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فضل الرحمن فاضل

سفیران افغانستان در مصر
بخش بیست و دوم

زلمی محمود غازی

زلمی محمود غازی
عمر حین اشغال وظیفه  53 :ساله
سکونت اصلی  :کابل
تاریخ تقدیم اعتماد نامه  16:اکتوبر  ( 1977به محمد انور السادات)

د پاڼو شمیره :له  1تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan -german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

زلمی محمود غازی پسر سپهساالر شاه محمود خان صدر اعظم افغانستان است که در سال 1924م در
کابل تولد شده است.
مادرش صفورا مشهور به قمر البنات دختر سراج الملة والدین امیر حبیبهللا خان بود.
او از جمله فارغ التحصیالن لیسه استقالل در سال  1942م است بعد ها در سال  1950م لیسانس خود
را از پوهتون هاروارد و ماستری اش را ازپوهنتون کلمبیا در امریکا به دست آورده است.
سالهای  1957و  1958به حیث استاد در پوهتون کابل ایفای وظیفه نموده ،سپس به وز ارت امور خارج ه
افغانستان پیوسته و مدیر روابط اقتصادی وزارت امور خارجه شده است ،بعد از یک مدت کوتاه به حیث
سکرتر اول در سال  1959م به واشنگتن اعزام شده است ،بعد از ختم یک مرحله وظیفه دیپلوماتیک در
خارج کشور به کابل عودت نموده و سپس در سال 1962م در سفارت افغانستان در پاریس تعیین گردید که
از کارهای سفارت افغانستان در کشور های اتریش ،بلژیک ،ناروی وهالند نیز نمایندگی میکرده است.
سالهای  1971تا  1973م سفیر کبیر افغانستان در لندن بود
در سال 1973م در آخرین ماه های نظام شاهی به حیث سفیر کبیر به دربار شهنشاه ایران (تهران) اعزام
گریده است.
او عضویت اسامبله عمومی پانزدهم وشانزدهم سازمان ملل متحد را در جمله هیأت افغانی در کارنام ه
خود دارد.
در  4ثور  1356هجری خورشیدی داکتر عبد الواحد کریم سفیر افغانستان در قاهره وظیفه یافت تا
اگریمان آقای زلمی محمود غا زی به حیث سفیر افغانستان در قاهره از حکومت مصر مطالبه گردد .افزون
برآن صراحتا از سفیر خواسته شده بود" تا مواصلت اگریمان ،کامال ِس ّری نگهداشته شود ".از همین رو،
دکتور عبدالواحد کریم شخصا به نزد آقای سید حمزه رئیس تشریفات وزارت امور خارجه مصر رفته ،
موضوع نامزدی سفیر جدید را با او در میان گذاشت و به تاریخ  5ثور  1356هـ خورشیدی،یادداشت تقاضای
اگریمان و زندگی نامه جاللتمآب زلمی محمود غازی را تسلیم ریاست تشریفات وزارت امورخارجه مصر
کرد .و در تلگرام شماره دومی که سفیر دکتور عبد الواحد کریم به تاریخ 13ثور  1356به وزارت امور
خارجه افغانستان ارسال کرده ،در آن چنین آمده است  " :حکومت مصر اگریمان شاغلی محترم زلمی محمود
غازی را صادر نمود".
بناء زلمی محمود غازی بعد از مدتی کابل را به قصد قاهره ترک میگوید و در  16اکتوبر سال 1977
م به حیث سفیر افغانستان اعت مادنامه اش را به انور السادات رئیسجمهور مصر تقدیم می کند و حین سفر
محمد داود خان در  8اپریل  1978م به حیث سفیر افغانستان عضویت هیأت رسمی افغانستان را بر دوش
دارد .با کودتای  7ثور  1357هجری خورشیدی ( 27اپریل  1978م) با شناختی که از کودتاچیان دارد،
منتظر ختم وظیفه از کابلنشده ،وظیفه رسمی را ترک می گوید .درستی اقدام او آنگاه صائب به نظر آمد که
حکومت تره کی طی فرمان شماره پنج خویش که به تاریخ 22جوزای سال  1357هجری خورشیدی صادر
کرد زلمی محمود غازی و همسرش تورپیکی محمود غازی را به شمول  21تن دیگر از اعضای خانواده
سلطنتی و خانواده محمد داود خان ،سلب تابعیت افغانستان کرد.

د پاڼو شمیره :له  ۲تر5
افغان جرمن آنالین په درن ښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan -german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

محمد داود خان همراه با انور السادات ،قاهره 8 ،اپریل 1978م

زلمی محمود غازی( شخص عینک دار) در یکی از رسپشن ها  .قاهره1977 -م

د پاڼو شمیره :له  3تر5
افغان جرمن آنالین په درن ښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan -german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

زلمی محمود غازی حین تقدیم اعتمادنامه به محمد انور السادات 16 .اکتوبر 1977م

محمد داود خان همراه با اعضای انجمن دوستی افغانستان و مصر 8 .اپریل 1978م – قاهره

د پاڼو شمیره :له  4تر5
افغان جرمن آنالین په درن ښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan -german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

زلمی محمود غازی( چپ) همراه بک تن از سفیران  .قاهره 1977م  /اقامتگاه سفیر افغانستان

یادداشت :از خوانندگان گرامی آرزومندم جهت غنامندی کتاب «سفیران أفغانستان در مصر» اگر
معلومات اضافی یا سندی داشتند به ایمیل آدرس نگارنده فرستاده ،امتنان بخشند تا در چاپ بعدی افزوده شود.
amb.afghanistan@yahoo.com

ادامه دارد
خواننده گرانقدر پورتال افغان جرمن آنالین!
ٔ
همه بخش های گذشت ٔه «سفیران افغانستان در مصر» را با کلیک در اینجا در آرشیف
نوشته های محترم فضل الرحمن فاضل مطالعه نماید.
د پاڼو شمیره :له  5تر5
افغان جرمن آنالین په درن ښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan -german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

