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   ۲۰۱۹/ ۱۱/ ۰۶                                            قیس کبیر
  

 

 ؟چرا  اینطور نوشتنوری در حیرتم که آقای ولی احمد 

 دوم قسمت 

برای وضاحت بیشتر اگر عالقه داشتید، نظر آقای ولی احمد نوری  را  درین ارتباط در لینک زیر  

 در حیرتم که برای این نوشته  چه عنوانی برگزینم  میتوانید.مطالعه  کرده 

 
  ن ی ا خواستار دوستان  از  یبعض اینطور نوشت؟ در حیرتم که آقای ولی احمد نوری چرا نوشته نیا اول  قسمت نشر از بعد
  ن یدر  . لهذاسمیواضح و صادقانه بنو  بطور  دیبارا    نیالن جرمن آ افغان   پورتال  دوم  و  اول  انشعابات  قیدق  انیجر  تا  شدند

 اتکمبود رات،ییتغ نیو حافظه دارم بدون کوچکتر خاطر بهکه  یها را تا حد تیتمام واقع کنمیم یقسمت نوشته سع
 یاز همه دوستان مانهی صم ،گذشته واقعات نیاز یطوالن اریبس مدت کی چون ،وجود آنهم . اما باسمیو اضافات بنو

را در نوشته متوجه    یاضافات  ا ینبودند و کدام کمبود و    ای  بودند و  لیدخ  درآن  خبر داشتند و   که در آن زمان از موضوع
 عکس  ،موردیب  تفاهمات  سوء    از  یریجلوگ  جهت  ننشسته  آرامکه    خواهشمندمکنند،    زیاد  واهندخیرا م  یزیچ  ایو    شوندیم

 . دهند نشان العمل
 

 از آغازین روز های تأسیس تا این دم افغان جرمن آنالینمراحل انکشافی 
 

 :مرحلهٔ اول
یک وبسایت معلوماتی بود که صرف معلومات الزم را در ارتباط با  2001الی  1997آنالین از سال -افغان جرمن

به طور اخص تحوالتی که در دوران طالبان در   .بیرون میداد آلمانیبه زبان  این کشورافغانستان و اخبار و کلتور 
از بین بردن برج های  و در امریکا  ۲۰۰۱و واقعۀ یازدهم سپتمبر  بودامجسمه های ، مانند تخریب افغانستان رخ داد

 .این وبسایت شد بیشتر بینندگان باعث افزایش دالیلکه این  و غیره (WTCدوگانۀ )

 
 :دوم ۀمرحل
که ایشان ولی احمد نوری را در فرانسه می   )مادر حمید انوری( مرحومه عزیزه انوری خاله اماز طریق  اینجانب
برای افغانستان و   ی ما یعنی ولی احمد نوری و اینجانبالبته از طریق تیلفون. زیرا هر دو ،آشنا شدمبا او شناختند، 

بین ما صورت گرفت و ایشان    ها  میلیتبادلۀ ا  ،نظر  یک وحدترسیدن به  کار میکردیم. برای    آن   کلتور و حفظ اصالت
 عالقه مند همکاری با ما شدند.  

  « جرم است  یاستعمال نام افغانستان » عنوان تحت همان بود که ولی احمد نوری اولین کسی بود که با نوشتن مقالۀ 
از طریق ایمیل دریافت این مقالهٔ نهایت با ارزش را من بزرگ عناصر ضد ملی نمودند.  ۀتوطئ افغانها را متوجه

بعد از آن اعتماد .  موافقت نمودندبا خوشی زیاد  او  خواستم و    وبسایتدر    نشر آنرااز ایشان اجازه    ، بعد ازخواندنهکرد
در  با ابتکاری از جناب نبیل عزیزی 2002و  2001سال های در ما  .دو جانبه با آقای ولی احمد نوری به وجود آمد

همه پروگرام   در آن زمان .داشتیمآنالین بود، -که همکار سابقه دار پورتال افغان جرمنپورتال پروگرام پالتاک را 
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توسط یک لینک مختص دری در وبسایت المانی در دسترس آرشیف    در  ،شد  نشر میهفته وار  های پالتاک پورتال که  
 قرار می گرفت.   هاافغان
 

به همین ترتیب برای اولین بار جناب ولی احمد نوری و اینجانب در فکر بخش زبان دری پورتال شده آنرا در سال  
و کلتور افغانستان   دری  این زمانی بود که ما از طریق پورتال میخواستیم برای حفظ اصالت زبانو    .ایجاد کردیم  2003

