بیوگرافی مرحوم انجینر محمد عزیز سابق معاون صدارت جمهوری دموکراتیک افغانستان

مرد نمیرد به مرگ مرگ از او نام جست
نام چو جاوید شد مردنش آسان کجاست
مرحوم انجنیر محمد عزیزفرزند حافظ غالم نبی خان در سال  ۳۱۳۱هجری شمسی در منطقه ده افغانان شهر کابل در
یک خانواده روشنفکر و منور دیده به جهان گشود بعد از ختم دوره ابتدایه از لیسه میخانیکی کابل فارغ گردید  .اولین
ماموریت دولتی وی در سیلوی مرکز منحیث مامور فنی بوده و بعدا جهت اکمال تحصیالت عالی عازم اتحاد جماهیر
شوروی گردید ودر سال  ۳۶۱۱میالدی به سویه ماستر از رشته انجنیری فارغ التحصیل گردید و در سال ۳۱۳۱
هجری خورشیدی عضویت اصلی حزب دموکراتیک خلق را حاصل و الی عضویت کمیته مرکزی
مرحوم انجنیر محمد عزیز در دوره ماموریت خویش در پست های ذیل افتخار خدمت گذاری به مردم سربلند افغانستان
را داشته است:
 – ۳سرانجنیر سیلوی مرکز.
- ۲آمر سیلوی مرکز.
- ۱معاون ریاست ارزاق.
- ۳آمر سیلوی کندهار.
- ۱شاروال کابل.
 – ۱رییس پالن وزارت امور داخله.
با به قدرت رسیدن حفیظ هللا امین مانند سایر اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان روانه زندان شده و در تحول
شش جدی سال  ۳۱۱۱دو روز قبل از صدور فرمان عفو عمومی از زندان رها میگردد.
 – ۷با رهایی از زندان بحیث رییس ریاست ارزاق تعین میشود.
 ۱ـ معین وزارت ترانسپورت.

 – ۶معین وزارت معدن و صنایع.
 – ۳۱وزیر وزارت صنایع خفیفه و مواد غذایی.
 – ۳۳معاون اول صدارت و وزیر پالن.
 – ۳۲معاون صدراعظم و رییس کمیسیون اقتصادی شورای وزیران.
 – ۳۱وزیر وزارت ترانسپورت.
 – ۳۳سفیر کبیر در کشور چکسلواکیا سابق.
- ۳۱والی والیت بلخ.

مرحوم انجنیر محمد عزیز با توجه به صفت مردم دوستی که داشت در زمان مهاجرت نیز افتخار خدمت گذاری به مردم
افغانستان را مقدم دانسته و مدتی را بحیث رییس کمیته مهاجرین افغان مقیم شهر دوشنبه کشور تاجکستان افتخار
خدمت به مهاجرین دور از وطن را داشته است.
موصوف از سال  ۲۱۱۱میالدی بدینطرف در شهر ویمربی کشور سویدن در دیار هجرت بسر میبرد و اخیرا از
مریضی که عاید حالش شده بود رنج میبرد تا بالخر بتاریخ ۲۳ماه اگست سال  ۲۱۳۱مصادف به دوم ماه سنبله
 ۳۱۶۷داعی اجل را لبیک گفته و به ابدیت پیوست.
مرحوم انجنیر محمد عزیز ازدواج نموده بود و ثمره ازدواج وی  ۱فرزند میباشد همچنان دارای خواهر و یک برادر
بنام محمد شریف رزمان است.
جای بسا افتخار است که مرحوم با کمال صداقت و وفاداری به مردم ووطن خدمت نموده و با بجا گذاشتن سرمایه
هنگفت معنوی که همانا نام نیک و مبارزه مخلصانه در راه سعادت و ترقی کشور میباشد از مال و منال دنیا صرفا
مالک یک باب آپارتمان در مکروریان اول شهر کابل بود که آنرا نیز به منظور رفع احتیاجات اقتصادی خویش به
فروش رسانید و مبارز بودن خود را ثابت ساخت.
رحلت ملکوتی انجنیر محمد عزیز به دیار ابدیت را به فامیل دوستان و رفقای مرحومی تسلیت عرض میداریم.

