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متوسطه و لیسه را به  هٔ دور ابتدائیه در زادگاهش، رهسپار کابل شد ونصیر احمد نور بعد از فراغت از مکتب 
 هٔ و شامل فاکولت هجری خورشیدی به پایان رساند 1350ابوحنیفه )رح( در سال  هٔ اول وممتاز در مدرس هٔ درج

 شرعیات پوهتون کابل گردید.
هجری خورشیدی با  1353سال در  شرعیات درجات عالی داشت هٔ از آنجایی که در دوران تحصیل در فاکولت

به مکه مکرمه اعزام شد. این فرع یا  العزیزملک عبد ، به فرع دانشگاهمعارفوزارت  هٔ استفاده از یک بورسی
 شاخه، بعداً به دانشگاه مستقلی ارتقا کرد ونام آن دانشگاه "ام القری " گذاشته شد. 

ماستری خویش  هٔ به دست آورد و مرحل م1978 ر سالد تاریخ هٔ سند لیسانس خود را در رشت نصیر احمد نور
و  به پایان رساند م1984مهم "عهد اکبر؛ سلطان الدولة المغلیة اإلسالمیة فی الهند" در سال  هٔ را با نگاشتن رسال

م با نگاشتن کتاب سودمند و حجیم " شركة الهند الشرقیة اإلنجلیزیة منذ  1991در سال  سند داکتری خویش را
 مکرمه اخذ کرده است هٔ ام القری در مک پوهنتوناز  1سیسها حتى سقوط دولة المغول اإلسالمیة فى الهند"تأ

ایفای وظیفه  م به حیث وزیر مختار و شارژدافیر سفارت افغانستان در کویت 2003تا  1994 های سالدر 
خدمت  در قطر مهوری اسالمی افغانستانج هٔ فوق العاد هٔ به حیث سفیر و نمایند م 2006تا  2003و از سال  نموده

 کرده است.
 2010تا  2007 های سال و معاهدات وزارت امورخارجه و به حیث رئیس حقوق 2007و  2006 های سال

انجام داده  فعاالنه، وظیفه خاورمیانه و افریقا را تحت پوشش دارد، هایورکش که دوم سیاسی هٔ شعب به حیث رئیس
 است.

قاهره تعیین گردید  در فوق العاده جمهوری اسالمی افغانستان هٔ و نمایند م به حیث سفیر 2010ی سال جوال در
م به فیلد مارشال  2011اپریل  4اعتمادنامه اش را به تاریخ  م وارد قاهره شد و 2010تاریخ دهم اگست  و به

 . کردموقت مصر بود، تقدیم   یقت رئیسکه در حق رئیس شورای عالی نیروهای مسلح مصر محمد حسین طنطاوی
که  و آنچه بعداً " بهار عربی" نام گرفت دکتور نصیر احمد نور در قاهره همزمان بود با شروع مظاهرات تعیین

 ها نیز تاثیر گذاشت.  سفارتخانه های فعالیتالبد در اجرای بسا 
ثمر  های فعالیتی مؤسسات تعلیمی افغانستان ها امهنشهادت هٔ در مورد معادل دکتور نصیر احمد نور در این دوران

، گزارشی ها فعالیت بخشی انجام داد و چندین بار به مالقات امام اکبر شیخ جامع االزهر رفت که برای بازتاب آن
به کابل  (2012فبروری  29)برابر به هـ ش 1390حوت  10موصوف به تاریخ   که از یکی از مالقات های
 هٔ توان درک کرد. اینک آن گزارش را جهت مطالعه خوانند ها را می ای از این تالش فرستاده شده است ، نمونه

 عزیز در پایان درج می کنم:
حوت  10در قاهره، در ظهر چهار شنبه ) " دکتور نصیر احمد نور، سفیر کبیر جمهوری اسالمی افغانستان

طبق ترتیبات قبلی با جناب امام اکبر دکتور احمد الطیب شیخ االزهر در  (2012فبروری  29برابر به  1390
 گو نمود.و   و گفت سفارت دیدار سکرتر اول االحد هادفکار ایشان همراه با آقای عبد دفتر

و ارتباطات مهم  های کالن  با وجود مصروفیت از جناب شیخ سپاسگزاری نمود که در آغاز، سفیر افغانستان
در  که شما را داریم مسألت می این فرصت مالقات را مهیا ساختند. سفیر افغانستان گفت: از بارگاه ایزدتوانا شان

اسالم و  در خدمت به دین مبین های مستمر شما را  راه تألیف قلوب و جمع صفوف و کلمه، توفیق بخشد و تالش
 ها و از شر افراطی اسالم راستین ما را در نجات دادنو ش ومداراجو ثمر بخش گرداند بیان تعالیم این دین وسط

 ها موفق سازد. تفریطی
و  تعلیمی اسناد معادله یافتن راه حلی به مشکل موضوع، که عبارت از در رابطه به اصل سفیر افغانستان سپس

جناب شیخ االزهر ذیال  به االزهر باشد، پرداخت که فشرده صحبت سفیر خطاب در پوهنتون افغانستان تحصیلی
 گردد: تقدیم می