که   ییاسی اصالً مطرح بحث ما نبود. جناب نوری صاحب نظر به شناخت وسیعفعالیت کنیم و این همه موضوعات س
انجینر عطائی، آقایان  مانند    که به منافع ملی می اندیشند  ی راتوانستند که توجه تعداد زیاد افغانهای  ،در بین مردم داشتند

، معروفی، نعیم بارزخلیل هللا    عزیز،عبدالرحیم  داکترمایار،    آقایان،  میرمن ماللی نظاممرحوم هاشمیان،  سراج وهاج،  
همچنان تعداد کثیر دیگری از  .به طرف پورتال جلب و جذب نمایند را حمید انوریو  ، هیرمندیلیجم لیعبدالجل

به دور پورتال   دیگر ۀسدید و ده ها نویسندسید هاشم کی،  عثمان تره نگارگر، سیستانی، ان، آقایب نظران مانندحصا
 .ندمبدل ساختدر مقابل عناصر ضد ملی محکمی دژ این پورتال را به جمع شدند و 
سردار داود خان و محمد ظاهر  بین طرفداران  سبب شد تا تعادل موقف  ورتال  پدر  عطائی    لوم انجنیرپد  حضور محترم

 شاه هم برقرار باشد.  
 

 روز های تأسیس تا این دمو انشعابات آن از آغازین  آنالین-افغان جرمن
 

  :انشعاب اول •
به پورتال خانم نسرین معروفی    توسطکه    بود  موسویسید حسین  حضور    ،پورتال  یکی از دالیل اولیۀ انشعاب

تی  اکرد و کوشید خط نشرشروع  مغرضانه به نشر مطالب سیاسی  به پورتال وی با آمدنش .بودمعرفی شده 
کشاندن وبسایت ته حساسیت ها در مقابل  سآهسته آه  پورتال را تغییر داده به یک جهت خاص سیاسی سوق دهد.

چکید و  هآخرین قطراوج گرفت و همان بود که از طرف اکثریت اعضای تیم به یک جهت خاص سیاسی 
و  مجید کلکانی باط باتارمقالۀ یک نویسنده که در و جناب ولی احمد نوری با نوشتن در ریز شدلبکاسه صبر 

مجید » ندنوشتچنین آنالین  با قلم سرخ در زیر مقالۀ شان به نام افغان جرمن، نوشته شده بودتوصیف وی 
سبب برافروختگی و خشم بود که  هجملو همین یک « کلکانی هم یک قاتل و یکی از دزدان سر گردنه بود

معروفی،    نجمله دپلوم انجنیر معروفی و خانم نسری، از آن  گردید  افغان جرمن آنالینخوب    ان همکارتعداد زیاد  
داکتر عبدالرحیم عزیز، خانم ماللی نظام، داکتر عبدالحنان روستائی، سید حسین موسوی، استاد نسیم رهرو، 

در آنزمان اینجانب  رچه  گ  انشعاب صورت گرفت.  و چند نویسندۀ دیگر که در نتیجه  ، پیکار پامیرحمید انوری
 واقع نشد. مثمر ه با تأسفکرا به خرج دادم  ام یسعی نهائاز انشعاب برای جلوگیری شخصاً 

 
که آنها   میکرد  افتیمؤدبانه در  ریغ  ی لیخ  یلیمیا  شانی( از طرف انجانبیو ا  م یفه  دیدر آن زمان ما )جناب فر

از پورتال  یو محترم اعطائ یاحمد نور یمحترم ول نکهیاما به شرط ا وندند،یبا ما دوباره بپ خواستندیم
دو بزرگوار به  نیبا ا میو ما خواست. نشد رفتهیدرخواست آنها از جانب ما پذ نیا انداخته شوند. رونیب

  ی رانیا  کیبه کمک    شان یشان، ا  شنهادی. همان بود که بعد از رد کردن پمیخود در پورتال ادامه ده  یهمکار
 تأسیس " آزاد افغانستان –افغانستان آزاد " نام  ریرا ز یتیدسترس داشت، وبسا یمعلومات یکه به تکنولوژ
از   آنالین ۀ افغان جرمناداراحوال  نی. در خالل ادندیرسان نشربه  قیطر نیاز ا خود راکرده و مقاالت 

