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استقالل، در سال  هٔ م در کابل تولد شده است. دوره ثانوی را در لیس 1916جنوری  15در  محمد اکرم دکتور
جغرافیای تاریخی از فرانسه به دست  هٔ در رشت تاسطح دکتورا و تحصیالت عالی اش را م به پایان رسانده 1938

 آورده است .
از دکتور محمد اکرم آثاری هم به زبان فرانسوی باقی مانده است. از جمله پروفیسور ادموند کلیفورد باسورث 

عصر غزنوی را می شمرد،  منابع دانشنمد شهیر و محقق بریتانیایی در اثر ماندگارش " تاریخ غزنویان" آن گاه که
 کند که در پاریس به طبع رسیده است. موصوف یاد می از کتاب " کتابشناسی تحلیلی افغانستان" تالیف محمد اکرم

کند . نام  مهم تلقی می 1گردد"  اول غزنوی می هٔ دور هٔ به خاطر اینکه "شامل اطالعات مربوط به مطالع این کتاب را
م 1947 است که در سال ( Bibliographie analytique de l'Afghanistan) کتاب به زبان فرانسوی این
 است.  پاریس به نشر رسیده صفحه در 500در 

ارت معارف افغانستان در زبا ماموریت در و بعد از برگشت به افغانستان، کار رسمی اش را دکتور محمد اکرم
 آغاز کرده است. م 1948سال 

 نانوزارت معارف افغانستان خدمت کرده است.او همچ م به حیث رئیس تدریسات ثانوی 1961تا  1950سالهای 
حقوق و علوم سیاسی به تدریس پرداخته  هٔ استاد در فاکولت به حیث 1954و  1953 های سال غیر رسمی هٔ به گون
 است.
به حیث آتشه فرهنگی در سفارت دولت شاهی افغانستان در مسکو مشغول کار بوده،  1963و  1962های  سال

توری افغانستان در شهر مونشن آلمان مقرر شده کل هٔ م به حیث مسئول امور محصالن و شعب 1964سپس در سال 
 است.
به حیث معین وزارت معارف افغانستان کار نموده و بعداً برای مدت دوسال به حیث  1967تا  1965های  سال

 والی والیت کابل ایفای وظیفه کرده است.
 یین گردید.حیث وزیر معارف افغانستان تع به نور احمد اعتمادی هٔ در کابین م 1969در سال 

 به آقای سفیر دولت شاهی افغانستان اش را به حیث م اعتمادنامه1973مارچ  12محمد اکرم به تاریخ  دکتور
 جمهور مصر تقدیم کرد. معاون رئیس الشافعی حسین

روابط  توان در فکرتعویض او افتاد. از جمله می به زودی اما بعد از کودتای محمد داود خان، وزارت امور خارجه
دکتور محمد اکرم و وزارت خارجه در کابل را از این دستور شدیداللحن شفری عنوانی موصوف درک کرد.  میان

روز بعد از استقرار  20هجری خورشیدی یعنی  1352 اسد 14تلگرام شفری وزارت امورخارجه به تاریخ  در
شده است: " نظر وزارت خارجه این است که  و به او نوشته خطاب قرار گرفته سفیر مورد جمهوریت در کابل،

 اطالع بدهید. این موضوع به انقالب افغانستان، به مرکز کار خود را نسبت های محیط جاللتمآب شما عکس العمل
 جزء وظایف محول یک دیپلومات است. سهل انگاری نشود." 

 سفارت افغانستان وزارت امور خارجه به 1352سنبله  13مورخ  تلگرام از همین رو یک ماه بعد از آن حادثه،
 اگریمان شاغلی دکتور عبد الواحد کریم را به حیث سفیر کبیر و در مصر قابل درک است که در آن آمده است : "

جمهوریت افغانستان در مصر فوراً از حکومت آن کشور مطالبه نمایید.سوانح جاللتمآب ایشان به  هٔ فوق العاد هٔ نمایند
 ای آن کشور در کابل تقدیم شده است."سفارتکبر

 خویش با عنوان درشت نوشت" اگریمان 1352سال  هٔ سنبل 25مورخ  هٔ جمهوریت چاپ کابل هم در شمار هٔ روزنام
 سفیر کبیر جمهوریت افغانستان در قاهره مواصلت کرد." 
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 داکتری دکتور عفاف السید زیدان. هٔ رسال هٔ محمد اکرم حین حضور در مناقش دکتور

 محمد اکرم و دکتور عفاف السید زیدان محمد امان صافی، داکتراز چپ به راست:محمد کریم مجاهد،  شرح عکس
 

 
راجع به "فرخی  عفاف السید زیدان در پوهنتون عین الشمس قاهرهداکتری  هٔ دیگری ازمناقشه رسال هٔ حنص

 قاهره -م 1972مارچ 16 سیستانی"، شخص نشسته در صف اول استاد سیاف هنگام تحصیل در ازهر.
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 1973استقالل افغانستان در جشن محمد اکرم و همسرش) آسیه اکرم(دکتور 

 
اگر معلومات اضافی  «سفیران أفغانستان در مصر»جهت غنامندی کتاب  یادداشت: از خوانندگان گرامی آرزومندم

 یا سندی داشتند به ایمیل آدرس نگارنده فرستاده، امتنان بخشند تا در چاپ بعدی افزوده شود. 
amb.afghanistan@yahoo.com 

 
 

 

 ادامه دارد

 

 خوانندهٔ گرانقدر پورتال افغان جرمن آنالین!
در  اینجارا با کلیک در « سفیران افغانستان در مصر»همه بخش های گذشتٔه 

 مطالعه نماید. فضل الرحمن فاضلنوشته های محترم آرشیف 
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