عنوان مضمون :پیام های تسلیت نسبت وفات زنده یاد ولی احمد نوری

تاریخ17.04.2022 :
اسم :عارف عزیزگذرگاه محل سکونتFRANCE :
سروده جناب خلیل هللا معروفی ،در رثا دوست عزیز و گرامی که یادش همیشه جاویدان است بی حد زیبا سروده شده  ،روح و روان جناب
نوری شاد باد

اسم :میر عبدالواحد سادات
پیام تسلیت

محل سکونتNL :

تاریخ:

13.04.2022

بمناسبت وفات المناک شخصیت ارجمند ملی و فرهنگی و متعهد به مصالح علیای افغانستان جناب ولی احمد نوری فقید  ،مراتب عمیق تسلیت
و غمشریکی بخانواده گرامی مرحومی  ،دوستان و همکاران شان تقدیم و برایشان درتحمل این غم بزرگ شکیبایی آرزومیبرم.
روان نوری فقید شاد و یادش گرامی و همیشه
با حرمت
میر عبدالواحد سادات
اسم :عبد االحمد

محل سکونت :دنمارک

تاریخ:

11.04.2022

اتحاف دعا به روح بزرگ «استاد ولی احمد نوری»
چند روز نسبت به گرفتاری های وظیفوی از دنیای کمپیوتر و انترنت دور و از جهان و جهانیان بیخبر مانده بودم .امروز که باز به شیوۀ
همیشگی زندگی را از سر گرفتم از همه اولتر وبسایت رزین و با وقار آریانا افغانستان آنالین را باز کردم و از درگذشت بزرگمرد نظر و
عمل ،یعنی بزرگوار محترم «استاد ولی احمد نوری» مطلع شدم.
بدینوسیله مراتب غمشریکی و همدردی خود و فامیلم را به همه بازماندگان آن مرحومی ابراز کرده و به همۀ ایشان صبر جمیل تمنا میکنم.
یقین دارم که آن بزرگمرد خدمتگار وطن با آن همه سعی و تالش بخردانه و دلسوزانه ای که در حق وطن عزیز خود افغانستان انجام داده
است ،در واقع امر صریح و قرآنی خداوندی را بجای کرده است که "حب الوطن من االیمان"
از همین رو به حیث یک مومن مسلمان و پیرو قرأن عظیم الشأن به رؤیت همین آیۀ قرآنی شهادت میدهم که آن بزرگمرد افغان جای دیگری
ندارد غیر از آستان لطف و مرحمت خداوندی.
با اطمینان قلبی میگویم که خداوند او را به خاطر اعمال نیکش و به خاطر خدماتش به وطن عزیزش بخشیده و روان پاکش را در جوار مراحم
خویش خوشنود می دارد.
مطالب مختلف و تسلیت نامه ها و پیام های هموطنان عزیزم را هم خواندم و ازینکه این همه پیام نیک و تفقد جویانه ابراز شده است ،مطمئن
شدم که وطنداران ما پاس خدمت خدمتگاران خود را به نکویی می دانند و از ایشان با قدر و عزت یاد میکنند.
در میان نوشته ها و مقاالت و پیام ها مطلبی از هموطن عزیز ما که زیر نام شریف «ف .هیرمند» می نگارند توجه خاصم را جلب کرد؛ و
آنهم به خاطر عنوانی که ایشان برای مطلب خود انتخاب کرده اند .جناب شان عنوان منقالۀ خود را اینطور انتخاب کرده اند:
«در سوگ "ولی احمد نوری" فرزند اصیل افغانستان»
این مطلب که دیروز نشر گردیده است ،باعث شد تا به جناب ایشان بنویسم که:
همه افغان های با همت و باوقار "فرزند اصیل افغانستان" استند که تعدادشان از سی ملیون کم نیست!!!!
ازینرو فقط یکی را "فرزند اصیل افغانستان" قلمداد کردن در واقعیت امر توهین به تمامی سی ملیون افغان وطنپرست و باوقاری است ،که به
زعم نویسندۀ آن مضمون ،آقای "ف .هیرمند" ،گویا "بی اصل" و یا "نااصیل" استند!!!!!
مکررًا می خواهم تذکر بدهم که همه افغانان خدمتگار و با وقار و وطنپرست افغانستان" ،فرزندان اصیل افغانستان" میباشند و اگر کسی درین
نکته شک و شبهه ای دارد ،در واقع بر شخصیت خود ،شک دارد!!!!!!!!
امید است که محترم آقای "ف .هیرمند" این اشتباه ذهنی و نابخشودنی خود را بپذیرند و از همه افغانان و هموطنان معزز و محترم خود
معذرت بخواهند .در هر صورت منتطر می باشم ،تا جواب ایشان را در همین دریچه مناظرات بخوانم.
با اتحاف مجدد دعا و تحیات به روان پاک استاد بزرگوار ،مرحوم مغفور «ولی احمد نوری»
و با احترام به هم هموطنان عزیز ما

