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 ۰۹/۱۲/۲۰۲۱        فضل الرحمن فاضل
 

 سفیران افغانستان در مصر
 دهمپانزبخش 

 

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

 خدمت شما قرار می دهد.در فورمات 
 با ُحرمت

 

 غالم محمد سلیمان
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التحصیل لیسه استقالل و م در کابل تولد شده است. او فارغ 1916در نوامبر سال  سردار غالم محمد سلیمان
صدارت عظمی آغاز کرده و  م در مدیریت دوم1936در سال حقوق پوهنتون کابل است که کار رسمی را  هٔ فاکولت

م به حیث  1940به حیث عضو مدیریت پروتوکول به وزارت امورخارجه پیوسته است. در سال  م 1938در سال 
 به حیث رئیس تشریفات وزارت امورخارجه ارتقا کرده است. 1942و در  مدیر پروتوکول

 باشدمیدر دهلی  م قبل از استقالل هند1946سال  ن در خارج از کشورنخستین ماموریت سردارغالم محمدسلیما
م به  1948 و بعد از اسقالل هند در سال که موصوف به حیث جنرال قونسل افغانستان در دهلی مقرر شده است

ال ور درسدر آن دیار، کار را ادامه داده است. بعد از برگشت به کش حیث شارژدافیر ومستشار سفارت افغانستان،
حیث وزیر  به 1952 زمام امور آن ریاست را دو باره به دست گرفت ودر سال م به حیث رئیس تشریفات 1950

 جمهوررئیس 1الد"وبه "کلمنت گوت 1952سال می 24اش را به تاریخ  اعتمادنامهاعزام شد که  مختار به پراگ
 چکوسلواکی تقدیم کرد.

م 1949سال  هٔ "کار" منعقد المللیدر کنفراس بین و کولمبو هٔ نعقد"کار" مم در کنفراس منطقوی  1948در سال 
 هیأت افغانستان بر دوش داشت. در ژنیوا ، ریاست

افغانستان مشغول خدمت بود، سپس به حیث  هٔ م به حیث معاون وزیر امور خارج1963تا  1956او از سال 
 سفیر افغانستان به قاهره اعزام گردید.

و به تاریخ  هجری خورشیدی( وارد قاهره شد 1342ثور  21م ) 1963 ماه می 12به تاریخ  یمانغالم محمد سل
 مصر تقدیم کرد. جمهوررئیساش را به جمال عبدالناصر اعتمادنامه هجری خورشیدی 1342جوزای  8

به تنهایی مهیا  فرصت صحبت با جمال عبدالناصر حینی که اعتمادنامهسلیمان بعد از تقدیم  آقای غالم محمد
 پادشاه افغانستان، طوریمحمدظاهر شاه تمنیات نیک اعلیحضرت  های تشریفاتی دیگر و تقدیم شود، ضمن حرفمی

شاه موظف شده بود، راجع به اختالفاتی که میان مصر و ایران بروز کرده بود؛ به  که از کابل و شاید هم از طرف
 کند.نمایندگی از افغانستان وساطت می

 مصر جمهوررئیسسفارت افغانستان مشعر است که آقای سلیمان به  14/3/1342مورخ  238خاص شماره  هٔ منا
مجدد روابط  بر قراری جمال عبدالناصر گقته است: " از مرکز مامور شده ام تا آرزوی وساطت افغانستان را جهت

منبع دوستی و برادری اسالمی به شما و  ازایران اظهار نمایم. این آرزوی افغانستان  بین مملکت شما و سیاسی
برادر مسلمان ما استید  دوستی و برادری اسالمی با ایران سرچشمه گرفته است. از یک طرف شما دوست نزدیک و

ما است، بنا برآن وساطت حکومت خود را اظهار  هٔ و از جانب دیگر ایران هم دوست و برادر مسلمان و هم همسای
 نمایم."می

مصر در پاسخ گفته است: " ما هیچگاه نخواسته ایم با ایران اختالف داشته باشیم، ولی ایران است  جمهوررئیس
 که همیشه تولید اختالف کرده است. مثال:

 بغداد شامل گردید. بر خالف مفاد جمهوریت متحد عرب در پکت -1
تمام شدت و قوت، به پروپاگند غلط پرداخت  تبلیغاتی، خصوصاً جراید و رادیوی ایران برضد ما به مؤسسات -2

 که تا اکنون نیز جریان دارد.
 دادمیاجازه ن اسرائیل را به رسمیت شناخت که این امر به ما باآلخر شهنشاه ایران در یک کنفرانس مطبوعاتی -3

 روابط سیاسی ما ،نا بر آنایران ادامه بدهیم ،ب مخاصمانه ازطرف ایران، به روابط سیاسی خود با هٔ با وجود چنان روی
 خود را با ایران قطع کردیم.

