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 حفیظ هللا ایوبی
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 : کندزسکونت اصلی
 )به حسنی مبارک( 2007اپریل  24: اعتماد نامهتاریخ تقدیم 
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م( در ولسوالی خان آباد والیت 1945اکتوبر  17 هجری خورشیدی )برابر با 1324 میزان 25حفیظ هللا ایوبی در 
 کندز به دنیا آمد.

ز آن فاکولته م موفقانه ا1965ودر سال  حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل شده هٔ م شامل فاکولت1961در سال 
آموزشی رهسپار کنبرای استرالیا شده  کوتاه مدت هٔ برای یک دور م1971فارغ التحصیل گردیده است. در سال 

 است .
 م را به تحصیل فوق لیسانس در پوهنتون "بن" آلمان پرداخته است. 1977-1974سالهای 

کار را از ماموریت در آرشیف وزارت شامل کدر وزارت امور خارجه شده و  م1967آقای ایوبی در سپتامبر سال 
 1980 هٔ کارکرده است. در ده امور خارجه آغاز و بالتربیب در شعبات فرهنگی و اقتصادی وزارت امور خارجه

 متحد و روابط بین المللی ایفای وظیفه کرده است. م در شعبه ملل
 هشتاد میالدی قرن گذشته، ریاست هٔ در اواخر ده و های بین المللی وزارت امورخارجه بود مدتی رئیس کنفرانس

 امورخارجه را برعهده داشته است. امور اقتصادی وزارت
به حیث سکرتر دوم در سفارت  م1970در سال  رسمی آقای حفیظ هللا ایوبی در خارج کشور هٔ نخستین وظیف

 بود. افغانستان در "بن" جمهوری فدرال آلمان
اول و معاون نمایندگی سیاسی افغانستان در بوداپست خدمت کرده در دهه هشتاد میالدی همچنان به حیث سکرتر 

 است.
به خدمت مشغول  مستشار وزیر مختار و شارژدافیر سفارت افغانستان در توکیو به حیث 1992تا  1990از سال 

 بود.
نموده و  حیث مستشار وزیر مختار و شارژدافیر سفارت افغانستان در بن انجام وظیفه م به 1996تا  1994از سال 

 افغانستان در آلمان نیز نامزد شده است. به حیث سفیر 1996در جریان سال 
های  به نمایندگی از افغانستان عضویت داشته و در سال های بین المللی آقای ایوبی در بسا از کنفرانس

 وده است.ملل متحد دارا ب عمومی سازمان هٔ عضویت هیأت افغانستان را در اسامبل 1997و 1981،1988،1993
جمهوری عربی مصر بود  افغانستان در هٔ العاد فوق هٔ هللا ایوبی به حیث سفیر و نمایند آقای حفیظ رسمی هٔ آخرین وظیف

م وارد قاهره گردید  2007اپریل  18به تاریخ  ش( به این وظیفه گماشته شد .1386م ) ثور  2007که در اپریل 
جمهور مصر تقدیم کرد و در  را به جاللتمآب حسسنی مبارک رئیسم اعتمادنامه اش 2007اپریل  24و به تاریخ 

تونس، الجزایر،مراکش و  همین دوران به حیث سفیر غیر مقیم افغانستان در سودان، اردن، لبنان، سوریه، لیبیا،
 کرد. موریشیوس نیز از افغانستان نمایندگی می

 تسلط دارد.های انگلیسی و آلمانی  فارسی و پشتو به زبان او افزون بر
سرطان  31به تاریخ  هجری خورشیدی 15/3/1389مورخ  1552در قاهره حسب حکم  ایشان هٔ سرانجام وظیف

 خدمت با افتخار، پایان یافت. هٔ م( بعد از یک دور2010جوالی 22)  1389
 575شماره  هٔ نام فشرده کارهای مهم خویش را در این دوران، در یک دیپلومات آگاه، هٔ به مثاب آقای حفیظ هللا ایوبی

 خالصه کره است: هـ ش عنوانی دکتور زلمی رسول وزیر امور خارجه، چنین 5/5/1389مورخ 
فوق العاده در مصر اجرای وظیفه  هٔ این جانب به حیث سفیر کبیر و نمایند که 1389الی سال  1386" از سال 

امور محصلین و حل مشکالت اتباع  لی،های قونس  نمودم ، عالوه بر جریان امور سفارت به شکل روتین در بخش
ً فوقتاً طی مکاتیب و  هٔ کاری قار هٔ های حوز افغانستان در مصر، سوریه، لبنان، وسایر کشور افریقا، که وقتا

ها صورت گرفته که به بهبود سطح روابط با کشور   های رسمی به مرکز خبرداده شده است، برخی تالش گزارش
توان این موارد را بنا به اهمیت و نقشی که در  از آن جمله می کاری کمک نموده است، هٔ های حوز میزبان وکشور

 افغانستان و مصر داشته اند، بر شمرد. هٔ مناسبات دوستان احیای
جمهوری اسالمی افغانستان به مصر در دو نوبت، نخست در مجمع اقتصاد جهانی در ماه  * سفر جاللتمآب رئیس

م کهدر 2009ر کنفرانس سران دول و حکومات جنبش عدم انسالک در ماه جوالی دوم اشتراک د م،2008می 
 شرم الشیخ برگذار گردید...

