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شورای سراسری منتخب مجمع عمومی مؤرخ  ۵میزان  ۱۹۳۱حزب وطن  ،در اولین اجالس خود
در همین روز  ،محترم میر افغان باوری را به اتفاق آرأ  ،بحیث رئیس شورای سراسری حزب وطن
انتخاب نمود  .سایت انترنتی «راه ما» ارگان نشراتی حزب وطن  ،اینک جهت معلومات خوانندگان
عزیز عالقمند  ،زندگینامه محترم میر افغان باوری را به نشر میرساند:
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محترم میر افغان باوری فرزند محمد یونس در سال  9231خورشیدی در قریه یحیی خیل ولسوالی
یحیی خیل والیت پکتیکا در یک فامیل دارای زندگی متوسط اقتصادی و عالقمند به علم و معرفت ،
دیده به جهان کشود .
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تعلیمات و تحصیالت رسمی :
محترم باوری در سن هفت سالگی شامل مکتب ابتدائیه «یحیی خیل» والیت پکتیکا گردیده و در
سال  9232با بدست آوردن سند فراغت از این مکتب  ،شامل مکتب متوسطه «ابن سینا» در شهر
کابل گردید  .ایشان در سال  9231با به پایان رسانیدن مکتب متوسطه مذکور  ،شامل دارالمعلمین
شهر کابل گردید  ،در سال  9231فارغ و بعد از سپری نمودن امتحان کانکور تحصیالت عالی ،
شامل انستیتوت پولیتخنیک کابل گردید و درسال اول تداوم تحصیل خویش مستحق بورس تحصیلی
در خارج شناخته شده و با استفاده از این بورس در سال  9239عازم اتحاد شوروی گردیده و در
انستیتوت اقتصاد ملی شهر ادیسه جمهوری اوکراین به تحصیل خویش ادامه داده توانستند
بادرخشش سوابق تحصیلی  ،سند فراغت درجه ماستری رشته اقتصاد ملی را در سال  9231از
انستیتوت مذکور بدست آورده و به وطن برگردند .

وظایف رسمی :
محترم باوری بعد از ختم دوره تحصیلی و برگشت به وطن  ،در سال  ، 9231بحیث استاد در
تخنیکم جنگلک کابل و به تعقیب آن در همین سال  ،در وزارت تجارت بحیث مدیر عمومی انکشاف
صادرات مقرر گردیدند  .ایشان در سال  9231از وظیفه مذکور تبدیل و بحیث رئیس فابریکه
پشمینه بافی قندهار توظیف و به تعقیب آن در سال  9231بحیث مدیر عمومی پالن فابریکات کود و
برق مزارشریف ایفا وظیفه نموده اند .
محترم میر افغان باوری از سال  9231تا 9211بحیث کارمند حرفوی حزب در دستگاه مرکزی آن
مسوولت های متعددی را بدوش داشته اند  .ایشان در سال  9211دوباره به وظایف دولتی مؤظف
وبحیث رئیس تصدی های ترانسپورتی و ساختمانی وزارت مالیه  ،در سال  9219به صفت مدیر
کنترول وزارت دفاع مقرر گردیدند و با سبکدوشی از این وظیفه در سال  ، 9212به صفت مدیر
تدریسی پوهنځی اقتصاد پوهنتون بلخ مقرر گردیدند که به وظیفه متذکره تا سال  9213ادامه دادند
 .محترم باوری از سال  9213تا سال  9212وظیفه رسمی نداشتند  .در سال  9212با مساعدت
مجدد اوضاع  ،بحیث مدیر عمومی نورم و ستندرد وزارت صنایع خفیفه و مواد غذایی و در سال
 9213بحیث عضو ریاست نورم و ستندرد وزارت معادن ایفای وظیفه نموده و به تعقیب آن در سال
 9211به صفت آمر تثبیت نورم در اداره مستقل نورم و ستندرد  ،مقرر گردیدند  .ایشان در سال
 9211سمت مدیر عمومی بیالنس در تصدیهای کاماز مربوط وزارت ترانسپورت را بعهده داشتند .
محترم باوری ازسال  9211بدینسو  ،بحیث رئیس مرکز آموزش احصائیوی اداره مرکزی احصائیه
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مسوولیت دارد  .ایشان طی سالهای  9213ـ  9219به اخذ چندین نشان و مدال جمهوری افغانستان
مؤفق گردیده اند .

زندگی حزبی :
محترم باوری در سال  9239خورشیدی عضویت اصلی حزب دموکراتیک خلق افغانستان را کسب
نمود و در جریان رشد حیات حزبی خویش تا سال  9231مسولیت ساختار های متعدد سطوح پائینی
و متوسط حزب را بطور غیر حرفوی بعهده داشته اند و در سال  9231با ترک کار دولتی به صفت
کارمند حرفوی حزب دموکراتیک خلق افغانستان بحیث کارشناس  ،در سال  9213بحث
سرکارشناس در سال  9213بحیث معاون رئیس  ،در سال  9213معاون اول رئیس و در سال
 9211بحیث رئیس شعبه اقتصاد دستگاه کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان مسوولیت
داشتند  .به محترم باوری در سال  9211مسوولیت شعبه ارگانهای محلی شورای مرکزی حزب
وطن سپرده شد و به صفت رئیس این شعبه مسوولیت پذیرفتند  .ایشان با تغییر ساختارهای
تشکیالتی حزب وطن در سال  9211خورشیدی  ،دوباره به وظایف دولتی گماشته شدند .
محترم باوری در سال  9212خورشیدی به عضویت علی البدل کمیته مرکزی و در سال  9213به
عضویت اصلی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان و در کنگره سرطان  9211حزب
بازهم بحیث عضو شورای مرکزی حزب وطن انتخاب گردیدند .
محترم باوری به زبان های دری  ،پشتو و روسی مسلط اند  .ایشان متأهل بوده و یک فرزند دارند .
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