 میالدی در همینجا در دفتر جناب شما افتخار مالقات با شما را یافتم و جناب شما 2010در ماه اکتوبر سال 
شامل  که به افغانستان های االزهر  بورسیه ها وهمچنین تنوع  ما را در افزایش بورسیه هٔ لطف فرمودید و خواست

بعدی  در سال تحصیلی را پذیرفتید و وعده فرمودید که و دکتورا نیز گردد های ماستری  ورهو د تخصصات علمی
و امتنان جناب شما؛  های افغانستان افزایش مجدد صورت گیرد، با وجود این لطف درخور سپاس به تعداد بورسیه

 ه عمل نیامده است.ها، استفاده ب  هنوز از این بورسیه اسناد، هٔ ولی به دلیل مانع عدم معادل
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صفحه ،  به چاپ  564م در 2017سفارت جمهوری اسالمی افغانستان در قاهره،  در اکتوبر ( این کتاب از طرف بخش فرهنگی 
 رسیده است.
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دو نصاب تعلیمی وجود دارد یکی برای مدارس  که در افغانستان دانم درخور توضیح می حضور جناب عالی
 االزهردر تا این لحظه،  مکاتب ثانوی، ولی متأسفانه و دیگری برای عالی امام ابو حنیفه چون مدرسه عالیه دینی

و مدارس  ی سایر مدارس دینیها  نامهباشد و از پذیرش حاملین شهادت عتبر میم ابوحنیفه هٔ مدرس هٔ فقط شهادتنام
و  نصاب تعلیمی، قرار دارند افغانستان در چتر یک در سرتاسر ورزد، حاال که همه مدارس دینی ثانوی اجتناب می

 وجود ندارد. ابوحنیفه با سایر مدارس هٔ تفاوت میان نصاب تعلیمی مدرس
های تخصصات علمی   های مکاتب ثانوی افغانستان معتبر شناخته نشود، از بورسیه  هادتنامههمچنین هرگاه ش

در  های افغانستان برای پذیرش  فاکولته هٔ چگونه استفاده به عمل آید و به همین گونه است شناسایی شهادتنام
 های ماستری. بورسیه

 مکاتب اسناد هٔ معادل تحصیالت عالی مصر در زمینههای وابسته به وزارت  ما با پوهنتون دانم که قابل ذکر می
 های انتخاب شده به رشته افغانستان ها، محصالنی را که حکومت و این پوهنتون ثانوی افغانستان مشکلی نداریم

، پذیرد. گذشته از این، کشورهای دوست از سراسر دنیا از جاپان گرفته تا استرالیا،چین، کوریا دارد، می معرفی می
را به  تحصیلی روسیه، ترکیه، کشورهای آسیای میانه، ایران، پاکستان، هند و کشورهای اروپایی، هزاران بورس

و محصالن فارغ شده از مکاتب ثانوی و مؤسسات تحصیالت عالی و کاندید شده از سوی  دهند افغانستان داده و می
 پذیرند. های مختلف مورد نیاز می تحصیالت در رشته هٔ را برای ادام حکومت افغانستان

ولی  ؛کامل ندارد از دید جناب عالی پنهان نیست که نصاب تعلیمی هیچ کشوری با کشوری دیگر تطابق
های کشورهای دوست   فرهنگی نصاب تعلیمی و شهادتنامه های و همکاریارچوب روابط دوستانه کشورها، در چ

 پذیرند. را می
های االزهر کاندید گردند، ولی از جناب شما چه پنهان  دهند به بورسیه افغانستان ترجیح می محصالنبسیاری از 

متردد شده اند، چون از آن  های االزهر  در پذیرفتن نامزد شدن به بورسیه در این اوخر که برخی از این محصلین
و  مورد پذیرش قرار نگیرند در پوهنتون االزهر به رشته مورد نظر های شان برای ورود  بیم دارند که شهادتنامه

 های سایر کشورهای دوست را از دست بدهند.  تحصیل و فرصت کاندید شدن به بورسیه هٔ ادام در نتیجه فرصت
بنا بر آنچه عرض شد از حضور جناب عالی رجامندیم که به ادارات ذیربط االزهر دستور عاجل عنایت 

 محصالن افغان را مورد پذیرش قرار دهند، تا باشد افغانستان حل تعلیمی و تحصیلیاسناد مرا بفرمایند که تمام
های مربوطه پذیرفته شوند   در دست داشته شان در فاکولته هٔ های تصدیق شد  بر اساس شهادتنامه موجود در االزهر

 و تشویق گردند. به بورسیه های االزهر معرفی شوند و محصالن واجد شرایط مطمئن و کاندیدان جدید
تحت تأثیر سخنان سفیر قرار گرفته بود با عجله چهار  جناب شیخ االزهر که صحبت سفیر افغانستان، هٔ در نیم

در انجام  به تقصیری که ها را به جلسه مالقات فراخوانده و آنان را ها و معادله بورسیه اول از مسئوالن طراز تن
باشند و وی مجبور است تا در جستجوی  و گفت که همه تنبل و بیکاره می وظایف خود داشته اند، سرزنش کرد

