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  بيطرفانه ، مستند وهشھادت حقان
ترميم آن مدت ھشت روز . وانترنت بيخبر بودم روزازعالم ويبسايتھا 11کامپيوترم سقوط کرده بود، مدت 

مقالۀ آقای احمد ولی نوری  يکتعداد مقا3ت راخواندم و دوست محترمی از ويرجينيا می 19اريخ بت رادربرگرفت و

  .  مکلف دانستم اين شھادت حقانی را بم=حظۀ اھل خبره برسانم را که باخواندن آن خود رابمن ايميل کرده بود

که آقای نوری  2004- 2003 درسالھای. من آقای احمدولی نوری راازمدت شصت سال باينطرف ميشناسم

پرخاش داشت، من به حمايت ازموقف معقول ومليگرای او  )اميد (با جريدۀ" افغانستانی"پيرامون اصط=ح مزخرف

مقا3ت آقای نوری نيزدرھمان  ً درمجلۀ آئينه افغانستان که درآنوقت مديرمسئول آن بودم مقا3تی نشرکردم که متعاقبا
تاسيس شده بود، آقای نوری ) جرمن آن=ين–افغان (که ويبسايت  2005ل در سا. موضوع درآن مجله منتشرگرديد

آئينه (که بخاطرمصروفيت درکارھای مجلۀ درصحبتھای تلفونی از من تقاضای ھمکاری قلمی در ويبسايت خود نمود

 دريک صحبت موضوع مسلکی و ميشد و تقاضاھای اوتکرار صادقانه معذرت خواستم، اما چندی بعد)افغانستان

اصرار ورزيد تا به ارتباط تاريخچۀ  گفت درين ساحه ھمکار قلمی ندارند و رامطرح ساخته و) زبانشناسی (ختصاصیا

در " رساله ای در سخن شناسی"مقاله ای تحت عنوان  2005درماه آگست سال . زبانھای دری وپشتوچيزی بنويسم

نشرمقا3ت مذکور ملتفت شدم که آقای نوری نه اما بعد از . صفحه ترتيب وارسال کردم که در سه نوبت نشر شد 15

مخلوط کرده، ازچند پاراگراف يک عبارت  بلکه اصول تنقيط راداده،  بميل خود تغيير ام=ی بعضی کلمات را تنھا
ی ادبيات ځدرتلفون با3يش اعتراض کردم وگفتم نگارش مرامسخره ساختی، ع=وه کردم که من درپوھن .ساخته است

برھم زده ای  گارش خوانده بودم و  مطابق اصولی مينويسم که خوانده بودم، اما تو آن اصول رادوسمسترمضمون ن
 .ازين با شما ھمکاری قلمی نميتوانم که به شناخت و شھرت من بحيث استاد زبان وادبيات دری صدمه زده، لھذا بعد

آن  نميکند، اما من با رآينده اينکار را که درا عذرآورد، ولی وعده کرد آقای نوری سيستم صفحه بندی ويبسايت خود
اصرارمکرراو در سال بعد يکی دو مقاله فرستادم که عينا و بدون تصرف  تقاضاھا و دراثر ويبسايت مقاطعه کردم، و

  .نشر شده بود

 مقا3ت من بدون تقريبا تصرف نشرميشد، با يک تفاوت که من درکلمات عربی ھمزه وتنوين را 2009تاسال 

آقای نوری ع=مات ھمزه وتنوين را خودش در  زيرھرمقاله درين باره يک يادداشت مينوشتم، اما در کنم ورعايت نمي
آقای نوری اخ=ق  جرمن ھمکاران قلمی بيشتر يافته بود، - که ويبسايت افغان 2011درسال  -مقا3ت من اضافه ميکرد

ارتباط ام=ی کلمات عربی به  عنی مقا3ت مرااز کسب رنگريزی کارميگرفت، ي داد و آمريت وديکتاتوری را تبارز
پاراگرافھا بارنگھای سرخ، سبز، آبی، زرد نشانی کرده بمن ميفرستاد واص=ح اين  تغيير و) اصول تنقيط(اریذونقطه گ

 علمی ازعلم نگارش نداردشناخت من ملتفت شدم که آقای نوری . موارد را به اساس ذوق و سليقۀ خود تقاضا مينمود