عبداالحمد ـ مقیم دنمارک
 11اپریل 2022
اسم Mohammad Wali Arya :محل سکونت :کلیفورنیای آمریکا
دوستان گرامی و ارجمند گردانندگان سایت آریانا افغانستان

تاریخ:

09.04.2022

بدین وسیله وفات مرحوم جناب ولی احمد نوری را به شما همکاران گرامی او صمیمانه تسلیت می گویم. l
دوستان عزیز من چند بار کوشیدم تا تسلیت نامه ای را به آدرس ایمیل شما بفرستم ،و آدرس را از سایت شما کاپی کردم که چنین است
info@arianaafghanistan.com
مگر هربار جواب داد که این آدرس را نیافت  .لذا آن تسلیت نامه را به همان آدرس سابق مرحوم جناب نوری فرستادم  ،اگر کوتاهی ای در
کار من است لطفًا برایم خاطر نشان کنید  ،کمال امتنان خواهم داشت .
----------------------جناب محترم آریا صاحب،
در هنگامی که آدرس ایمیل را کاپی کرده اید یک حرف  aسهوًا در آدرس اضافه شده ،آردس درست info@arianafghanistan.com
میباشد.
تشکر
اداره
تاریخ07.04.2022 :
اسم :عنایت شریف محل سکونت :کانادا
شخصیت و کارنامه های مرحوم نوری و عشقی که ایشان در برابر افغانستان داشتند به خوانندگان گرامی این صفحه روشن است و در پیام ها
و نوشته های هموطنان محترم نیز بسیار شیوا بیان شده است ؛ حرف های دیگر درین مورد اضافی و تکراری خواهد بود .
عالوه از کتاب هایی که ایشان نوشته اند  ،اثر دست مرحوم ولی احمد نوری در صفحات افغان جرمن آن الین  ،آریانا افغانستان و آریانا
افغانستان آنالین پابرجا خواهد بود .این صفحات موفق  ،اکنون مستقل اند و هر یک طرفداران و خوانندگان زیادی دارند اما جای پای مرحوم
نوری حداقل در روز های شکل گیری آنها محسوس است.
من شخصا با وجود آنکه شناخت رو در رو با هم نداشتیم  ،بسیار از مهربانی و لطف و تشویق شان برخوردار بوده ام  .در کنار آنکه از دست
رفتن این عالقمند با احساس افغانستان همه خوانندگان این صفحه و بسیار دیگر را غمگین ساخته است من ازین نظر نیز ناراحتم که در برابر
لطف ایشان نتوانسته ام عمل بالمثلی داشته باشم  .روح شان شاد

اسم :آشا و زبیر محل سکونت :جرمنی تاریخ:
با تأثر ،تألم  ،دردو و اندوه فراوان از فوت یکی از فرزندان اصیل  ،خدمت گار افغان وه افغانستان وه شخصیت چند بعدی فرهنگی  ،علمی ،
شاعر ،نویسنده  ،بنیان گذار پورتال افغان جرمن  ،سایت وزین آریانا افغانستان آنلین محترم نوری صاحب خبر شدیم .
از این فرهیخته مرد با دانش و حلیم خاطرات خوب داریم که همیشه مانند یک پدر مهربان با الفاظ مالیم و شرین شان ما را نوازش می دادند .
از تهیه برنامه های فرهنگی و هنری ما را همیشه تحریف نموده و باکمنت های عالی و پدرانه ایی شان مارا تشویق نموده که به همین ترتیب
به کار مان ادامه دهیم .
خوشبختانه که در ماه فبروری همین سال همرای شان تیلیفونی همصحبت شده و مرا زود شناختن وه از شنیدن صدای شان بسیار خوش شدم .
06.04.2022

نوری صاحب یک شخص بسیار افغان دوست  ،هویت دوست وه دیوانه وار عاشق وطن و نام وطن خود بودند باتأثر که در دیار غربت و بی
وطنی جهانی فانی را به یاد وطندار و وطن ودا گفته و به دیار خموشان ُخ فتند .
مرد اصیل افغان و افغانستان نوری صاحب  ،روح شما شاد و خاطرات شما  ،عشق به وطندارو و وطن تان برای همیشه جاویدان باد .
جسما با ما نیستن اما قلبا با ما هستین  .روح و روان شما آرام باد
عرض تسلیت خدمت محترمه ژنین جان  ،ثریا جان  ،صبرینه جان  ،بقیه اعضای فامیل  ،قلم بدستان و دوستدارن وه همکاران سایت وزین
آریانا افغانستان آنلین نموده صبر و استقامت برای همه خواهانیم .
ای وطندار!
میهن ای وطن !
نگاه کن به من
به عاشق ات
به مٍن بیچاره و دور افتاده
که چه غریب وار
به نام تو و به یاد تو
زیر آسمان دیگری
برای همیشه ُخ فته ام …
روح شان شاد و خاطرات شان گرامی باد