 کمیته معادله را به عهده خواهد گرفت. خود ریاست دم، گردد و تا آن های جوان به جای آنان استعداد
جناب شیخ  هٔ سفیر افغانستان خواست که جلسه را مختصر سازد و مرخص گردد، تا همکاران سرزنش شد

و از روی احتیاط  تهیه دیده بود از سوی خود به عنوان جناب شیخ رت نکنند و سفیر نامه رسمی را کهاحساس حقا
 که مرخص گردد ولی جناب شیخ این فرصت را نداد و نامه را و خواست با خود آورده بود، به جناب شیخ سپرد

و در  ا صدای بلند سرتا پای آن را خواندمحتوایش همان است که در صحبت مشار الیه سفیر ذکر شده باز کرد و ب
 نگریست. می از چهار مسؤول به سوی هر یک های خشم آلود و عدم رضایت و با نگاه کرد پایان هرفقره مکثی می

 ،باعث رنجش خاطر جناب شیخ گردید گردد و اظهار تاسف نمود که سفیر افغانستان اجازه خواست که مرخص
و از سفیر خواست  این ما هستیم که باید از شما عفو بخواهیم گفت صدای بلند و خشمگین با بازهم ولی شیخ ازهر

ً  االزهر را پس های بورسیه به کاندید شدگان که اسناد مقتضی و  اجراءات به خودشان بسپارد تا از دریافت، مستقیما
 در زمینه صورت گیرد. به موقع

 یها ناوبه زب کرده تحصیل و در سوربون فرانسه ن بین است، در االزهرشیخ ازهر شخصیت دانشمند و روش
 است. ایشان در تالش اند در کردههای زیاد را تألیف، تحقیق و ترجمه   و انگلیسی بلدیت دارد و کتاب فرانسوی

کهن مواجه  های اداری  و خوگرفته با شیوه ولی با لشکری از پرسونل بروکرات زده االزهر نو آوری کند؛
 کارشکنی نکنند، البته و در آینده تعمداً  مند نگردند با سفارت عقده شیخ باشد. خدا کند که همکاران سرزنش شده می

محصلین  حل مشکالت و فقط برای سومین بار فقط موضوع به جناب شیخ ز مطرح کردنا هدف سفارت افغانستان
 های االزهر بوده است." از بورسیه استفاده از سر راه االزهر و دور کردن موانع در پوهنتون افغان
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مشغول  م به حیث سفیر افغانستان در تهران تعیین گردید که اینک2012دکتور نصیر احمد نوردر سال 
 دیار است. به افغانستان در آن 2خدمتگزاری 

 

*** 
 

 
 م 2011. دکتور نصیر احمد نور در قاهره

 

 
 دکتور نصیر احمد نور حین تقدیم اعتماد به مارشال حسین طنطاوی

 

 
 م 2011دکتور نصیر احمد نور در دفتر کار. قاهره 
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  .  به کابل عودت کرد وهجری خورشیدی در تهران پایان یافت  1397حوت  29( وظیفهء داکتر صاحب نصیر احمد نور در  
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 م2011اگست  19جمهوری مصر. ریاست  هٔ داکتر نصیر احمد نور با نمایند

 

 
 قاهره -تجلیل از نود و یکمین سالگرد استرداد استقالل کشور در سفارت افغانستان

 

 
 استاد محمد محق، دکتور نصیر احمد نور و امام اکبر پروفیسور دکتور احمد الطیب

 

 
 م2011دکتور نصیر احمد نور و سفیر تاجکستان در قاهره. 
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 
 

 
 م2011محق در حال خیر مقدم گفتن به مهمانان. سفیر افغانستان و آقای 

 

 
 م2011ستان در قاهره. ندکتور نصیر احمد نور با دیپلوماتان سفارت افغا

 

 
 قاهره –م 2011بزرگداشت از نود ودومین سالگرد استرداد استقالل. 

 

 
 مراسم تجلیل از سالگرد استرداد استقالل افغانستان
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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
 
 
 
 
 

 
 از محصالن افغاندکتور نصیر احمد نور با گروهی 

 

 
 و دبیر انجمن دوستی مصر و افغانستان در کابل آقای احمد غمراوی سفیر سابق مصر دکتور نصیر احمد نور و

 

 
 و دکتور نصیر احمد نوراز پژوهشگران جوان وطن آقای اسالم الدین صالح 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 
 
 
 

 
 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
 
 
 
 
 

 
 

 
 م  2021کابل، مارچ  -نگارنده با دکتور نصیر احمد نور
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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
 
 
 
 
 

 الشرقیة اإلنجلیزیة" اثر دکتور نصیر احمد نور ، چاپ شده از طرف سفارت افغانستان در قاهره."شرکة الهند 
 م2017اکتوبر 

 
 فراخوانی دکتور نصیر احمد نور سفیر سابق افغانستان در قاهره هٔ برگ

 
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!

فضل نوشته های محترم در آرشیف  اینجارا با کلیک در « سفیران افغانستان در مصر» همه بخش های گذشتهٔ 
 مطالعه نماید. الرحمن فاضل
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