                                                           
 .Klement Gottwald (۱۸۹۶ - ۱۹۵۳ ) کلمنت گوتوالد(1

 غالم محمد سلیمان
 ساله 47اشغال وظیفه :  عمر حین

 سکونت اصلی :کابل
) به جمال عبد  1963می   30تاریخ تقدیم اعتماد نامه : 

 الناصر(
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ولی از طرف ما رد گردیده است . اکنون که افغانستان آرزوی  گرچه دولت امریکا نیز پیشنهاد وساطت نمود،
وساطت دارد، من به وساطت افغانستان مخالفت ندارم، به شرطی که چنین وانمود نگردد که گویا این پیشنهاد از 

 2بینیم."هوریت متحد عرب صورت گرفته است، چه ما از طرف خود به این گونه پیشنهاد، ضرورتی نمیجانب جم
روابط  کرد نیزمی امورخارجه ایفای وظیفه در دورانی که به حیث معین اداری وزارت محمدسلیمانآقای غالم

هجری  1340اسد  10برابر با  م1961اگست  11به تاریخ  در همان دوران ،رومصر داشت از همین خوبی با
در کابل به امضا  آقای احمد فرید ابوشادی سفیر جمهوری متحد عرب خدمات هوایی را با هٔ خورشیدی موافقتنام

سه ماده بوده و  الف آن دارای هٔ باشد که ضمیمو الف می و دو ضمیمه سری ماده 18این موافقتنامه دارای  رساند.
ً در کابل به امضا رسیده   سازی آن عالمه سلجوقی نقش برجسته داشته است. در زمینه است که حتما

 دکتور وجمهوری عربی متحد در کابل به امضا رسید که فرهنگی میان حکومت افغانستان هٔ همچنان توافقنام
متحد قنصوه سفیر جمهوری عربی  الدینمعارف از طرف افغانستان و آقای صالح ی معین وزارتیعبدالحکیم ضیا

لی و همکاری یهای تحصاستادان و بورسیه و های فرهنگیتبادل هیأت در کابل آن را به امضا رساندند. این موافقتنامه
 گیرد.های ورزشی وهنری را در بر میتأرادیو و تبادل هی هٔ در ساح

خ شی ام محمود شلتوتام برزگ و تاثیر گذار در جهان اسالم غالم محمد سلیمان، شخصیت در دوران سفارت آقای
نین چشیخ شلتوت، وفات به مناسبت ازهر شریف درگذشت. سفیر افغانستان طی نامه ای عنوانی دکتور محمدالبهی 

إلمام االکبر بوفاة ا تسلیت عرض کرد: " أتقدم إلی سیادتکم بأخلص العزاءفی المصاب الفادح الذی حل بالعالم االسالمی
 یجزیه خیر ما یجزی عباده المؤمنین الشریف، وادعوهللا تعالی أنزهر الجامع األ شیخ محمود شلتوت المغفور له الشیخ

 3.."االسالمی عن فقده خیراً  الصادقین، وأن یدخله فسیح جناته مع الذین أنعم هللا علیهم و أن یعوض العالم
ق( موافقتنامه 1383رمضان  23ش )  1342دلو  16م برابر با 1964فبروری  6در زمان سفارت او به تاریخ 

وه قای صالح الدین قنصآان دکتور عبدالحکیم ضیایی معین تدریسی وزارت معارف و یپروگرام همکاری فرهنگی م
های فارسی و عربی به امضا رسید که ساحات علوم، معارف، فرهنگی،رادیو و پرورش ناسفیر مصر در کابل به زب

 کرد.جوانان را احتوا می
افغانستان  هٔ وزیر داخل دکتور عبدالقیوم وردهای مهم او دعوتآدست سلیمان یکی از آقای در دوران تصدی سفارت

که یک هفته به طول  به قاهره بود که توسط همتای مصری اش آقای عبدالعظیم فهمی صورت گرفت و در سفری
اغچه ب ،شگاه پولیس،بند اسوانمصر، با هٔ داخل از آثار باستانی و ادارات مربوط به وزارت کشید دکتور عبدالقیوم

 جمال عبد الناصر نیز مالقات نمود. دیدار کرد و با حربی 54شماره  فابریکه نباتات،
آقای غالم محمد سلیمان به نمایندگی از محمد ظاهر شاه در افتتاح مسجد "قبة الصخرة" که از طرف ملک حسین 

م در مراسم گشایش آن 1964اگست سال  6وبه تاریخ  پادشاه اردن دعوت شده بود، رهسپار بیت المقدس گردید
 شرکت ورزید. 