آشا وه زبیر ابوی

تاریخ05.04.2022 :
اسم :جان محمد محل سکونت :کليفورنيا
خداوند نوری صاحب را غريق رحمت کند! روح شان شاد و بهشت برين مکان شان باد! برای اعضای خانوده ،اقارب و دوستان شان تسليت
عرض ميکنم!
بااحترام
جان محمد

اسمDr. Salah. Sayedi :
بسم هللا الرحمن الرحيم
انا هلل و انا اليه راجعون

محل سکونتUK :

تاریخ:

05.04.2022

ولی احمد نوری به ابديت پيوست!
جناب نوری شخصيت چندين بعدی ،علمی و فرهنګی ،دوست عزيز و فرهنګی عالی قدر ملی و ميهن دوست نمونه و مثال زندهء يک
شخصیت ملی و آګاه کشور بود و هميشه در تنوير اذهان ملت ادای رسالت و مساعدت بزرګ نموده.
هللا تعالی ايشان را مغفرت و برای تمام فرهنګيان و ملی ګرايان و دوستان ولی آحمد نوری صبر جميل تمنا دارم .ايشان از نخبه ګان بی بديل
کشور بودند! جدايی شان از ما برای ما يک ضايعه بزرګ است!
ايشان به ابديت پيوست که روح پر فتوح شان شاد باد! آمين يارب العالمين
راه همه همين است! کسب زود و کسی دېر!
اسم :رحمت آریا محل سکونت :کانادا تاریخ:
با اندوه و تأثر فراوان امروز از مرگ یکی از فرزندان راستین و خدمتگار افغانستان جناب ولی احمد نوری خبر شدم .مرحوم ولی احمد
نوری شخص ادیب ،ادب پرور ،شاعر و نویسنده بود و قریحه و استعداد منحصر به فرد در این راستا داشتند.
04.04.2022

ایشان یکی از بنیان گذاران پورتال وزین افغان جرمن آنالین بود و در توسعه و شگوفایی این پورتال سهم برجسته و برازنده داشتند و نیز
اساس وب سایت دیگر را بنام آریانا افغانستان آنالین گذاشتند که از هر دو طریق خدمات ماندگار و برازنده را با وجود کهولت سن و مشکالت
صحی با عشق و محبت منحصر به فرد انجام دادند .وی در طول دوران جنگ شوروی – افغانستان در راه رسیدن به صلح از زوایا و کانال
های متعدد خدمت کرد و در آن هنگام شخصی بود که نامش بیشتر بر سر زبانها بود .همچنان در قسمت تداوی زخمیان جنگ که به فرانسه
انتقال داده میشدند ولی احمد نوری در صدر خدمت گاران قرار داشت وحتی خانه شخصی خود را برای نگهداری مریضانی که از شفاخانه
مرخص میشدند اختصاص دادند.
وفات ولی احمد نوری نه تنها برای پورتال افغان جرمن آنالین ،وب سایت آریانا افغانستان آنالین بلکه برای ساحه ادب افغانستان یک ضایعه
بزرگ است .برای فامیل مرحومی ،عالقمندان ،همکاران قلمی هر دو منابع نشراتی و دوستان شان صبر جمیل از بارگان رب منان مسـﺌـلت
می کنم .روح شان شاد .انا هلل و انا الیه راجعون
تاریخ03.04.2022 :
اسم :شیرساپی محل سکونت :مونشن
خبر در گذشت فرهيخته مرد گسترۀ دانش و فرهنگ "زنده یاد ولی احمد «نوری»" بانی و متصدی(آریانا افغانستان آنالین)موجب تأسف و تألم
خاطرم گردید.
مرحوم مغفور در عرصۀ افغاني یک شخصیت منفرد به خود بود،انسان با فضیلت و دارای سجایای عالی ،تعهد،عزم و اراده و عقیده بود.
روح بزرگ اش قرین رحمت و آرامیش ؛راه اش پاینده و مستدام باشد.
به مسئولین نشر آریانا افغانستان آنالین،دوستان و فرهنگیان کشور و خانوادۀگرامی متوفا مراتب همدردی و تسلیت خویش راابراز میدارم.
این ضایعه ،نشر و چاپ و فرهنک و اندیشه و فکر در افغانستان است.

