال  4411از صنف دوازدهم این لیسه سند تعلیمی بکلوریا را
دریافت و به تعقیب آن در پوهنځی حقوق پوهنتون کابل به تحصیل پرداخته و در سال  4411از
پوهنځی مذکور فارع التحصیل و جهت سپری نمودن خدمت عسکری شامل دوره احتیاط گردیدند .
مرحوم درگی به تعقیب سپری نمودن دوره احتیاط شامل خدمت در ارگانهای دولتی گردیده در طول
حیات شان مسوولیت های ذیل را داشته اند :
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ـ از سال  4414تا سال  4411بحیث معلم در لیسه ولسوالی قره باغ والیت کابل .
ـ از سال  4411تا سال  4411بحیث آمر مکتب متوسطه ولسوالی قره باغ والیت کابل .
ـ از سال  4411تا سال  4414بحیث مدیر لیسه ولسوالی قره باغ والیت کابل .
ـ از سال  4414تا سال  4491از وزارت معارف تبدیل و بحیث معاون ریاست تصدی هوتل ها
مقرر گردیدند .
محترم محمد عوض درگی در سال 4494کار دولتی را مؤقتا ٌ ترک نموده بنابر دستور رهبری حزب
دموکراتیک خلق افغانستان بحیث کارمند حرفوی این حزب توظیف و برای مدت یک سال مسوولیت
رهبری سازمان حزبی در ولسوالی شکردره را بعهده گرفتند و به تعقیب آن در سال  4491دوباره
به کار دولتی اشتغال یافتند و تا سال  4441بحیث رئیس تشریفات وزارت اقوام و قبایل ایفای وظیفه
نمودند .
محترم درگی در سال  4411عضویت حزب دموکراتیک خلق افغانستان را کسب نمود  ،که در ادامه
آن به آرمانهای صلح خواهانه شهید دوکتور نجیب هللا معتقد گردیده و به یکی از کادر های فعال
حزب وطن مبدل و با تمام امکانات خویش برای تحقق سیاست مصالحه ملی و تامین صلح سراسری
در کشور به فعالیت پرداختند که به این آرمانها تا آخرین لحظات زندگی خویش وفادار ماندند .
محترم درگی از همان عنفوان جوانی بحیث شخصیت مردمدار  ،روابط گسترده اجتماعی داشته و
بمثابه یک شخصیت خدمتگذار و با تقوا از محبوبیت زیاد در میان مردم برخوردار بودند  .مرحوم
درگی بعد از تغییر نظام دولتی در سال  4441مجبور به ترگ کشور گردیده از سال  4441تا اکنون
در حوالی شهر فرانکفورت جمهوری اتحادی آلمان حیات بسر میبردند .
محترم درگی اخیراً نسبت مریضی یی که عاید حال شان گردید  ،متاسفانه به روز جمعه  ،تاریخ
ششم جوالی  1141در شهر فرانکفورت داعی اجل را لبیک گفته به رحمت حق تعالی پیوستند .

اناهلل و انا الیه راجعون
قرار است جنازه محترم درگی به کابل انتقال و در هدیره آبایی شان در ولسوالی قره باغ به خاک
سپرده شود  .مراسم فاتحه در شهر فرانکفورت بعداً اعالن میگردد .

Seite 2

Rahema

