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 دالیل شخصی در جدال های دو وبسایت افغانی 
 
 

اننده وبسایت »آریانا افغانستان آنالین« تا حال متأسفانه درک نتوانسته که جهان، جهاِن  ردگښاغلی ولی احمد نوری  
نسبی است و هر پدیده را باید به شکل نسبی دید و قضاوت کرد. نوری صاحب مدت هاست که مرا به صورت قطعی  

  از من  سال مسن تر  ۳۵میکند و مرا به بیسوادی زبانی محکوم می کند، بدون در نظرداشت اینکه وی تقریباً  قضاوت  
  در  من اعتراف میکنم که چون از خوردی به آلمان مهاجرت کرده ام و است و به همان اندازه در لسان دری حاکم. 

شاید ایشان    مگر  ؛است  نوری پائین ترآقای  زبان وادبیات من نسبت به   تعلیم خود ادامه داده ام و  این کشور به درس و
که از مدت   میباشم فراموش کرده باشند که اینجانب از جملهٔ یکی از مهم ترین اساسگذارن »قاموس کبیر افغانستان«

 .رسانمسال آنرا در بخش های تکنالوژی و محتواء یاری می  ۵
 

نوری صاحب، وی برای  ها با    نشست و برخواستدر آغاز دوستی ها و    ،یمحاال اگر از زاویهٔ منطقی قضاوت کن 
نبود. کمک  برابر    مدرن نوشتن  تخنیک  با معیار هایکه  تایپستی استفاده می کرد    عادی  نشرات خود از یک ماشین

تکنولوژی   دنیای  در  نوری صاحب  که  بود  اینجاب  قبیلمعنوی  از  معاصر  اطالعاتی  کمپیوتر،   مدرن  از    استفاده 
  غیره   آنالین کردن مقاالت وطرز استفاده از سافتویر ورد برای تحریر مضامین و    وبسایت،پالتاک، سکایپ،    انترنت،

 آشنا گردید و ده تن دیگری مانند »خلیل هللا معروفی« درین راستا کمک کردند.  
به عالم دانش معاصر رهنمائی   چونکه او را   من بداند،  معنویدراینجا باید آقای نوری خود را مدیون کمک های  

  کند.می مرا بیسواد خطاب خودخواهی  با تکبر و حاال کردم، مگر
 

 دالیل واقعی رها کردن وبسایت »افغان جرمن آنالین« توسط آقای ولی احمد نوری: 
 

چیز را    هر  و   و داری پشتکار عظیم میباشدیک آدم بزنس مین    ،دارم  نوری  آقای ولی احمد  شناخت ازتا جای که من  
 تخریب آن تالش میکند.  در کسی یا چیزی به نفعش نباشد، اگر خود می بیند و و عالقهٔ شخصی  از نگاه منفعت

   :رددوچیز زیاد عالقمندی داه ب نوری، ولی احمد
 

  ،شاه یکی توصیف از خاندان سلطنتی ظاهرــ 
 

  خلیلی مداح ظاهرشاه. دیگرش استاد وــ 
 

من با عالقهٔ بیکران وی به پادشاه سابق کاری ندارم و شخصاً احترام همهٔ زمامداران افغانسنان را تا کوداتای منحوس  
را دوست داشت و هم عالقهٔ    شاه  ظاهرثور دارم، ولی از تناقض گویی نفرت دارم. در حین وقت نمی شود، هم  

 . خلیل هللا خلیلیبیکران به 
 

 محترم مسعود   ،نویسندگانی که مورد پسند آقای نوری نبود، میتوان از محترم کاندید اکادمیسین  سیستانیاز جمله  
  مسعود   آقای سیستانی و  از  محترم داکتر عبدالرحمن زمانی نام گرفت.  سید عبدهللا  کاظم و  محترم داکتر  ،فارانی

بارۀ  برنامه های مترقی   ی بخاطر مقاالت مستندش درزمان  داکتر  از  فارانی بخاطر افشای خیانت های خلیل هللا خلیلی،
چهره نادرشاه   الت مستند تاریخی اش، خصوصاً افشاگری  اکتاب ها و مقاز داکتر صاحب کاظم بخاطر    ،شاه امان هللا

و جایگاه امان هللا خان و داود خان به    کرد  واقیعت های تأریخی را استادانه برمال    انگلیسها.احتمالی  حیث کاندید  ه  ب
 .کردرول مشروطه خواهان را برجسته ساخته و خیانت های... افشاء لمر احسان  یآقاکرسی نشانده شد و 
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گذاشته  وطن پرست از همکاری با پورتال کنار    ملیگرا و  نویسندگانِ تا این    داشتند  تمایل  نوری خیلی    ولی احمدجناب  
که نوری صاحب   :دبودنو همه به این نظر    رفتنگ یکه این تمایل شان مورد پسند اعضای تیم قرار  ا. از آنجشوند

