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هجری خورشیدی برابر با دهم فبروری  ۱۳۳۶دلو  ۲۱فضل الرحمن فاضل فرزند شهید قربان محمد یفتلی در 
 1.تولد شده است والیت بدخشانمرکز  آباد شهر فیضبیگی  م در گذر دیوان۱۹۵۸
آن را مکتب  ابتدایی دینی و ادبیات فارسی را نزد مادر و در یک مکتب خانگی که در بدخشان زمین که متون
گویند، فراگرفت. سپس در  می« مال بی بی»شود و متصدی آن را  خوانند و معموالً توسط زنان اداره می می« مالیی»

شد( شامل گردید  زمان لیسه شاه محمود غازی خوانده می کوکچه )که در آن لیسههجری خورشیدی در  ۱۳۴۵سال 
هجری خورشیدی  ۱۳۵۶گردید و در سال کابلهجری خورشیدی شامل مدرسه امام ابوحنیفه در  ۱۳۵۱و در سال 

 مدرسه فراغت یافت. از آن 
شرعیات  هٔ فاکولتشامل دیپارتمنت فقه و قانون  کانکورهـ ش بعد از امتحان  ۱۳۵۷فضل الرحمن فاضل در سال 

و در شرایط اختناق آفرین حزب  کی هنورمحمد ترهـ ش در عهد زمامداری  ۱۳۵۸گردید و در سنبله  کابلپوهنتون 
گردید. در دروان هجرت به حیث عضو  پشاور، راه هجرت در پیش گرفت و عازم دموکراتیک خلقبه اصطالح 
در بخش طبع و نشر کتب و مجالت مربوط آن سازمان  خصوصنگی جمعیت اسالمی افغانستان به کمیته فره
ارگان نشراتی مجاهدان والیت « کاروان جهاد» هٔ اش را آغاز کرد و مدتی هم به صفت مدیر مسئول جرید همکاری

می افغانستان ایفای وظیفه فرهنگی جمعیت اسال هٔ ارگان نشراتی کمیت« میثاق خون» هٔ بدخشان و مدیر مسئول ماهنام
 نمود. 

 القری دانشگاه امگردید و در انستیتوت زبان عربی  مکهم به عزم تحصیل عازم ۱۹۸۱فضل الرحمن فاضل در سال 
شامل شده و از آن انستیتوت دیپلم عمومی تعلیم و تربیه و تدریس زبان عربی را به دست آورد. سپس مجدداً در 

های فرهنگی به حیث آموزگار زبان عربی در مرکز تعلیمی   م به پشاور عودت کرد. در پهلوی فعالیت۱۹۸۴سال 
بود،  حکومت موقت مجاهدین هٔ اسالمی افغانستان در پشاور، شامل خدمت شد و همچنان در آن مرکز که زیر ادار

گردید، به حیث عضو  به دستور حکومت موقت مجاهدین در پشاور، نصاب تعلیمی مکاتب افغانستان، تدوین می
همراه آقایان عبداالحد تارشی، محمد معروف فروغگر،  ۱۲تا  ۷ صنوفدری  مضمون کتب درسی تدوین هٔ کمیت

نا زاده و شیر محمد دفتانی سهم فعال محمد ادریس منصوری، محمد رفیق انصاری، غالم حسین مجدی، استاد موال
 داشت. 

جمعیت ، ریاست انجمن نویسندگان و سخنوران دولت اسالمی افغانستانهـ ش تا تشکیل ۱۳۶۹موصوف از سال 
 را به گونه انتخابی بر عهده گرفت.  اسالمی

نشراتی انیس، سپس به حیث آتشه کلتوری  هٔ پس از استقرار دولت اسالمی افغانستان، نخست به صفت رئیس مؤسس
مقرر گردید. چون در انقره شرایط پرداختن به امور فرهنگی را مناسب نیافت، به کابل  انقرهافغانستان در  سفارت

و کار رسمی را به حیث عضو دسک اروپای  ، پذیرفته شدوزارت امور خارجهمراجعت کرد و به حیث کارمند 
 . آغاز کرد شرقی در مدیرت چهارم سیاسی وزارت امور خارجه

، دهلی جدیدتر دوم، در سفارت دولت اسالمی افغانستان در م به حیث سکر۱۹۹۳فضل الرحمن فاضل، در سال 
 تعیین گردید و بعدها به حیث مستشار و نایب سفیر آن سفارت ارتقا یافت. 

"میزان" ارگان نشراتی سفارت افغانستان در دهلی جدید است هٔ جدید، مسئولیت نشریاز کارهای موصوف در دهلی 
هـ ش، اندکی بعد از اشغال کابل توسط طالبان، به وسیله آقای مسعود خلیلی سفیر کبیر  ۱۳۷۵میزان  ۲۸که در 

ش( تا سقوط  هـ ۱۳۷۵افغانستان در هند، تأسیس گردید و آقای فاضل مسؤلیت آن را از آغاز تأسیس )میزان 
 طالبان برعهده داشت. 