ھم جھانبينی علمی درين مواردنداشته  که او درفرانسه شايد از شخصی آموخته باشد  نگارش وتايپستی راوسليقۀ
 جرمن آن=ين وخصوصا در افغانستان، آقای ولی نوری سابقه و –است، زيرا درماقبل ازتاسيسس ويبسايت افغان

بود، ) ژوندون(کابل مديرمسئول مجلۀشناخت نويسندگی نداشته ودرحاليکه برادرمھترش مرحوم حکيم نوری مدتی در

  .از آقای ولی نوری کدام نوشته يا مقاله ای در ميديای افغانی ديده نشده بود
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ومن اين  اخ=ق رنگريزی و سليقۀ خودساخت نگارشی آقای نوری جدی وشديد بودعکس العمل من پيرامون 
ويبسايت افغان جرمن خواندم که نشر شده " دروازه وان"خوانده، باری او را" بداخ=قی"و" ديکتاتوری"روش اورا

که من اين نوع کلمات ) ً جمعا–ام=ء،انشاء (ع=وه برع=مات ھمزه وتنوين درکلماتی از قبيل . است

تحت )  نويسندگی– داود – تغيير –مسئول (ديگری نيز    از قبيل کلمات  مينويسم، موارد) جمعا -ام=،انشا(راھميشه

 - تغير–مسئوول (اواين کلمات را باساس سليقۀ شخصی خودش به ی نوری قرارميگرفت، زيراانتقاد ورنگ آميزی آقا

من م=حظات و پيشنھادات او را سه بار رد کردم وھر بار توضيحات علمی ومسلکی  - تغييرميداد) نويسنده گی - داوود

يس کبير واستاد سيستانی آقايان  ق در رد م=حظات اونوشتم که نه ھمه،بلکه بعضی ازانتقادات من نشر شده و
  -ازمناقشات بين من وآقای نوری خبردارند

 در در يک مقاله که نشرشده نوشتم که علم نگارش بيحث يک مضمون درپوھنحی ادبيات تدريس ميشد،ع=وتا 
ومعيارھای نگارش در  بحيث يک ضرورت اکادميک تدريس ميشد) composition(مضمون ماستری درامريکا دورۀ

 - طريقت آگاھی  وآشنايی دارم متفاوت بااصول نگارش عنعنی درافغانستان است ومن ازھردو) و اروپا امريکا(غرب

پاراگراف  شخصی خودش تغيير ميداد واز چند ازآنجائيکه آقای نوری پاراگرافھای مندرج درمقا3ت مرا باساس سليقۀ
ويبسايت خودش محول ميساخت،  درويرايش سليقه يی  و يک عبارت ميساخت وآنرا به سيستم صفحه بندی و

- (، فاصله(.)، نقطه)؛(،سيمی کولن)ويرگول(مجبورشدم توضيحی دردوصفحه نوشتم که درعلم نگارش ع=مات کامه 

 که در ، امريه، پاراگراف، وعبارت ھرکدام يک تعريف قبول شده وھم معنايی برای  خود دارد(!)، ندائيه( : )،شارحه)

ۀ شخصی خودت نه بامعيار ھای عنعنی در افغانستان و نه با معيارھای قبول شدۀغربی سليق دنيا رعايت ميشود، اما
–بيخبرميباشی ومن نميتوانم مطابق سليقه وميل خودت بنويسم  شباھت دارد، پس معلوم ميشودخودت ازين معيارھا

توری آقای نوری چند بار به از بابت ديکتا کاپی ھمين مقاله به آقايان قيس کبير وسيستانی نيز ارسال شده بود، زيرا
 تقاضاکردم يا خودش راجع به اصول نگارش وتعريف ھريک از به آقای نوری پيشنھاد و - آنھا شکايت کرده بودم

رنگ ريزی سرخ،سبز،  ازين از بعد تشريح ميکنم تا يا من اين مسايل را واحدھای فوق الذکرمقاله ای نوشته کند و
ودش وحقارت به نويسندگان ميباشد، جلوگيری شود،اما آقای نوری نه تنھا جواب نمايی ازجانب خ که يکنوع خود زرد

اين مناقشات تازمانی دوام داشت که نه –خودادامه داد به سليقۀ شخصی و منطق ديکتاتوری نداد، بلکه درتمام موارد
ان تھی او خسته شدند ديکتاتوری ميروش اين ويبسايت، بلکه شرکای شامل در ملکيت آن از  تنھا نويسندگان ھمکار