، اگر از طرف  نوشیده بودندرا  کسانی که در راه وطن جام شهادت  به  )توهین    اشتباهی که صورت گرفته بود
ً ، رسم(پورتال احترام نمی شدند، اجازهٔ توهین را هم نداشتد معذرت نامه را در  نیمعذرت خواست و ا ا

که  یسندگانیاز نو ی نگذشته بود که تعداد یریدو جهت  ن یاز. دیبه نشر رسان نیآنال پورتال افغان جرمن 
آرام آرام دوباره   م،یبود ونه از تمام ت  کنفریکار    گرانیدر مقالهٔ د  یکه دست درازاهی حاصل کرده بودند  گآ

مانند محترم  یگریشان ادامه دادند. و تعداد د یها یبه همکار برگشتند و نیآنال به پورتال افغان جرمن
محترم   ،یزمان  عبدالرحمنمحترم فضل الرحمن فاضل محترم    ،یعـبدهللا کاظم، محترم مسعود فاران  دیس  انیآقا

 .وستندیو ... به پورتال پ ایرحمت آر
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نداشت، بلکه به   یو مطالب کلتور یمل تیهو ،یتنها تمرکز با مسائل زبان نیپورتال افغان جرمن آنال گرید
 شدیها برمال م  انتیها خ  ی فدا کار  ،یاسیس  ی تکامل نموده بود... زد و بند ها  یخیو تار  یاسیس  تیوبسا  کی

 و...
  

 
 

 :انشعاب دوم •
خواستم قسم تکرار   ،در بخش اول مقاله ام بطور مفصل توضیح داده اماینجانب با آنکه این موضوع را 

قسمی که در قسمت   .آن بخش را با نکات قابل تذکر دیگر به طور خالصه یاددهانی کنم  ی ازاحسن مختصر
  از افغان جرمن آنالین او  ونییگانه دلیل انشعاب جناب ولی احمد نوری و یکتعداد حوار اول یادآور شدم، 

 و خلیل هللا خلیلی بود و بس.انتقادات باالی ظاهر شاه  ،محمد نادرشاه نزولفقط 

  
 اسناد زیاد تاریخی ثابت کردند که نادر شاه در قتل پدر امان هللا خان دست داشت و محمد نادر شاه: -۱

. و بعد به جزای اعمالش رسید. به به قدرت رسید و پادشاهی امان هللا خان را غضب کرد هاتوسط انگلیس
 هر حال نمی خواهم روی این موضوع بیشتر بپیچم.

ولی نقاط زیادی تنقیدی هم  د ام داربه محمد ظاهر شاه احتر آنالین- افغان جرمن محمد ظاهر شاه: - ۲
  مانند تربیه نادرست اوالده اش   ،حکومت داری اش مالمت ساختسال    ۴۰وجود دارند که میتوان وی را در  

)کسی از وی نماند که امروز افغانها را رهبری میکرد. اوالد هایش آمدند و به میلیون ها دالر جایداد های  
، جمع کردن انسان های غیر ملی  فروختند و دوباره به غرب برگشتند(  که مال مردم و دولت بود،  خویش را
غفلت در مقابل لسان  ،  برشو    به دور   فرهنگ وغیره  میر محمد صدیق،  هللا خلیلی، روان فرهادی  مانند خلیل
انکشاف افغانستان )بعد از جنگ جهانی دوم همه  )حتی یک کلمه پشتو حرف نزد(، غفلت در ملی پښتو
کار که باید میشد، نشد(. زمانی که سیاسی جهان آرام بود و عپیشرفت افغانستان موجود بود، اوضا  شرایط

اعطای    نداشت.  ای  اوضاع افغانستان و در مجموع اوضاع جهان مغشوش شد، هم کدام دستاورد قابل مالحظه
« صورت  طویله»به گفتهٔ ماللی جویا القاب سیاسی »بابای ملت« و »قهرمان ملی« توسط ولسی جرگه 

 آنرا استعمال میکنند، فقط شخصیت خود را زیر سؤال میبرند.... گرفت و کسانی که 
اعطا  القاب برای میرویس نیکه و احمد شاه بابا از هیچ جرگه داده نشده است بلکه از طرف ملت افغانستان

 .ردیدهگ
و نقش  از خراسان« برمال شد یخیانتهای خلیل هللا خلیلی نویسندهٔ کتاب »عیارزمانیکه  خلیل هللا خلیلی: -۳

نوری ساحه را برای  ولی احمد جناب  ردید، آنگاهگحبیب هللا کلکانی در بربادی افغانستان بار دیگر روشن 
 افغان جرمن آنالین تنگ دیدند و تصمیم گرفت تا خط خود و یاران خود را از  آنالین-افغان جرمن در خود

 جدا سازند. 

