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د پاڼو شمیره :له  1تر3
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

دکتور محمد رحیم شیرزوی متولد اول جوزای سال  1311هجری خورشیدی ( برابر با  21می 1932م) در کابل
است پدرش کرنیل شیر احمد خان و برادرش سلطان احمد خان سابق وزیر خارجه افغانستان بود.
او از فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل فارغ شده ،فوق لیسانس خود را از فاکولتهٔ حقوق وارسا ودکتورایش
را در رشتهٔ حقوق بین الملل از فاکولتهٔ حقوق پاریس گرفته است.
آقای شیرزوی کار رسمی و دولتی را در سال 1959م در آرشیف وزارت امور خارجه آغاز کرده است.
از سال  1960تا  1963به حیث عضو ریاست تشریفات وزارت خارجه کار کرده و نخستین پُست دیپلوماتیک
خارجی خود را از سال  1963تا  1965به حیث سکرتر دوم در سفارت افغانستان در وارسا انجام داده است .بعد از
برگشت به وطن ،دو سال به حیث عضو مدیریت حقوق و معاهدات خدمت نموده از  1966تا  1973به حیث معاون
مدیریت عمومی سیاسی کار کرده است .سالهای  1973و  1974به حیث مستشار وزیر مختار سفارت افغانستان در
دهلی جدید به کار گماشته شده است.سالهای  1974تا  1976به حیث سفیر افغانستان در پاکستان مقرر شده است سپس
به حیث سفیر به چکوسلواکیا تبدیل شده و این وظیفه را تا سال 1978م پیش برده است.
با کودتای خونین  7ثور  1357هجری خورشیدی کار در سفارت را ترک گفته و از  1978تا  1987در زندگی
مهاجرت ،مشغول کارهای شخصی ،در کالیفورنیای امریکا بوده است.
میان سالهای  1978تا  1991به حیث مشاور سیاسی شاه سابق محمد ظاهر شاه  ،در دفتر پادشاه ،در "روم"
خدمت کرده است.
او همچنان از سال  1991تا  2001در راس ادار ٔه جامعه افغانی مقیم کالیفورنیا جهت رهنمایی جوانان ،قرار داشت.
با سقوط طالبان و گشایش فصل نو در تاریخ افغانستان سالهای  2002تا  2004به حیث عضو تسوید قانون اساسی
افغانستان فعالیت داشته است افزون بر آن ،بعد از موافقات بن از اواخر سال 2001م تا  2004م به حیث معین سیاسی
وزارت امور خارجه زیر رهبری دکتور عبدهللا عبدهللا وزیر امور خارجه ،خدمت کرده است.
دکتور شیرزوی در می  2004م (جوزای 1383هجری خورشیدی) به حیث سفیر و نماینده فوق العاد ٔه جمهوری
اسالمی افغانستان در قاهره ،تعیین گردید که به تاریخ  7جون سال  2004وارد قاهره شد و وظیفهاش را به حیث سفیر
کبیر و نمایند ٔه فوق العادهٔ رئیسجمهور افغانستان در جمهوری عربی مصر اشغال کرد و به تاریخ 20اکتوبر 2004م
اعتمادنامهاش را به جاللتمآب حسنی مبارک رئیسجمهوری عربی مصر تقدیم داشت.
دکتور شیرزوی این وظیفه را تا اوایل سال 2006م پیش برده است  ،سپس از قاهره ،رأسا ً به حیث سفیر افغانستان
در لندن مقررگردید که از سال  2006تا  2009م در این سمت باقی بود ،سپس به تقاعد سوق داده شد.
دکتور محمد رحیم شیرزوی اکنون در ایاالت متحده امریکا زندگی میکند.

از راست به چپ :زهره راسخ(،یک تن از ازهریان؟) ،نوابی ،امام اکبر دکتور طنطاوی ،داکتر سپنتا ،داکتر
شیرزوی( ،؟) داکتر نصیر احمد نور و (؟)
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دکتور طنطاوی ،دکتور سپنتا و دکتور شیرزوی -قاهره

دکتور محمد رحیم شیرزوی سفیر افغانستان حین خیرمقدم گفتن به دکتور رنگین دادفر سپنتا وزیر امورخارجه –
قاهره2006م

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
خوانند ٔه گرانقدر پورتال افغان جرمن آنالین!
همه بخش های گذشتهٔ «سفیران افغانستان در مصر» را با کلیک در اینجا در آرشیف نوشته های
محترم فضل الرحمن فاضل مطالعه نماید.
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