بحيث يک نويسندۀ مسلکی ومجرب، بلکه  نه تنھا وآقای نوری که به خاطر موقف تايپستی درين ويبسايت خودش را
يک  منطق جلوه ميداد، مجبور گرديد برای دوام اين خود نمايی عالم باص=حيت درعلوم نگارش،ادبيات، فلسفه و

  . ويبسايت مستقل ديگر تاسيس نمايد

قای نوری بنظرمن درينست که به تجارب مسلکی وتحصي=ت اختصاصی ديگران وقعی قايل نميباشد، مشکل آ
  .درحاليکه خودش با3تراز بکلوريای ليسۀ استق=ل در صنف ننشته و از دسپلين اکادميک بھره ای نگرفته است

سال گذشته تعلق داشت که مستند بوده  11اينجا به مناسبات ومناقشات ذات البينی من و آقای نوری  درمدت  تا

 اسنادی ھم از ساخته کاری و دروغگويی آقای ولی نوری در حق يکی از دوستان –ودرآرشيف نويسندگان ثبت است 
   -نشرميکنم قديمی اش، واز مبالغه و ساخته کاری در حق دو دوست مرحوم ديگرش  دارم که اگر اجازه باشد ھردو را

ته مقالۀ اقای نوری واعتراضات نامردانۀ اورا با3ی جناب محترم استاداعظم سيستانی بھر حال، دردو روز گذش
سال گذشته باآقای ولی نوری  شانه داده، بامساعی  10 نامردانه بخاطری ميگويم که سيستانی درمدت –خواندم

 ويرايشگر مطبوعات آن کتابھای خود ويبسايتی را که آقای ولی نوری تايپست و وھمکاری  صادقانه و نشر مقا3ت و
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سال با جلب  11سھم سيستانی درين  -خواندنی دارای پرستيژ علمی بپا ايستاده کرد بود، بيک منبع مغتنم آگاھی و

جرمن آن=ين و سھم آقای ولی نوری  -علمی و تاريخی به پورتال افغان  ھمکاری  دانشمندان افغان،افزايش ذخيرۀ

اگر آقای ولی نوری شمه ای از مردانگی افغانی را به ميراث گرفته - آن بودويرايشگری مطبوعات  محض تايپستی و

را بخاطر می آورد وسپس اين  زندگی خود پس منظر ميبود، بايست سرخود را به يخن خود فروميبرد، اولتر خود و
  .جفنگيات و شطحيات را درمورد سيستانی مينوشت

ت که او دردورۀ حکومت رزيم کمونستی با کارمل وپرچم کلی آقای ولی نوری با3ی سيستانی درين اس انتقاد
که توان اقتصادی برای برون کشيدن   سيستالی ازين ھمکاری منکر نبوده، بلکه مجبوريت خود را–ھمکار بوده است 

دوام زندگی مجبور به اين  ھمکاری شده نوشته،وھمينکه امکانات  تامين نفقه و بخاطر خود وخانواده اش نداشته و
اگرمدت دوسال ھمکاری  .کمونيزم قرارگرفته است اشغال و ميسريافته، درصف مليگرايان  ومقاومت ملی  بضد را فرار

 را در مھاجرت برای افشای دسايس استعمار او را بارژيم پرچم ومدت بيست سال مساعی ومبارزات صادقانۀ او
ه دستش بخون کسی آغشته نبوده، خيانتی از او را درحاليک درمقايسه قراربدھيم، او کفارۀ گناه ھمکاری موقتی خود

  .براير بيشتر درمھاجرت پرداخته است  سرنزده، حق يتيم وبيوه زن افغان را تلف نکرده، چند

سياه ميسازد، خودش به ارتباط حق مردم و وطن چه  ديگران را اماآقای نوری که اکنون باطمطراق گذشته ھای
سال درمکتب کابل  تحصيل کرده وبرای  12بيوه زن افغان مدت  يرات يتيم وانجام داده است ؟ آقای ولی نوری ازخ

 بيشتر ازچھار سال بورس ومعاش تحصيلی ازبيت المال –تحصي=ت عالی بمصرف مردم افغان بفرانسه اعزام گرديد
درشانره افغان درپاريس دريافت نمود، اما عوض آنکه تحصيل کند ودوباره بخدمت مادر وطن بشتابد، به شبگردی 