 
و سنگ  با وجود این همه فراز و نشیب ها و جار و جنجالها ،همه هموطنان ما شاهد هستندطوری که اما خوشبختانه 
از پا درآورند.  یا آنرا نتوانستند پورتال را از فعایت هایش بازدارند و  ،تو سط جناح های مختلفپیهم اندازی های 

پورتال به اساس سابق  د زیاد نویسندگان  دیده شد که با آنکه تعدا  ،خصوصاً انشعاب دوم  ،بعد از انشعابات  برعکس  کهبل
با پورتال پیوستند و تا امروز با ما  ملیرفتند، تعداد زیاد نویسندگان  ،شستشوی مغزی از پورتال رخت سفر بسته

 پورتال به وضاحت مشاهده میتوانند.احصائیۀ همکار هستند که همه فرق آنرا در 
مادی مصرف شده در افغانستان  وری با بستن اتهامی بر من از مسایل ناگفته نماند که نظر به اینکه جناب ولی احمد ن

یاد آوری کرده بودند که درست نبود و پاسخ دقیق مصارف را در قسمت سوم به حضور خوانندگان پیشکش خواهم 
سرور  تا امروز تمام مصارف  1997دهم و آن اینکه من از سال  کرد. اما درین قسمت میخواهم یک نقطه را تذکر

ً در حدود می شود و یورو در سال  400که بالغ بر آنالین را -وبسایت افغان جرمن یورو  10.000تا امروز جمعا
شخصاً از جیب خود پرداخته ام و هرگز از هیچ یک از همکارانم توقع و درخواست نکرده ام که درین قسمت    ،رسیده

واجب بر من فکر نموده و پرداخته ام. با تأسف که   رامتک با من همکاری کنند. و این همه را من همیشه منحیث یک
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ستم و پورتال فعال است این موضوع را یاد آوری ایاد کنم در غیر آن شاید تا زمانی که زنده    از آن  امروز مجبور شدم
نمی کردم. بدون شک دوستان بطور افتخاری و داوطلبانه گاهگاهی مبالغ کم و زیادی را برای انکشاف و توسعۀ 

 بخش تخنیکی وبسایت پرداخته اند و ما همیشه از محبت های این همکاران ما ممنون هستیم.
 

جناب نوری از   را که اتهاماتیزیرا  . ننوشته ام برای دفاع از خودمرا این جوابنامه  اینجانبناگفته نباید گذاشت که 
ل خشک است که بر دیوار نمی چسپد ،بر این قلم وارد کرده اندغضب و قهر روی  منظورم آنست که بلکه . مانند گ 

 شود. نبه کجراهه کشانده  من بارۀدر  افکار شان تا نمایمتوضیح  عالقه مندبه دوستان 

 
به ولی احمد   عزیزعبدالرحیم جناب معروفی و جناب  یعنی قابل یاد آوری میدانم که در انشعاب اول این دو شخص

ولی احمد نوری و افغان  ضدبر  داشتند دو جناب تا قدرت و توان این .نده بودراه شان را جدا کردو  شت کردهپنوری 
انشعاب دوم دو باره بعد از  ،درنضعف شخصیتی داکه . ولی با تأسف از بس تندو بد و رد گف ندآنالین نوشت-جرمن

کردند که ولی احمد نوری فعالً نسبت جدا میفکر    با ولی احمد نوری پیوستند. زیرابا جناب رحیم عزیز  جناب معروفی  
دو باره به اصطالح پنجال پشک بر رخ کشیدند و با در واقع اینها  .جرمن آنالین شده است-دشمن پورتال افغان ،شدن

سر   آنالین قد علم کنند و بد گوئی های شان-جرمنو کوشش کردند باز هم بر علیه افغان  یک جا شدند ولی احمد نوری 
 ضعف شخصیتی خود شانو فقط    تأثیری نبخشیدکه هر گونه بد و رد شان   ان معلوم استگ بر همشروع شد. اما    از نو
 . نمایان ساخترا 
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