اسم :جالل محل سکونت :جرمنى
بسم هللا الرحمن الرحيم
إنا هلل وإنا إليه راجعون

تاریخ:

03.04.2022

بدينوسيله پيام تأثر وتسليت عميق خود را نسبت وفات محترم ولى احمد خان نورى ،فاميل محترم شان ،كاكاى محترم انجنير صاحب مايار و
خاله گرامى ام خانمشان وباقى متعلقين فاميل محترم نورى ،عرض داشته به جناب نورى ،از دربار رب العزت درين ماه مبارك رمضان كه
دروازه هاى جهنم بسته ودروازه جنت باز ميباشند ،طلب بخشش ومغفرت نموده ،بهشت برين را خواهانم.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

با احترام
محمد داُو د جالل
اسم :فرید محل سکونت :المان تاریخ:
خبر المناک وفات شادروان ولی احمد نوری قلبم را فشرد ،شخصیتی که هر رشتٔه جانش با افغانستان پیوند خورده بود ،دگر در میان ما نیست.
بجاست اگر بگویم ،عشق ورزیدن به مردم و میهن خود را میتوان از ولی احمد نوری آموخت.
03.04.2022

او مردی بود با قامت بلند ،چهرۀ جذاب و صدای پرطنین که در زبان و فکرش افغانستان هر لحظه حضور داشت .او در  ۸۹بهار زندگی
خویش زیادتر از چهل سالش را صرف خدمت و عشق ورزیدن به میهنش کرد .از خدمات داوطلبانه با جبهۀ نجات ملی افغانستان که آغاز آن
در سال  ۱۹۷۹بود تا امروز ،او به کشورش نیک اندیشید و بحیث یک خدمتگزار صادق افغانستان هرآنچه در توانش بود دریغ نکرد.
من برای بار اول در اوایل سال  ۲۰۰۰افتخار آشنائی را از طریق تیلفون با این شخصیت برازندۀ افغان داشتم .از وی خواهش یک مصاحبۀ
تیلفونی را در مورد مقالۀ مشهور ایشان تحت عنوان «استعمال نام افغانستانی جرم است» کردم ،که بالفاصله رضایت خود را اظهار داشتند و
فردای آن ،مصاحبه صورت گرفت .در روزهای بعدی هنگام تهیه و ترتیب این مصاحبه با شنیدن متواتر این مصاحبۀ تیلفونی از احساسات
خالصانه ،از عشق پاک و جنونی او نسبت به میهن و مردمش ،از افتخار به اسم افغانستان و از غرور و فخر وی به کلمۀ افغان و افغانیت
مات و محو گشتم.
در آن روزها که تخنیک اینترنت هر روز بیشتر انکشاف میکرد و از جهت دیگر ابر سیاهی تهاجم فرهنگی و زبانی ایران آسمان زبان دری
افغانستان ما را تیره و تار کرده بود و نیز هر روز بیشتر از روز دیگر صفحات متعددی افغانی در اینترنت به میان می آمدند که حتی از
نوشتن و یا گفتن کلمۀ افغان و افعانستان اباء میورزیدند ،من ضرورت مبرم بوجود آوردن یک وبسایت را به زبانهای مروج کشور ما به
جناب ولی احمد نوری پیشنهاد کردم که ایشان با مؤافقت تام پیشنهادم را پذیرفتند .ثمرۀ لبیک این فرزند صدیق وطن و دوستدار افغانستان از
دل و جان ،اینک دو وبسایت مطرح در جهان اینترنت از جمله «افغان جرمن آنالین» و «آریانا افغانستان آنالین» میباشد که تعداد کثیری از
هموطنان ما از سرتاسر گیتی با این دو وبسایت همکاری قلمی دارند.
با دریغ و درد که قافلۀ عمر دگر مدد نکرد تا ورژن جدید و مدرن تر وبسایت آریانا افغانستان آنالین را که تا حاال تقریبًا  ۹۰فیصد انکشاف آن
تکمیل گردیده نثار خدمات شایستۀ این بزرگمرد وطن در قید حیاتش میکردیم که مرامش حراست از زبان و فرهنگ ما و کالمش افغان و
افغانستان بود.
ولی احمد نوری نیک زیست و جاویدانه درگذشت ،وفات این نویسندۀ فرهیخته در جامعۀ فرهنگی افغانی یک ضایعۀ بزرگی بشمار میرود .در
این لحظات غم انگیز و دشوار روح این فرزند صدیق کشور را شاد خواسته و یادش را گرامی میداریم و بدینوسیله مراتب تأثرات عمیق خود
را به فامیل زنده یاد ولی احمد نوری و مخصوصًا به خانم محترم شان ژنین جان و دختران شان سبرینه جان نوری و ثریا جان نوری تقدیم
داشته برای شان از بارگاه ایزد متعال صبر جمیل آرزومندم و اضافه می نمایم که افغانستان و همۀ ما با شما یکجا به این فرزندش افتخار
میکنیم.
با احترام و یک افغانستان تشکر (به گفتۀ زنده یاد ولی احمد نوری)
محل سکونت :کاناډا