 میتواند نوشته های آنها را با دالیل منطقی رد نمایند. اما چون وی اینکار را از توانایی و دانش خود باال تر میدید، 
  کنار کشید و   ،به بهانهٔ انحصار وبسایت »افغان جرمن آنالین« توسط آقای سیستانی و مسعود فارانی ره خود راباالخ

مشابه را به  سایت  وب  «، به کمک دوست بسیار نزدیکم »انجینر فرید فهیم«پورتال افغان جرمن»  کود هایبا سرقت  
 دیدگاه حقوقی بدان یک »سرقت معنوی« گویند.که از   ندکردایجاد  آنالین« آریانا افغانستاننام »

 

 »افغان جرمن آنالین« به وبسایت »آریانا افغانستان« تهمت و افترای آقای نوری برای دوستانش دلیل اصلی نوشتهٔ  
 بود. مثلیکه من از وی پول قرض کرده باشم و قرض خود را تا حال تأدیه نکردیم. 

 

ولی وی نتنها جوابم را نداد، بلکه    ،سال قبل من به جواب نوری صاحب مفصالً تصفیه حساب را آنالین بیرون دادم
گردنبستگی کرده    عباسیبر ضد من به دوستان خود به تبلیغات زشت خود ادامه داد که بعضی دوستانش مانند آقای 

 و بدون تحقیق بدان باور و مرا متهم کردند که خیلی مأیوس کننده بود.
 

 محترمین که عالقه بدین موضوع داشته باشند، بدین سه لینک مراجعه کنند:
 

 اینطور نوشت؟ در حیرتم که آقای ولی احمد نوری چرا
 

 ،اینطور نوشت؟ قسمت دوم در حیرتم که آقای ولی احمد نوری چرا
 

 .قسمت سوم و اخیر -تاینطور نوش در حیرتم که آقای ولی احمد چرا
 

 من حاضرم هر وقتی که نوری صاحب بخواهند، با موجودید یک قاضی بیطرف، تصفیه حساب کنیم. 
 

«  افغان جرمن آنالین» نشر شده تحت  با وجود این هم من به پاس دوستی های سابقه از همهٔ کسانی که از نوشته ای 
نوری صاحب به  به حیث یکی مسؤولین این وبسایت رسماً معذرت میخواهم، خصوصاً از  احساس توهین کرده اند،  

پاس بزرگ سالی شان، به پاس رفت و آمد هایمان به پاس کمک های زبانی شان و... ولی هیچوقت نخواهم بخشید 
 ا از من ربودند. که مرا به دوستان خود بدون سند... معرفی می کنند و دوست سی ساله ام »انجینر فرید فهیم« ر

 

های که شاید از    اکتیزنالبته درین معذرت خواهی نمی خواهم انجینر »خلیل هللا معروفی« را به خاطر بعضی بی  
 طرف من سر زده باشد، فراموش کنم.

 

به دوش انجینر صاحب  راوبسایت »آریانا افغانستان«  نوری صاحب مسؤولیتدر اخیر قسمی که اطالع پیدا کردم، 
« را  افغان جرمن آنالینوبسایت »  مسؤولیتد. این قدم نیک را من هم تعقیب میکنم و  کردنواگذار  مان«  و»سیدال ه

آصف  ، پوهندوی  غوربندی  رحمان   :قرار دارد، را به دوستان بسیار عزیز خودو نه زوال  که در اوج پیشرفتگی   
روابط و مناسبات خیلی نیک دارند مان« وسیدال ه»م.  غوربندی صاحب با آقای  کنواگذار می   نبیل عزیزیو  بهاند

و من مطمئن هستم که آنها قادر خواهند بود هر دو وبسایت را به جهت مثبت انکشاف و یک دژ قوی را تشکیل داده  
 به وطن، زبان و نوامیس ِملی ایستادگی کنند. ینخائنو در مقابل 

 

سال، تمرکز اصلی ام را باالی انکشاف »قاموس کبیر افغانستان« متمرکز خواهم   ۲۵شخصاً بعد از گذشت تقریباً    من
 افغانی شوند.  المعارف رةیداصاحب یک  (ان شاء هللا) باشد که افغانستان و افغانهاساخت، تا 
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