که بوطن رفت دراستخدام يک کمپنی شخصی مربوط  يکبار. ليزۀ پاريس سپری نمود ودرآنجا متاھل و مقيم گرديد

 را درکابل داشت و آقای نوری آمر) بنز(که امتياز فروش موتر بود) مرحوم انجنير شنسب(بشوھرھمشيره اش 

سالۀ آقای  14کار .وامرارمعاش مينمود و درآنجا کاردرختم آن وظيفه دوباره بپاريس آمد  -فروشات ھمين کمپنی بود

 جرمن آن=ين البته يک خدمت غير مستقيم بفرھنگ ملت افغان بشمارميرود، اماازين –ولی نوری در ويبسايت افغان
  .معاش نيز دريافت ميکرده است مدرک اجرت و

وقتی سيستانی با کمونستھای حزب سيستانی ھمانا ھمکاری م ادتآقای ولی نوری با3ی اس نکتۀ جالب درانتقاد
اشغال درمھاجرت  اغتنام فرصت بضدکمونزم و با باره اظھار کرده و پرچم درکابل ميباشد، که ندامت خود را درآن

 يک گروه ديگر اما آقای ولی نوری راجع به متابعت و ھمکاری خودش درفرانسه با -فعاليت موثرکرده است 

 است چيزی نگفته و )شعله(نام حزب شان  معروفند و" خط  فکری ماوتسه تونگ" کمونستھای افغان که په پپروان 

يکی ازافتخارات جاودان اين متابعت و ھمکاری آقای نوری با رھبران حزب  –به رخ خود نکشيده است  اين افتخار را
  اول در ويبسايت  اين نام بار کردند و اعطا است که رھبران ھمان حزب به او) ناصرمستجاب(، نام مستعار)شعله(

گرديد و چند بارھم  با يک تفاوت تکرارشد، تفاوت اينست که  نمودار) افغانستان آزاد-آزادافغانستان(حزب شعله

برای جبران آن مدت بيست سال است که  سيستانی از ھمکاری موقتی خود با حزب پرجم اظھار ندامت کرده و: 

ارائه کرده است، اما ازمتابعت وپيروی علنی آقای ولی نوری با  وثروخدمات م درجبھۀ مليگرايان قرارگرفته وھم آثار
يکسال ميگذرد، نه تنھا کدام ندامت بظھور نرسيده، بلکه بطرف تقويت ومودت روان  حزب شعله که اينک زايد از

خودش آقای ولی نوری عيب ديگری، غيرازھمکاری موقت باپرچمی   ھا، با3ی سيستانی نيافته است، اينک اگر .است

 وھم تفاوت ھای اين دو –نيز متوجه شود  عادت فروبردن کله را به زير ريگ نداشته باشد، اميداست به عيب خود
  :  ھمکاری را بطور مقايسی ارزيابی بتواند که
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 de.german-afghan@maqalat  ئه موږ سره اړيکه ټينگه کړل په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 

سيستانی درشرايط اشغال، اختناق وديکتاتوری درکابل  مجبور به ھمکاری با پرچمی ھا شده بود، اماآقای ولی 
در شرايط آزادی کامل در کشور مستقل و مدنی فرانسه بطور خوش برضا و داوطلب افتخارمتابعت نوری خودش 

  !!!وپيروی حزب شعله را حاصل نموده است 

جناب استاد سيستانی در سال جاری به کشف يک اثربسيار مھم بقلم مرحوم فيض محمد کاتب موفق شده   
بشری حکومت سقوی وسقويھا ميباشد بملت افغان گزارش داده وبخش ھای مختلف آن اثر را که بيانگر فجايع ضد 

که ھنوزھم در خط سيرسقويھا قدم ميزنند، ميخواھند انتقام واقعيت نويسی ھای مرحوم فيض  يک عده افغانھا -است

  . ميرساند را بخاطر" خدمت کردن ومجازات ديدن "استاد سيستانی بگيرند که مقولۀ محمد کاتب را از

   – جرمن آن=ين –مھا و عرض احترام بھمه خوانندگان پورتال افغان با تقديم س=

  2016 ماه می 24 مورخ دوشنبه –سيدخليل هللا ھاشميان 

  

         

  

     

   

  