اسم :سلطان جان کلیوال
انا هلل و انا الیه راجعون.
په ډیری خواشنۍ سره خبر شوم چی د وطن او وطنوالو همیشنی خدمتګار انسان او هغه څوک چی تل یی د انسان او انسانیت سره مینه
درلوده ،خپل ځان حق ته تسلیم او په ابدی سفر روان شو .د لوی هللا ج له در بارڅخه مرحوم نوری صاحب ته د مغفرت غوښتنه کوم ،درنې
کورنۍ  ،دوستانو او د آریانا افغانستان د درنۍ پاڼې ټولو کارکونکو او قلمی همکارانو ته د زړه صبر غواړم او تسلیت ورته ورته وایم .نوری
صاحب دی جنت مکان شی او د مینې الره دی له الرویانو تل ډکه وی .امین.
اسم :انجنیرعبدالصبور صافی

تاریخ:

محل سکونت :جرمنی

03.04.2022

تاریخ:

03.04.2022

پیام تسلیت نسبت وفات محترم نوری صاحب

لینک مرتبط...
اسم :احمد سیر کامگار
انا هلل و انا الیه راجعون

محل سکونت :امریکا

تاریخ:

03.04.2022

از خبر وفات محترم نویسنده افغان ولی احمد خان نوری با تاثر فراون خبر شدم .بدین وسیله برای تمام اعضاء فامیل محترم نوری صاحب
تسلیت خویش را میرسانم.
برای نوری صاحب اجر عظیم و جنت استدعا میدارم .آمین

اسم :عبدالباري جهاني

محل سکونتMANASSAS Parkl :

تاریخ:

03.04.2022

اّنا هلل و اّنا الیه راجعون .به روح مرحوم ولی احمد نوری اتحاف دعا مینمایم و به همه اعضای فامیل آن مرحومی صبر جمیل و اجر جزیل را
خواهانم .مرحوم ولی احمد نوری را از نزدیک نمی شناختم ولی ،بحیث همکار قلمی افغان جرمن آنالین و آریانا افغان انالین ،که موسس آن
مرحوم ولی احمدنوری بود ،با نوشته هاو تحقیقات او آشنا بودم .در جامعه ما ،که تعداد دانشمندان و نویسندګان ،خصوصًا نویسندګان وطن
پرست را کمتر سراغ داریم ،وفات آن مرحوم ضایعه بس بزرګ است .حق متعال اجر تمام زحمت کشی های اورا بدهند .آمین.
تاریخ03.04.2022 :
اسم :دوکتور غروال محل سکونت :ویانا
یو دلسوزه او د افغان ملت غمخور محترم مرحوم ولی احمد نوری صاحب د مرګ څخه خبر شوم او دی غمناکه خبریدو ډیر خواشینۍ کړم
خدای پاک ددی مرحوم جنت په نصیب کړی او دده محترمی کورنۍ او دوستانو ته د خدای مهربان څخه د صبراو تسل په هیله یم !!!

تاریخ:

اسم :ف.فاضل محل سکونت :بدخشان
بازگشت همه سوی اوست.
مراتب تسلیت عمیق خویش را نسبت وفات دانشمند فرهیخته ونویسندهء پرکار و هدفمند ،شادروان ولی احمد نوری ،به خانوادهء دردمند وداغ
دیده و دوستان آن مرحوِم مغفور تقدیم میدارم و از بارگاه خدای غفار ،آمرزش و بهشت برین برایش استدعا دارم .خدای خیرالناصرین او را
با پاکان و وارستگان حشر کناد .آمین
اسم :عبدالقیوم میرزاده محل سکونت :هلند
اظهار غمشریکی و تسلیت

03.04.2022

تاریخ:

03.04.2022

با اندوه و تٔاثر فراوان اطالع یافتم که شخصیت بزرگ جامعٔه فرهنگی افغانستان جناب ولی احمد نوری به ابدیت پیوست و عزیزان ،جامعٔه
مطبوعاتی و روشنگری افغانستان را به ماتم نشاند.
ایشان شخصیت سترگ وطندوستانه داشتند و عاشق افغانستان بودند و در همه حاالت به وطن و مردمش عشق میورزید و تا آخرین رمق
حیات از خدمت گزاری به مردم مضایقه نکرده و آثار جاودانٔه از خود به یادگار گذاشتند که بهترین سرمشق برای نسل های امروز و فردای
کشور در راه همدیگر پذیری وزدودن همه تعصبات ملی ،قومی ،سیاسی ومذهبی و ایجاد یک خط فکری معتدل افغانستان شمول میباشد.
نبود جناب ولی احمد نوری برای جامعٔه مطبوعاتی و روشنگرانٔه افغانستان ضایعٔه بزرگیست.
وسیلتًا مراتب تسلیت قلبی وغم شریکی خویش را به همه اعضای خانوادٔه مرحوم مغفور نوری صاحب ،همکاران و تمام جامعٔه مطبوعاتی و
روشنگرانٔه افغانستان ابرازمیدارم .روان ایشان شاد ،یاد و خاطرات شان جاودانه است.
با ادای حرمت و تعظیم
عبدالقیوم میرزاده
تاریخ:

اسم :میرعبدالرحیم عزیز محل سکونت :امریکا
افغان واالئی از این دنیا برفت!
از طریق یکی از دوستان خبر جانکاه مرگ یکی از دوستداران وطن مرحوم ولی احمد نوری را شنیدم که مایۀ اندوه و تأثر من گردید .از
شناخت من با مرحوم ولی احمد نوری سالیان متمادی می گذرد .او را انسان پرکار ،میهن دوست و مردم پرور یافتم که هرگز وطن و مردمش
را فراموش نکرد و پیوسته در راه آزادی میهن از چنگال اهریمنان خارجی و داخلی مبارزه می نمود .مرحوم نوری راه و رسم مبارزاتی خود
را داشت و از آن عدول نمیکرد .قلم توانا و طبع شیرین داشت .مقاالت متعددی از خود به یادگار گذاشته که میتواند مأخذی برای نسل های
آینده باشد .بدینوسیله ،مراتب تسلیت خود را به اعضای فامیل مرحوم و مغفور ولی احمد نوری و دوستانش تقدیم میدارم و برای همه از بارگاه
پروردگار صبر جمیل آرزو می نمایم.
03.04.2022

تاریخ03.04.2022 :
اسم :حنیف رهیاب رحیمی محل سکونت :ملبورن
شنیدن خبر وفات مرد بزرگ ادب ،قلم بدست توانا و دوست نهایت ارج مندم جناب نوری صاحب ،اشکهایم را جاری و قلبم را پرخون ساخت.
نوری صاحب مرد بزرگواری بود که عشق افغانستان و مردم آن در تارو پود وجودش النه کرده بود و یک لحظه ازین غم رهایی نداشت.
مرد آزاده ،مهربان و مصمم با رفتنت داغ بزرگی بر دل من و دوستانت بجا گذاشتی .روانت را شاد ،بهشت برین جایت و یادت همیشه گرامی
و جاودان باد.
برای خانواده و دوستان تان قلبًا تسلیت عرض می دارم.
تاریخ03.04.2022 :
اسم :سیدهاشم سدید محل سکونت :آلمان
کاری برنمی آید از دست انسان ،آنگاه که کوس کوچ فروکوفته شود؛ نه از برای خود و نه از برای عزیزترین عزیزان .نوری صاحب رفت؛
بهشت برین جایش!

نیک ،مهربان و جوان مردانه زیست .یار یاران بود و صادق در رفتار و گفتار؛ و پایدار در اعتقادات خویش.
به همه دوستان و عزیزان وی تسلیت می گویم.
اسم :خلیل هللا معروفی محل سکونت :جرمنی
" اشِق افغان تان" از ان فت!!!

تاریخ:

03.04.2022

"عاشِق افغانستان" از جهان رفت!!!
اّنا هلل و اّنا الیه راجعون
همین لحظه ،که ساعت هشت صبح اروپا ست ،صفحۀ "آریانا افغانستان آنالین" را باز کردم و چشمم به عکس شخصّیتی خورد ،که از دل و
جان دوستش داشتم؛ و او کس دیگری نبود ،به جز "ولی احمد نوری" ــ عالیقدر بزرگوار جناب "ولی احمد نوری".
من تقریبًا همه روزه احوال ایشان را از شفاخانه میگرفتم ،مگر نمیدانم چطور شد ،که دیروز برایشان تلفون نکردم؟؟؟
پریروز ،که روز اول اپریل  ۲۰۲۲بود ،سه بار تماس گرفتم و در دفعۀ دوم و سوم با دختران نازنین ایشان بالترتیب هریک "سبرینه جان" و
"ثریا جان" گپ زدم ،چون خود "نوری صاحب بزرگوار" توان سخن گفتن را نداشتند .ارجمند "سبرینه جان" تلفون را بلند مانده بود تا صدایم
به گوش "نوری صاحب" برسد و من با تمام قلب و احساسم گپ میزدم و از بارگاِه خداوندی التجاء میکردم ،که "نوری صاحب ما" را پس به
خیر و به سالمت به خانه باز گرداند.
مگر تقدیر طور دیگری اندیشیده بود؛ تقدیر اندیشیده بود ،که جناب "ولی احمد نوری" دو سه هفته بعد از رحلت دوست وفادارش محترم
"داوود موسای فقید" ،نیز رخ در نقاب خاک نهد و به دوست جاناجانی خود بپیوندد.
بدین وسیله در حالی ،که عمیقترین اندوه و تأثرم را از دل بر زبان می آورم ،مراتب صمیمِّی تسلیتم را به خانم محترم ایشان "ژنین جان"
عزیز و دخترکان نازنین ایشان ،هریک "ثریا جان" و "سبرینه جان" و ئواسه های نازنین و باقی همه بازماندگان عزیز آن مرد خدا تقدیم کرده
و از درگاِه رب العّز ت استدعاء دارم ،که روان آن شخصّیت واال و عاشق وطن را در حرِم کرِم خویش بدارد و با بزرگان دین محشور
بگرداند.
آمین یا رُّب العالمین
یاد و خاطرۀ شریف ایشان منقور دلهای وطنپرستان باد!!!
تاریخ:

اسم :هللا محمد محل سکونت :آلمان
انا هلل واناالیه راجعون
بدینوسیله عمیق ترین مراتب تاثرات خود را به مناسبت در گذشت دوست فرهنگی ما به بازماندگان مرحوم ولی احمد نوری که ما هم از آن
جمله بازماندگان فرهنگی شان هستیم اظهار نموده برای مرحومی جنت برین و دوستان و بازمندگان شان صبر جمیل آرزو می نمایم.
03.04.2022

با خواندن این خبر غیر مترقبه مبهوت ماندم که این انسان از پهلوی ما رفت اما خاطرات خوش و صحبت های شرینی که از وی دارم و
مخصوصٌا اینکه وی بود که بنده را به نوشتن تشویق و ترغیب نمود و انهم زمانی که هنوز آریانا افغانستان را تاسس نه نموده بود ،در خاطرم
تا زنده ام جاویدان است.
روحش شاد و یادش گرامی باد.
گه به منظر میفریبد گه به بامت میبرد
میکشد تا خانٔهگورت به هر فن زندگی
بیدل
تاریخ:

اسم :دوکتور محمد اکبر یوسفی محل سکونت :آلمان
خبر غمناک توان حرف زدن را ربود!
به یاد آن شخصیت یکتا ،که با اعمال نیک و صمیمیت انسانی خود ،از ایشان می آموختیم ،نا گهان با این خبر "آریانا افغانستان آنالین" اطالع
یافتیم که دیگر با ما نیستند .روح شان را شاد و خاطراتی که از رابطه با ایشان در حافظه داریم ،گرامی داشته و در نخستین لحظه برای خانم
محترمه و فرزندان و نزدیکان ایسان تسلیت عرض می کنیم .زندگی پر بار ایشان ،در زندگی بازماندگان و دوستان ،نام و صدای نوری
صاحب را تا سفر ابدی خود ما ،باقی خواهد ماند .بقول "گویته" "لحظه همه را می گیرد ،که سالها می دهد".
جاودان باد نام و خاطرات مرحوم ولی احمد نوری!
و السالم
محمد اکبر یوسفی و فامیل او.
«دخاو»  -آلمان.
۰۳/۰۴/۲۰۲۲
اسمAkhtar M. Yusufi :
قالواناهلل وانا الیه راجعون

محل سکونتUSA :

تاریخ:

03.04.2022

03.04.2022

با هزاران دریغ و افسوس که مردم رنجدیده افغانستان ،فامیل معظم و ارجمند نوری صاحب ،جامعه نویسندگان مهاجر افغان در عالم هجرت
گوهر نایاب ،مرد آهنین ،استاد مهربان و پدر مشفق ولی احمد خان را از دست داده است .من و فامیل ما مراتب غمشریکی و تأثرات عمیق
خود را با فامیل معظم نوری صاحب ،همه بازماندگان ایشان و تمام دوستان و افغانهای وطندار خویش تقدیم میداریم .صبر جمیل به فامیل
معظم و ارجمند نوری صاحب و همه ماتم رسیده این ضایعه المناک میخواهیم.