القضات به مصر در چهار نوبت که عالوه بر مالقات با مقامات  پوهاند عبدالسالم عظیمی قاضی * سفر جاللتمآب
ات نزدیک قبلی موفق گردید تا عدلی و قضایی مصر، وزیر عدلیه و شیخ االزهر در راستای احیای مناسب
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جمهوری عربی مصر را  هٔ عدلی پروتوکول همکاری قضائی میان ستره محکمه ج.ا. افغانستان و وزارت هٔ موافقتنام
 نیز به امضا برسانند.

*سفر رسمی جاللتمآب محترم دکتور فاروق وردک وزیر معارف جمهوری اسالمی افغانستان و محترم دکتور 
این  هٔ ارت حج و اوقاف به قاهره و مالقات با وزیر حج و اوقاف مصر و نیز وزیر تعلیم وتربیشفیق صمیم معین وز

االزهر و گشایش  همکاری آموزشی میان وزارت معارف ج.ا. افغانستان و پوهنتون هٔ کشور و امضای موافقتنام
 انستیتوت االزهر در کابل.

جهت اشتراک در کنفرانس امور زنان که به  م 2008* سفر دکتور حسن بانو غضنفر وزیر امور زنان در سال 
 همکاری میان دو کشور صورت گرفت.هٔ ریاست سوزان مبارک بانوی اول مصر دائر گردید وصحبت روی توسع

 همکاری سازمان انکشاف حقوقی به مصر در چند نوبت. * سفر هیأت های عدلی و قضائی ج.ا. افغانستان به
یاست جناب }پروفیسور{ برهان الدین ربانی به دعوت فتحی سرور رئیس پارلمان ر * سفر پارلمانی افغانستان به

که پنج تن از نمایندگان ولسی جرگه و  2008مصر جهت اشتراک در کنفرانس بین المللی بین الپارلمانی در سال 
 جرگه در آن اشتراک داشتند. سکرتر جنرال و رئیس هیأت اداری ولسی

معین سیاسی وزارت امور خارجه در آن وقت، جهت اشتراک در کنفرانس بحران  جناب محمد کبیر فراهی * سفر
 هٔ تعمیر ترمیم طلب سفارت نیز دیدن نمود ووعد که در ضمن از 2008الشیخ در سال  اقتصادی جهانی در شرم

 ترمیم عاجل سفارت را نیز فرمود.
برای مدت بیشتر از یک ماه به مصر  نفره از صاحب منصبان پولیس افغانستان 21نفره و  24* سفر دو هیأت 

 های جدید. جهت تبادل تجارب و کسب مهارت
ها و  توان گفت که در اثر این تالش گیرد: " می مهم خویش چنین نتیجه می هٔ این نام آقای حفیظ هللا ایوبی در پایان

های  افته است. چنانکه مقامبیشتر ی هٔ توسع ها بوده است که سطح روابط افغانستان و مصر روز به روز ریزی برنامه
 وزیر امورخارجه و معاون وی در بخش کشورهای آسیایی وهیأت جمهوری عربی مصر نیز در سطح هٔ بلند پای

سفیر جمهوری عربی مصر به کابل  تعیین رسمی از آن گذشته، و اند؛ وزارت امنیت مصر به افغانستان سفر نموده
گردد و  مناسبات دو جانبه تلقی می هٔ رفت، گام مهمی در جهت توسعپذی سال صورت 30که بعد از گذشت بیشتر از 

 رود." می و به شکل اطمئنان بخش به پیش رو به توسعه و بهبود بوده خوشبختانه روند مناسبات
 کند. آقای حفیظ هللا ایوبی بعد از بازنشستگی ، اکنون در لندن زندگی می

 
*** 

 

 
 جمهور حسنی مبارک رئیسآقای ایوبی حین تقدیم اعتمادنامه به 
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 آقای حفیظ هللا ایوبی، د. فاروق وردک و د.سید محمد طنطاوی

 

 
 هللا عطایی امام اکبر دکتورسید محمد طنطاوی، حفیظ هللا ایوبی و عبید
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 جمهور لبنان بعد از تقدیم اعتمادنامه به حیث سفیر غیر مقیم آقای ایوبی با رئیس

 

 
 البشیر و آقای حفیظ هللا ایوبیجمهور سودان عمر  رئیس

 

 
 جمهوری لبنان حین تقدیم اعتمادنامه به رئیس
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 نتقدیم اعتمادنامه به ملک عبدهللا دوم، پادشاه ارد نحی

 

 
 
 

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 گذشتهٔ 

 مطالعه نماید. فضل الرحمن فاضلنوشته های محترم آرشیف 
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