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 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول 

 

 ۰۶/۱۲/۲۰۲۱        فضل الرحمن فاضل
 

 سفیران افغانستان در مصر
 دهمچهاربخش 

 

 خوانندگان گرانقدر پورتال افغان جرمن آنالین!
در شکل یک کتاب تدوین شده است بناًء افغان جرمن آنالین آنرا با  فضل الرحمن فاضلاین نوشتهٔ جناب محترم 

 خدمت شما قرار می دهد.در همان فورمات 
 با ُحرمت

 

 سید قاسم رشتیا
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تولد شده  کابلچهل ستون  هٔ درمنطقـ ش( ه1292م )1913در سال سید حبیب  پسرسید قاسم رشتیا  شاد روان
در سال  فارغ شده است. رشتیا کار حکومتی را است . او در زادگاهش یعنی کابل شامل لیسه استقالل واز آن

 آغاز کرد. مدتی به حیث مامور در وزارت مطبوعاتی وزارت امور خارجه هٔ در شعب به حیث مامور م 1931
انجمن ادبی »ردکابل، شامل کار  هٔ سالنامفرانسوي ش به حیث مترجم بخم 1933در سال  نیز خدمت کرد، مخابرات

کابل  هٔ در مطبوعات به چاپ رسیده و مدتی هم مهتمم طبع و نشر سالنام های او و از همان زمان نبشته گردید«کابل
 بوده است .
به حیث معاون پشتو تولنه  1938در سال .نشرات پشتو تولنه تقرر یافت هٔ به حیث مدیر شعب1936در سال

در آن  و به حیث مدیر عمومی نشرات ریاست جدیدالتشکیل مطبوعات تعیین شد 1944در سال  تعیین گردید.
رهسپار قاهره  افغانستان ی به حیث سفیرالمه سلجوقی بود و زمانی که ععالمه صالح الدین سلجوقهمکار  ریاست،

 شد، رشتیا به حیث رئیس مستقل مطبوعات تعیین گردید.
مضمون تاریخ  1956تا 1954های اداری دیگر از سال قاسم رشتیا همچنان در پهلوی مصروفیتشادروان سید 

م در کورس دیپلماسی وزارت 1958 -1957کرد. سیدقاسم رشتیا در  استقالل تدریس می هٔ افغانستان را در لیس
 .حقوق پوهنتون کابل به حیث استاد، به تدریس مصروف بود هٔ امورخارجه و نیز در فاکولت
های مهم اجتماعی و خیریه سهم فعال گرفت  در یک سلسله فعالیت1960-1946 سالیان سیدقاسم رشتیا در میان

 می توان یادآوری کرد. زیژنتون و نسوان، مرستون هٔ خیری هٔ که در این میان از تأسیس سره میاشت، موسس
 :ی آتی را دریافت داشته استها و نشان های وظیفوی و فرهنگی خویش مدال ها او به خاطر کار و فعالیت

 نشان ستور معارف -
 مدال رشتین برای کارهای اجتماعی -
 خان ختک به خاطر تألیف کتاب تاریخ افغانستان در قرن نزدهم. مدال ادبی خوشال -

 پایان یافت، روان شادقاهره  هجری خورشیدی در 1341در ثور سلجوقي صالح الدین عالمه  هٔ آنگاه که وظیف
که در آن وقت "جمهوریت متحده عربی" نامیده  مصر گماریده شد به افغانستان به حیث سفیرسم رشتیا سید قا

 شد.  می
 نمایندگی از به ی دیگرافریقایو برخی کشورهای ان دسو ،یونان، لبنان  در کشورهایقاهره رشتیا افزون بر 

 .تقدیم نموده بود خود را هٔ نیز اعتمادنام غیر مقیمبه حیث سفیرافغانستان 
تعمیر  کرد، پیشنهاد خریداری ایفای وظیفه میقاهره  حینی که در مرحوم رشتیاهای فراموش ناشدنی  از فعالیت

های او با  پیشنهاد و تالش که به اساس متر مربع است 2700افغانستان در مساحت بیش از سفارت موجوده 
که قبالً در  پرداخت پنجاه هزار پوند سترلینگ ) در آن زمان برابر با شصت هزار پوند مصری( افغانستان

 .گردیدشخصي ملکیت  صاحبقاهره  ، دررشتیا های مرحوم تالش ی نمایندگی داشت ، به اساسکرایهای  عمارت
 را که در زمان مرحوم داوی تاسیس شده بود و در«افغانستان» هٔ رشتیا در زمان سفارتش در قاهره، نشر مجل

 نیز نشرات داشت، فعاالنه ادامه داد. دوران سفارت عالمه سلجوقی
را  ز اعتمادنامه اشمرحوم رشتیا در دوران سفارت در قاهره، به حیث سفیر غیر مقیم افغانستان در بیروت نی

پرداخت ، در  جمهور لبنان تقدیم نموده بود و بخش فرهنگی افغانستان هم که بیشتر به امور محصالن می  به رئیس
 بیروت فعالیت داشت.