روحش شاد ،یادش همیشه گرامی باد.
یک مرد جنگی به از هزار ،مرد جنگی ،مروارید کمیاب وطندوست ،ولی احمد خان نوری بود.
در طول عمرم هیچگاه این شفقت استاد معظم نوری صاحب را فراموش نخواهم کرد.
مرحوم نوری صاحب مرد میدان ،مبارز باشرف بود .هنگام که نوری صاحب در بورد رهبری نویسندگان افغان-جرمن آنالین بود ،علیه
کجروی و کجروان مردانه عصیان نمود ،جانانه برخاست ،آریانا افغانستان آنالین را شجاعانه تأسیس کرد.
من نویسنده نبودم و حاال نیستم ،شامگاهی که از کار خسته می آمدم ،درد دلم را در روی صفحه کاغذ خطکشی ،خطکشی ام با اغالط فراوان
میبود ،برای نشر بحضور ایشان میفرستادم .معظم نوری صاحب اغالط امالیی ،گرامر خطکشی هایم را با دو و حتی سه رنگ با بسیار
مهربانی و حوصله مندی اصالح نموده نشر میکرد.
روح مرد میهنی خدمتگذار کشور تا ابد شاد باد.
اخترمحمد یوسفی
ایالت ورجنیا-امریکا
تاریخ:

اسم :دودیال محل سکونت :کابل
انا هلل واناالیه راجعون
باتاثر و اندوه فراوان مطلع ګشتیم که چهره وطندوست باوفا ،غمخوار صدیق وطن و صاحب قلم ،ولی احمد نوری وفات یافت .بدینوسیله
مراتب تسلیت وتاثرات خود را برای تمام همکاران قلمی آریانا افغانستان آنالین ،دوستان و متعلقین مرحومی؛ بالخصوص اعضای فامیل شان
تقدیم میدرام .خداوند برایشان جنت فردوس نصیب فرماید و برای بازمانده هایشان صبر جمیل و اجر عظیم راعنایت فرماید.
03.04.2022

اسم :محمد داؤد مومند محل سکونت :متحده ایاالت تاریخ:
همین اکنون با تأسف و تأثر فراوان از وفات المناک و ضایعه جبران ناپذیر شخصیت ملی و ادبی و پهلوان عرصه مطبوعاتی ،جناب مرحوم،
مغفور ،جنت مکان ،خلدآشیان حضرت نوری صاحب گرامی و هر دل عزیز اطالع یافتم.
من در حیات خود ،حدود بیست سال قبل ،برای یکبار سعادت و افتخار مالقات نوری صاحب را  ،در ایالت کلیفورنیا در دعوتی که به افتخار
او و داکتر صاحب نادر عمر از طرف داکتر صاحب سید خلیل هاشمیان ترتیب شده بود ،حاصل نمودم ،ولی در طول سالیان متمادی ،بار ها
از طریق ایمیل و صحبت های تیلفونی از محبت و صمیمیت و فضل و دانش شان مستفید میشدم.
من در طول این مدت مرحوم حضرت نوری صاحب را مانند یک درخت پر ثمر نه تنها مملو از میوهای علم و فضیلت و دانش یافتم بلکه در
عین حال مانند یک شاخه خمیده ثمر بار ،پر از تواضع و فروتنی یافتم ،بعضًا جناب شان با چنان کلمات مملو از شفقت و مهربانی و محبت
شان مرا نوازش میدادند که با خجالت مواجه میشدم.
وفات درناک و المناک شان برای جامعه هم وطنان و بخصوص اهل قلم و مطبوعات جبران ناپذیر است.
بدین وسیله ژرف ترین مراتب تأسف و تأثر خود را به تمام اعضاء خانواده محترم و نجیب و با معرفت شان و تمام ارادتمندان و محبان شان
تقدیم داشته ،روح شان را قرین رحمت ایزدی در فردوس برین و جنات نعیم از بارگاه ایزد متعال ملتجی ام.
چی چراغ د هنر زمکی پوشیده کړ
که یی زه په اوښکو ډوبه کړم سزا ده
03.04.2022

اسم :محمد عارف عباسی محل سکونت :کلیفورنیا تاریخ:
نه شاید که پرسی ز من که چند سالش بود و مبتال به چه مرضی .بپرس که او کی بود ،و صاحب چه شخصیتی و آراسته با چه خصائل و
خوبی های کم نظیری ،زخود چه به جا ماند یاد ها و خاطرات ماندگاری برای دوستان و تا عزیزانش ،و تا چه حد مفید بود به همنوع و به هم
میهنش.
03.04.2022

دقیقًا در همین لحظه یاد دوست نهایت عزیزم به سرم زد و از طریق اسکایپ آرزوی شنیدن صدا و پرسان حالش کردم ،ولی لمحۀ نه گذشت
که با سوز ،اندوه عمیق و تأثر جان گداز خبر مرگ آن دوست عزیز ،محبوب ،محترم ،مهربان صاحب سخاوت ،مروت ،عاشق دل سوختۀ
وطن فرزند صدیق و وفادار افغانستان و مردم دار بی همتا ،شخصیت مؤقر و مؤدب جناب ولی احمد نوری را شنیدم.
در سلطۀ این غم و درد عمیق از دست دادن دوستی چون نوری صاحب تمرکز فکر برایم دشوار است.

