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 واصل واهب صالحه

 شعراء، نخبگان و هنرمندان افغانستان بخش:

۲۰۱۶/۰۶/۲۰ 

 نوری احمد ولی

 ۱3۱۲مطابق  م ۱933 هفتم فبروری   به تاریخولی احمد نوری 
روشن فکر چشم  در یک خانوادۀکابل شهر در ده افغانان  هـ، ش

استقالل را در لیسه  ثانویت ابتدائی و علیمات ،به دنیا گشوده است
در را در رشته رادیو الکتریسیتی  خویش و تحصیالت عالی

ولی احمد  .ده استبه اتمام رسانی م۱96۱در سال  فرانسه کشور
که فرانسوی تبار است و « ن نوریژنی»نوری ایندم با خانمش 

 فرزندش در شهر پاریس )عروس شهر ها( به سر میبرد  دو
 

 م۱969 الی ۱96۱از سال موصوف  :دوره خـدمت و تـجــــارب
 و مسؤولیتمدیریت  در سمت ، TELECOM در دستگاه فرستنده

بین المللی، پوست پارسل، و ورکشاپ وزارت مخابرات  ۀمخابر
 ایفاء  وظیفه نموده است لفون کابل(؛یت )دستگاه اداری و تخنیکی  

سمت   بعدا   و یتمعاونسمت نخست  م۱979 الی ۱969از سال و 
 AFGHANISTAN افغانستان مؤسسه دایملر بنز یاستر

DAIMLER BENZ AG   راعهده دار بوده و وظیفه اش را به
  وجه احسن انجام داده است.

 
دیگرش  ملیون ها هموطن همانندثور   کمونستی در هفتم کودتای بعد از ۱979در جنوری ولی احمد نوری 

 . ه استاقامت گزید مهاجر منحیث به کشور  فرانسهگردیده  کاشانه اشخواسته  مجبور به ترک خانه و نا
که مقر آن در پیشاور بود، در امور روابط ارتباطات  «جبهۀ نجات ملی افغانستان»با  ۱988 الی ۱979 سال از

، با قبول زحمات شباروز و خستگی ناپذیر فعالیت کرد و ائی  پناهندگان  افغان در فرانسهرهنمو کمک و  جمعی
 چارگی های هموطنانش سهیم شد.یدر درد ها و ب

 
انجمن که یک ( A.A.B.Gای را به نام ) مؤسسه بنیانگذاری  همت ،  م۱988در سال  جناب ولی احمد نوری

از  از زخمی های جنگ تعداد بیشماری آوردن  با و  بود، نمود افغانستاندر جنگ  یانکمک به زخمیو خیریه 
 ،به فرانسه ،مصرف همین مؤسسهبه  شفایابی جهت  تداوی وافغانستان پیشاور، کویته و از داخل جبهات جنگ 

 ت،امور تحقیقی، فرهنگی و تألیفاوی همچنان در  انجام داد.خدمات فراموش ناشندنی را ملت افغانستان  ایبر
انجام داده  فرانسهکشور و تخصص افغانهای مهاجر در اروپا، خاصتا  در  پیرامون تعداد را تحقیق  احصائیوی

 است
 

ولی احمد نوری در کشور فرانسه در کنار مسؤولیت های کاری و خانوادگی از یاد وطن و : آثار  فرهنگی
قابل یاد آوری و با ارزشی را انجام های  وطندارانش فارغ نبوده، در عرصۀ فرهنگ و ادب افغانستان فعالیت

 . داده است
 آثار وی که اقبال چاپ یافته است عبارت اند از: -1

  رحیم ضیائی؛ شیون  کابلی" کرونولوژی و زندگی  شاعر و متفکر افغان ، سردار محمد" -
  کمونیزم در آئینه حقیقت" اثر  شاغلی عزیز احمد نوری؛" -
  و معرفی مختصر  زنان ومردان نامدار" ؛ گنجینه نامهای افغانستان" -
افغان؛ شیون  " -  آوارگان" مجموعه اشعار جناب عزیزاحمدنوری متخلص به مهاجر 
  "گلستان اقوام افغانستان " -
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 ۲تر ۲ 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 

 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 آثاری که هنوز اقبال چاپ نیافته اند عبارت اند از:  -2
  صد سال شعر دری در افغانستان" ؛ " -
 دانشمندان  افغانستان" ؛ وشته هایسید جمال الدین افغان در ن" -
پیرامون  اعلیحضرت  محمد ظاهرشاه، پادشاه فغانستان بین  شاه و مردم" )نوشته ها، شعرها، تنقیدهاو تمجیدها" -

  میالدی؛ ۱973و  ۱933سالهای 
 مشاهیر  افغانستان" یا در افغانستان کی کی بود؟" -
  بفارسی ایران"؛ قاموس دری  افغانستان" -
 ... چند کتاب و رساله دیگر و -

 

افغانستان در  مختلفۀ پیرامون  مسایل   و فرهنگی اجتماعی ،سیاسی ۀمقال 3۰۰ ازبیشتر  ولی احمد نوری با انشار 
"میاشتنی ملی  افغانی تولنه ملی)جرمنی ( چاپ مونشن عقاب آریانا) –( چاپ ناروی مجاهد ولسجراید )

( صلح و افغانستان)، ریوی کاناداا( چاپ انتافغان رسالهنادا، )مانتلایر کا( چاپ زرنگار) ،پرونه"( چاپ پیشاورخ
 ( چاپافغانستان مردمِ ( و )درد دِل افغان، )(آئینه افغانستان) ، ( چاپ کابلارادهبن جرمنی، ) چاپ شهر  

و  ، شهرت نیک و مردمی را از آن خود نموده( چاپ الکسندریه امریکاجریده امیدکلیفورنیای امریکا )
 استقبال نیک به عمل آورده اند. هاخوانندگان مقاالتش از آن

جناب ولی احمد نوری مدت دوازده سال با پورتال افغان جرمن آنالین همکار قلمی و نشراتی بود که تیم کاری 
افغان جرمن آنالین خدمات و کارکرد های وی را ارج گذاری نموده از حضور فعال و پر بارش درین مدت در 

نسبت مصروفیتش با  ۲۰۱5ل افغان جرمن آنالین، اظهار سپاس و امتنان می نماید. ایشان از ماه می پورتا
د. شما در ذیل لینک صفحۀ شان سایت منحصر به فرد خودش همکاری نشراتی را با پورتال نتوانست ادامه دهوب

 . ه می توانیدآنالین مشاهده کرد در پورتال افغان جرمن وخته های پر بار ویرا با تمام اند
 
 

 :آنالین در پورتال افغان جرمن نوری ولی احمد  مطالب نشر شده از
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