صفحه به چاپ  ۲۴انچ در هشت صفحه و گاهی هم در  ۲۰/  ۱۵وزینی بود که به قطع بزرگ  هٔ میزان، نشری
رسید و یک نشریه معیاری به ویژه در آن زمانی که رهبری دولت اسالمی افغانستان کابل را ترک گفته بود،  می

 رفت. شمار می یگانه نشریه دولتی به
عنوان  20نشر  کتاب، چاپ و هٔ در آن سفارت و تهی القادر بیدلمیرزا عبد هٔ همچنان سهم او در تاسیس کتابخان

 کتاب، قابل یادآوری است.
جمهوری  بنجمهوری اسالمی افغانستان در شهر  قونسلم به حیث جنرال ۲۰۰۷سال  هٔ تا نیم ۲۰۰۱او از سال 
 ایفای وظیفه کرد.  آلمان فدرال

های  سپس به کابل عودت نمود و بیش از یک سال به حیث مدیر حقوق و معاهدات وزارت امور خارجه و سال
 افغانستان خدمت کرد.  هٔ ارجبه حیث رئیس امور قونسلی وزارت امور خ ۲۰۱۰و  ۲۰۰۹

نیز خدمت  اوکراینو سفیر افغانستان در  اندونیزیاآقای فضل الرحمن فاضل قبالً به حیث سفیر افغانستان در 
 است.  کرده

                                                           
، زندگینامهء فشردهء آقای فضل الرحمن فاضل پانزدهمین سفیر دیپلومات افغانستان در قاهره( اینجانب دکتور محمد علم حماد 1

ای که از او داشتم. همچنان با مراجعه به "ویکی  های موصوف و شناخت سی ساله افغانستان در مصر را  با استفاده از کتاب
های دیگر تهیه کردم.  به قول شاعر:" نگاه اهل دانش به  سوی  بی"،  و برخی  سرچشمهپدیا )دانشنامهء آزاد( فارسی و عر

 بدخشان است."  ) د. حماد(
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 هٔ م در سفارت به نام نخستین سفیر افغانستان در جاکارتا "کتابخان2011کتابخانه ای را در سال  در اندونیزیا
یا  ملکه ثریا کتابتون" دای را به نام " تابخانهم ک2013 مارچ 8و در اوکراین به مناسبت  داوی" عبدالهادی
  AFGHANISTANم به نای ای را به زبان انگلیس نامه  ملکه ثریا" تاسیس کرد و افزون بر آن، هفته هٔ "کتابخان

WEEKLY NEWS به نام ای را و ماهنامهREVIEWAFGHANISTAN MONTHLY   به زبان
 اساس گذاشت.( Київ /Kyiv /Kiev)یف در شهر کی2اوکراینی

 کند.  ایفای وظیفه می جمهوری عربی مصر، به حیث سفیر افغانستان در 3م به این طرف ۲۰۱۳ جوالی 24از 
 

 
 م2010ارگ کابل، -حامد کرزی و فضل الرحمن فاضل جمهور رئیس

 

                                                           
2    )АфганістанЩомісячник 
3
و سپس  م( در قاهره پایان یافت و به کابل عودت کرد2018ش)سپتمبر  1397موصوف به حیث سفیر افغانستان در آخر سنبله  { وظیفهٔ  

 . دکتور حمادستراتیژیک وزارت امور خارجه تعیین گردیدبه حیث سرپرست مرکز مطالعات 
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 م2013جون  7صدور اگریمان از طرف حکومت مصر. 

 

 
 افغانستان در مصر اعتمادنامه به حیث سفیر فوتوی
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 م2013نوامبر 27موقت مصر عدلی منصور. جمهور رئیسبه  مراسم تقدیم اعتمادنامه

 

 
 م2016فبروی 11العال رئیس پارلمان مصر. عبد با دکتورعلی

 

 
 نامه ای از محمد حسنین هیکل روزنامه نگار شهیر مصر
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 ادیب مشهور مصریم( 1923 ) متولد با ودیع فلسطین

 

 
 با اعضای انجمن دوستی مصر و افغانستان

 

 
 م2016اپریل  20زراعتی میان افغانستان ومصر.  هٔ مراسم امضای تفاهمناهم
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 9تر 7 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
 

 
 العربی رئیس عرب لیگ با دکتور نبیل

 

 
 م2017، فبروری اجتماع سفیران آسیایی به میزبانی افغانستان

 

 
 2014جنوری 22اجتماع سفیران آسیایی در قاهره به میزبانی افغانستان.
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 9تر 8 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
 

 
 

 
 الهلباوی همراه با دکتور کمال
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 9تر 9 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
 

 
 همراه با مهندس عاطف عبد الحمید، والی قاهره

 

 
 

با همکاری مشترک پوهنتون ازهر و سفارت افغانستان در « غزنی یایتخت فرهنگ اسالمی»برگذاری سیمینار 
ادبیات وعلوم  دکتور محمد علم حماد( هنکام دریافت تقدیر نامه از طرف رئیسه فاکولتهقاهره. اینجانب نگارنده )

 م 2018اپریل  24. بشری پوهنتون ازهر
 

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!
نوشته های در آرشیف  اینجارا با کلیک در « سفیران افغانستان در مصر» همه بخش های گذشتهٔ 

 مطالعه نماید. فضل الرحمن فاضلمحترم 

mailto:maqalat@afghan-german.de
mailto:amb.afghanistan@yahoo.com
mailto:amb.afghanistan@yahoo.com
http://www.afghan-german.com/tahLiLha/EditAutor.aspx?36

