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آریانا افغانستان "وبسایت    ولی احمد نوری به حیث مدیر مسؤول ښاغلی ختم مسؤولیت

 "آنالین

آریانا افغانستان  "ختم مسؤولیت ولی احمد نوری به حیث مدیر مسؤول و متصدی بخش نشرات وبسایت   

در  »آریانا افغانستان«   با کمال تأسف خواندم، گرچه دلیل مفکورهٔ خود را در ایجاد وبسایت  را    "آنالین 

اینهم می خواهم  با وجود  نکردند،  آنالین« مثل همیشه توجیه  بدارم که  اذعان    پهلوی »افغان جرمن 

شاغلی نوری صاحب بود،  که وبسایت افغانی »افغان جرمن آنالین« را از نگاه معنوی به پا ایستاد  

کرد. به گفتهٔ مومند صاحب »ارتباطات نوری صاحب با شخصیت های خبیر و بصیر جامعه و اهل قلم  

 و علم و دانش بود که از سایت افغان جرمن، افغان جرمن ساخت«.  

د آقای عباسی همیشه یک چشمه قضاوت می کنید. تا جایکه مربوط معنویت  مومند صاحب، شما مانن بلی  

که    یزیمومند از چ   یآقا شدد باید گفت  میشود، با شما موافقم، ولی در قسمت مادیات )تمویل مالی( به  

  ی صاحب سند   ینور   ی ماد   ی بهتر است.  اگر شما از کمک ها  د یکن  ار یاخت  یخاموش   د یبا   د یاطالع ندار

 شما ثابت گردد.  ی تا راستگو    د یهمه بگذار ار یلطفا" در اخت د یدر دست دار یاطالعات کاف ای

روزی محترم نوری صاحب انکار نکرده و نمی  پورتال افغان جرمن آنالین هیچ گاه از زحمات شبانه   

از  و کمی بعد تر جناب معروفی صاحب  جناب عطایی صاحب  کند. در واقعیت جناب نوری صاحب و  

شد.  باز  افغانی  نویسندگان  دیگر  برای  درب  ایشان  طریق  از  که  بودند  کسانی   جمله 

و معروفی    جای شک نیست که مانند دیگر نویسندگان جناب نوری صاحب و جناب عطایی صاحب  

کمک های مادی صورت گرفته، که برای انکشاف تخنیکی به کار رفته است. اما پرداخت    صاحب 

تا به امروز به دوش شخص خودم  بوده است. اسناد    ۱۹۹۷از سال    »افغان جرمن آنالین«  ماهوار  

فیصد از روی ... می نویسید.    ۵۰فیصد درست و    ۵۰هایتان همیشه    مقالهبانکی موجود است. شما مانند  

حمید انوری در نوشته سه قسمتهٔ خود نظریات تانرا در بارهٔ مرحوم غبار مستدالنه رد کرده،    ی ښاغل

 نرا نشر نکردم.  آکه من به پاس بزرگی سن تان 

فیصدهٔ عباسی صاحب برایم ارزش یک توت را ندارد. در غیر آن باید قادر    ۵۰گرچه قضاوت های  

ند، می بودند و بعداً  ا آورده  رو  پورتال افغان جرمن آنالین  به دیدن، سیِل از نویسندگان جدید را که به   

 از منجمنت آن حرفی واقعبینانه می زدند. 

موفقیت های مزید در موقف مدیر مسؤول    برای محترم انجنیر صاحب سیدال هومان جا دارد که درینجا  

 . مندم وبسایت آریانا افغانستان آرزو
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هانم و دوم برایشان  اعاجل از بارگاه ایزد متعال را خو  در اخیر برای نوری صاحب اول صحت و شفای

را که به پورتال آریانا    عالی شما  پورتال افغان جرمن آنالین تمام نصایح  همچنان   اطمینان می دهم که 

از دل و جان پذیرفته و طبق آن عمل خواهد کرد و همچنان »قاموس کبیر افغانستان«  کرده اند  افغانستان  

که از شما و استاد  کرد  خواهد    هافغانستان بوده و از همان روش امالئی و انشائی استفاد پابند به دری  

 معروفی آموخته ام. 

 به امید خبر های خوشتان 
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