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تقدیر و تحسین از خدمات فرهنگی مرحوم ولی احمد نوری
من مرحوم ولی احمد نوری ،آن دوست عزیز و مرد بزرگوار ،شخصیت صاحب دانش و افغانستان دوست و خانوادۀ
محترم او را از سالهای دور می شناسم .از شنیدن خبر فوت مرحوم نوری ،مرد دانشمندی که جز خدمت به فرهنگ و
مردم افغانستان ،وظیفۀ دیگری انتخاب نکرد ،نهایت متأثر و غمین شدم.
بنده مراتب حرمت و تسلیت خود را به خانم و فرزندان مرحوم نوری و دوستان او که در طول سالهای زیاد و تا آخرین
روز های حیات مرحوم نوری با او همکار و همنظر بودند ،با حرمت تقدیم می نمایم.
در حالیکه از فوت مرحوم ولی احمد نوری عمیقا ً ابراز تآثر می نمایم ،با حسن حرمتی که به آن شخصیت صاحب
فرهنگ داشتم و هنوز دارم ،می خواهم در تقدیر از شایستگی شخص او و خدمتگزاری ایشان در جهت حفظ ،ارتقاء و
شناخت فرهنگ مشترک مردم افغانستان عزیز ،مطالب ذیل را با تقدیم سپاس به مرحوم نوری ،آن دوست دیرین ابراز
نمایم.
 -1من مدت زیادی ،خاصتا ً بعد از تأسیس وبسایت آریانا افغانستان آنالین با مرحوم نوری همکاری قلمی داشتم و با حسن
حرمت از همکاری ها و مشورت های نیک او یاد آوری نموده و امیدوارم همکاری بنده در یاد آوری از حسن حرمتی
که با هم دیگر داشتیم ،با وبسایت و دعا در حق مرحوم نوری ادامه یابد.
مرحوم نوری مرد خوش صحبت ،گاهی هم طنزگو و دارای معلومات عمیق تأریخ ،فرهنگ و سوابق تأریخی مردم،
افغانستان ،بودند .او افغانستان عزیز ،وطن مشترک همه افغانها را از طی دل دوست داشتند و در مورد حفظ نام
افغانست ان ،ساحۀ ارضی و زیبایی های افغانستان و شایستگی فرهنگ مردم افغانستان ،فرهنگ به معنی بزرگ آن ،با
هیچ کسی و در هیچ حالت مصالحه و سازش نمی نمودند .این امر خود یکی از شایستگی های مرحوم نوری بود و من
اطمینان دارم که نام نیک او تا سالهای درازی در نزد جوانان امروز و فردای وطن ما باقی خواهد ماند .او با ارتباط
افغانستان ،مرد وطندوست بود زیرا او از عمق قلب افغانستان را دوست داشت.
 -2من مرحوم نوری را مرد روشن فکر ،دارای عقیدت آزاد روشنگری و با فرهنگ خطاب می نمایم .او در تقویت
عقیدت روشنگری ،حمایت از افکار آزادمنشی ،آزاد گفتن و آزاد نوشتن از یکطرف و حمایت از مواضع آزاد نویسی
نویسندگان که با او همکاری داشتند از طرفی و در انجام با نشر هر روزۀ مقاالت در این زمینه ها ،در آزادی گفتن و
قلم که از جملۀ حقوق اساسی مردم در جوامع امروز در هر کشوری محسوب میگردد ،در طول سالهای زیاد و تا روز
ختم حیات خود ،خدمات ارزندۀ انجام داد .به اینصورت مرحوم نوری در تقویت مطبوعات آزاد در کشور ما سهم خوب
و با سپاس گرفته است.
 -۳مرحوم ولی احمد نوری مرد با فرهنگ و فرهنگ دوست و خوب نویس بود .او در حفظ و ارتقای فرهنگ مردم
افغانستان ،با قبول تنوع فرهنگی در کشور ما ،از طریق نوشتن و پذیرش افکار نویسندگان در این زمینه ها که در نوشته
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های آنها ابراز و منعکس میگردید ،در طول سالهای درازی خدمات نهایت قابل توصیف انجام داد و این نوع روش
همکاری مرحوم نوری از طرف نویسندگان تقدیر و یاد آوری می شد.
من در حالی که تأثر عمیق خود را از فوت یک دوست دانشمند و خدمتگار وطن بار دیگر ابراز می نمایم ،برای خانم و
فرزندان مرحوم نوری عمر طویل ،با صحت وسعادت و صبر آرزومندم.
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