 دکتور م که کنفرانس سران کشورهای عضو نهضت عدم انسالک در قاهره انعقاد یافت. 1964اکتوبر  10-5از 
میدان هوایی از طرف جمال عبد  در راس هیأت افغانی وارد قاهره گردید و در محمد یوسف نخست وزیر افغانستان

داکتر محمد یوسف را ، سید قاسم رشتیا  مصر مورد استقبال گرم قرارگرفت. در این سفر جمهوررئیسلناصر ا
 افغانستان را در همه نشست ها بر عهده داشت. و آقای غالم محمد سلیمان، عضویت رسمی هیأت کردمی همراهی

  سلیمان، تاسیس انجمن دوسی افغانستان غالم محمد عهد سفارت آقای در مهمترین رویدادهای دیگر یکی از
ا ر . ریاست این انجمن گفتنداست که در قاهره آن را "جمعیة الصداقة العربیة األفغانیة" می م1963ومصر در سال 

زیر در نخست و نایب آقای کمال الدین رفعت و در قاهره وزیر مطبوعات در کابل آقای سید قاسم رشتیا سفیر قبلی و
صالح  اعضای مصری آن انجمن در سال نخست تاسیس عبارت بودند از : برعهده داشتند. بارزترین امور علمی

عت، والی قاهره، عبدالمنعم صاوی معین وزارت فرهنگ و ارشاد، دکتور حسن الطوبجی معین وزارت زرا دسوقی
معاون وزیر خارجه، یوسف  ، احمد فرید ابو شادیجمهوررئیسمحمد حسین عبد الناصر کارمند برجسته در دفتر 

شریف،  در ازهر های اسالمیسباعی دبیر کل کنفرانس آسیایی و افریقایی، دکتور محمود حب هللا دبیر کل پژوهش
و  وی خارجی رادیهانامهرئیس بر ه عین شمس، احمد الطاهردختران دانشگا هٔ دکتور امین ابوالعینین استاد در فاکولت

 4دیگران.
ذوات آتی الذکر  م1963اعضای بارز جانب افغانی انجمن دوستی افغانستان و مصر در آغاز تاسیس در سال 

عین وزارت م داوی، دکتور میر نجم الدین انصاری، حقانی عبدالهادیبودند : سید قاسم رشتیا، استاد خلیل هللا خلیلی، 
عبد هللا یفتلی ، محمد انور ضیایی، عبد الرشید لطیفی، محمد یعقوب عطایی، محمد شاه ارشاد، دکتور احسان  عدلیه،

                                                           
 ، سفارت افغانستان در قاهره ، به مقام  وزارت امورخارجهء افغانستان.  1342/ 14/3مورخ  238( از نامهء خاص شماره 2
 م1964مجله " افغانستان" سال هشتم، جنوری  85( شماره 3
می  31مورخ   501 ( برای تفصیل بیشتر  ر ک  به"افغانستان" بولتن خبری دفتر فرهنگی سفارت کشور شاهی افغانستان . شماره4

 م 1964
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شفیق، لیوال مشاور بانک ملی افغانستان، محمد یاسین محسنی، عبدالکبیر سراج، استاد عبد الستار  رفیق، محمد موسی
 سیرت، عبد الحمید مبارز و دیگران.

هجری خورشیدی، با تقرر مرحوم سید شمس الدین مجروح در قاهره، سردار  1345 در ماه جوزای سر انجام 
گی از ها به تازهکه در آن زمان سفارتخانه غالم محمد سلیمان به حیث سفیر کبیر افغانستان در پاکستان تقرر یافت

 کراچی به راولپندی نقل مکان نموده بودند.
 

*** 

 
 د سلیمان حین معرفی خویشتن به جمال عبد الناصر قبل از تقدیم اعتمادنامهغالم محم

 

 
 م1963می  30غالم محمد سلیمان حین تقدیم اعتمادنامه به جمال عبد الناصر 

 

 
حال مصافحه با دکتور  صر درالناجمال عبد فهمی وزیر داخله مصر، العظیملیمان، عبداز راست: غالم محد س

 م1964افغانستان.،فبروری  هٔ داخلالقیوم وزیر عبد

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 
 

 
 6تر 5 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
 
 
 

 
 کمال الدین رفعت ، صالح دسوقی و غالم محمد سلیمان در سفارت أفغانستان.

 

 
 هجری خورشیدی 1343در سالگرد استقالل، میر سیدخان العلوی همراه با شیخ رواق األفغان 

 

 
 قاهره - ، )؟(از چپ به راست: غالم محمد سلیمان با کمال الدین رفعت معاون صدراعظم

 
 غالم محمد سلیمان در مراسم افتتاح مسجد قبة الصخرة با ملک حسین پادشاه اردن
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 م1964اگست  6در مراسم افتتاح مسجد قبة الصخرة.

 

 
 آقای سلیمان به حیث سفیر غیر مقیم در یونان هٔ اعتمادنام

 داردادامه 
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