نیز جاپان و چکسلواکیا ها به حیث سفیر در  بعد او در قاهره پایان یافت  م1963مرحوم رشتیا در می  هٔ وظیف
 ه است.انجام وظیفه کرد

رشتیا نقش مهمی  (م1964هجری خورشیدی ) 1343اساسی سال  قانون تدوین به ویژه در دیموکراسیدر دهه 
 .کرد حیث وزیر مالیه ایفای وظیفه می بهمحمد یوسف خان  مرحوم هٔ بر عهده داشت و در کابین

 ش را ترک گفت و رهسپار سویس، میهنمرحوم رشتیا  کشور،اشغال و افغانستان  خ برسر هجوم ار تش با
و همراه با شخصیت نامدار  رو آورد و افغانستان را فراموش نکرد های فرهنگی و در آن دیار به فعالیت گردید

 کرد. ی میهمکاردر ژنیوا « العروةالوثقی»هٔ در نشر مجلمرحوم دکتور عبدالحکیم طبیبی افغانستان 
و در همان سرزمین به خاک  داعی اجل را لبیک گفت ژنیوا ردم 1998مارچ  26مرحوم سید قاسم رشتیا در 

 .دش دهسپر
 شان عبارت اند از: ترینمشهور مانده است کهمیراث به  های مهمی مرحوم رشتیا کتاب از
 {1371-1311}خاطرات سیاسي سید قاسم رشتیا - ۱
 فغانستان،سید جمال الدین افغانی و ا - 2
 افغانستان در قرن نزده - 3
 ؟ نادر خان چگونه به سلطنت رسید - 4
 و کتاب های دیگر. میان دواهریمن)به زبان انگلیسی(  - 5
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 1395در مصر، در جوزای سال افغانستان  به سلسله نشر کتاب های سفیران سابق قاهرهسفارت افغانستان در 
افغانستان په که به نام " شاد رشتیا را غانستان در قرن نزده" روانپشتوی کتاب مهم "اف هٔ هجری خورشیدی ترجم

تا خوانندگان از آن بهره  " که توسط آقای غزنیوال ترجمه شده است، دو بار به چاپ رسانده است نولسمی پیړۍ کې
ن که از قاهره مرحوم رشتیا بعد از ایبیشتر گیرند و با این شخصیت حلیم و سیاسی افغانستان بیشتر آشنا گردند. 

رهسپار کابل گردید در فعال سازی انجمن دوستی افغانستان و مصر نقش مهمی داشت و رابطه با مصر هم، دوران 
 خان صدراعظم افغانستان را در سفرش به قاهره نیز پیمود و مرحوم داکتر محمد یوسف می طالیی اش را

 کرد. همراهی 
 

*** 

 
 م1962می  27ه به جمال عبد الناصر تقدیم اعتمادنامسید قاسم رشتیا حین 

 

 
 م1962در حال مصافحه با اقای حافظ اسماعیل معین وزارت خارجه مصر.  سید قاسم رشتیا

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 
 

 
 8تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهندر پهافغان 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
 
 
 

 
 رشتیا در قاهره

 

 
 کتاب افغانستان در قرن نزده به زبان عربی هٔ ترجم
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 رشتیا در حال مصافحه با جمال عبد الناصر

 

 
 م1963جمهور لبنان.  رفتن به نزد رئیسرشتیا در حال 

 

 
 هـ ش 1344میزان 22سید قاسم رشتیا و سناتور عباس مسعودی. کابل 
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 م1963مراسم تشریفاتی در بیروت، قبل از تقدیم اعتمادنامه،  هٔ معاین

 

 
 م1964رشتیا با رئیس هالل احمر جمهوری تاجکستان شوروی. 
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 ریاست جمهوری لبنان. رشتیا حین نگارش در دفتر خاطرات کاخ

 

 
 هجری خورشیدی 1342از سفارت غیر مقیم در یونان.  فراخوانی رشتیا
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 " اثر مهم شادروان سید قاسم رشتیايک ړۍ"افغانستان په نولسم پی

 

 
 
 

 بقیه دارد
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