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 سفیران افغانستان در مصر
 مو یک بیستبخش 

 
 دکتور عبدالواحد کریم 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 دکتور عبد الواحد کریم
 ساله 46: عمر حین اشغال وظیفه

 : کابلسکونت اصلی
 السادات( به محمد انور) 1973: تاریخ تقدیم اعتماد نامه
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استقالل و دارای سند لیسانس  هٔ م در کابل تولد شده است او فارغ التحصیل لیس 19۲7سال  در دکتور عبد الواحد کریم
 الدول از پوهنتون پاریس فرانسه سند دکتوراداشت.ودر حقوق بین پوهنتون کابل بود حقوق و علوم سیاسی هٔ فاکولت از

کارمند ریاست تشریفات آن وزارت،  افغانستان به حیث هٔ کار را در وزارت امور خارج ش( 13۲9م ) 195۰در سال
م  1953ش( به حیث آتشه سیاسی در سفارت افغانستان در لندن ودر سال 1331م ) 195۲آغاز کرد. در سال 

 .پاریس به کار گماشته شد شاهی افغانستان در ش( به عین وظیفه در سفارت133۲)
مقرر شد. یک سال  ه حیث معاون ریاست تشریفاتب م1957 بعد از پایان ماموریت بیرونی و عودت به وطن در سال

 م به حیث 196۰ش( به حیث شارژدافیر در سفارت افغانستان در بغداد مقرر گردید در سال 1336م )1958بعد در 
به حیث مدیر شعبه امور  م1964سال  سکرتر اول به سفارت افغانستان به پاریس اعزام شد بعد از عودت به وطن در

مدیر  سفیر به حیث هٔ م با رتب 197۰در سال  وزارت خارجه تعیین گردید روابط فرهنگی هٔ دیر شعباقتصادی و م
 تقرر حاصل کرد. وزارت امور خارجه عمومی سیاسی

 
 تراک در کنفرانس های بین المللی اش

 ینگتنکه در ول فیساالنه ایکا هٔ یونسکو در پاریس، عضو هیأت افغانی در جلس هٔ ساالن هٔ عضوت هیأت افغانی در جلس
ساالنه ایکافی در دهلی جدید دارا بود و نائب  هٔ جلس زالند جدید انعقاد یافت.همچنان او عضویت هیأت افغانی را در

و  یستو ب هیأت افغانی را در جلسات بیستم و عضویت رئیس هیأت افغانی در کنفرانس دوم "انکتاد" در دهلی جدید
 بر عهده داشت.  اسامبله عمومی ملل متحد یکم

دول و حکومات  در کنفرانس سران به ریاست استاد عبدالستار سیرت هیأت افغانی را عضویت 1969در سال 
 منعقده"رباط" بر عهده داشت. کشورهای اسالمی

 غیر منسلک در کابل دارا بود. در جلسه مقدماتی کشورهای همچنان او عضو هیأت افغانی
 باشد.حقوق بین الملل" می پشتونستان از نگاه هٔ لاز آثار او کتاب " معض
 در قاهره آغاز کرد.  افغانستان م کار را به حیث سفیر دولت جمهوری1973در سپتمبر سال  دکتور عبد الواحد کریم

دیدن  افغانستان )محمد داوود خان( به جمهور رئیسخاص  هٔ سردار محمد نعیم به حیث نمایند ،در زمان سفارت او
در بخش کوماندو شاگردانی به قاهره  خصوصور السادات آمد. در حصه شمول افسران وزارت دفاع افغانستان به ان

لوی درستیر قوای مسلح )رئیس ستاد ارتش( افغانستان به دعوت  الکریم مستغنیآمدند و همچنان دگر جنرال عبد
 به عمل آورد. اع مصر بازدیدوزارت دف همتای مصری اش وارد قاهره گردید و از تولیدات نظامی

اجرایی  هٔ م برنام1976 مارچ 4به تاریخ  الواحد کریم متصدی امور سفارت در قاهره بوددر زمانی که دکتور عبد
 همکاری فرهنگی، تعلیمی و علمی میان افغانستان و مصر به امضا رسید.

: " گفته شد که و در آن خورشیدی واصلهجری  1356حمل  8شماره اول مورخ  تا اینکه سر انجام تلگرام شفری
اسخ سفیر ." پامریکا مطالبه گردید ن، از حکومتاگریمان جناب شما به حیث سفیر کبیر جدید افغانستان در واشنکت

چنین بود: " از لطف و  کابل فرستاد هجری خورشیدی به 1356حمل  11تلگرام که به تاریخ  در برابر این هم
 و سپاسگذارم." } سپاسگزارم{نوازش شما ممنون 

زلمی محمود  به سفیر چنین هدایت داده شد: "اگریمان شاغلی 1356ثور  4در تلگرام شماره دوم مورخ  به تعقیب آن
داده شده  شفری هدایت هٔ همچنان در همان نام ید."ئنما د از حکومت مصر مطالبهسفیر کبیر جدی  غازی را به حیث

واشنگتن  م به حیث سفیر افغانستان در1977سپس در سال  داشته شود." اگریمان، کامال ِسّری نگهبود که" تا مواصلت 
محمد داود  که داندمی به جیمی کارتر بود. قابل یادآوری داود خان محمد مشهور هٔ حامل نام تعیین شد ، همچنان او

عنوانی  ها،ده روز قبل از قتلش توسط خلقی یعنی هجری خورشیدی 1357حمل سال  ۲8 خان این نامه را به تاریخ
 امریکا امضا کرده بود. جمهوررئیسجیمی کارتر 

 

 منابع:
 آرشیف سفارت افغانستان در قاهره

 م(1973سپتمبر  16چاپ کابل) -هجری خورشید  135۲ هٔ سنبل ۲5مورخ  جمهوریت هٔ روزنام 36شماره 
 افغانستان در واشنگتن سایت رسمی سفارت

 Historical and political who's who of Afghanistan- 

Ludwig W Adamec- 
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 م1977جیمی کارتر. حین دیدار با  با خانواده اش دکتور عبدالواحد کریم

 

 
 جمهور امریکامحمد داوود خان به جیمی کارتر رئیس هٔ نام

 

 
 دگرجنرال عبد الکریم مستغنی لوی درستیز با همتای مصری اش

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjtkbuo6efaAhWR26QKHa1fBikQjRx6BAgBEAU&url=http://www.meridian.org/insmallthingsremembered/president-mohammed-daoud-and-the-jimmy-carter-white-house&psig=AOvVaw1dFNEcFyoeCMBYj7y4POXa&ust=1525377814731607


  
 
 
 

 
 6تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

 
 قاهره -م1976داکتر عبد الواحد کریم حین سخنرانی راجع به سید جمال الدین افغانی ، 

 

 
 اسالمی مصر نشر شده از طرف مجلس اعالی شئون  هٔ رسال

 م1976به مناسبت صدمین سال ورود سید به مصر. اگست 
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 فرید ابو شادی رئیس انجمن دوستی مصر و افغانستان هٔ نام

 

 
 فرید ابو شادی رئیس انجمن دوستی مصر و افغانستان هٔ نام
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 راخوانی دکتور عبد الواحد کریم به حیث سفیر غیر مقیم در الجزایرف

 
 

اگر معلومات اضافی  «سفیران أفغانستان در مصر»جهت غنامندی کتاب  خوانندگان گرامی آرزومندمیادداشت: از 
 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!
یف در آرش اینجارا با کلیک در « سفیران افغانستان در مصر»همه بخش های گذشتهٔ 

 مطالعه نماید. فضل الرحمن فاضلنوشته های محترم 
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