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جلیل غنی هروی

یکی دیگر از بزرگ مردان ادب و فرهنگ در گذشت
درگذشت شخصیت عالی ،دانشمند ،ادیب و نویسنده و پژوهشگر ،فرهنگی وارسته و یکی از خدمتگاران راستین
و پر کار و پر تالش نشرات بیرون مرزی ،یکی از موسسین سایت های وزین برون مرزی و پر خواننده ی
افغان جرمن آنالین و آریانا افغانستان آنالین ،نویسنده و مهتمم چندین اثر فرهنگی و علمی ،جناب ولی احمد نوری
فرهنگیان و خانواده ی نش رات افغانهای مقیم خارج از کشور و عالقمندان و دوستان داخل کشور را عزا دار
ساخت.
من که مدت طوالنی افتخار همکاری با ایشان ر ا داشتم ،بر من حیثیت استاد را داشتند و از ایشان چه در نگارش
و چه در مسایل تخنیکی و رموز استفاده ی بهتر از کامپیوتر زیاد آموختم .بر خورد بزرگوارانه سخاوتمندانه ی
ایشان با همه همکاران و دوستان و اخالق نیکو و همکاری های صادقانه و عاری از هر گونه تنگ نظری و
حوصله افزائی در رهنمائی همکاران و وسعت نظر در مصاحبت و نظر از خصوصیات و سجایای محترم
نوری بود .همکاری با ایشان یکی از خاطرات نیک و فراموش نا شدنی است که در خاطر هر همکار و هم
سنگر ایشان باقیست .این عاشق افغانستان و فرهنگ واالی این دیار نمونه ی بی مثالی بود از یک افغان با
دلبستگی و عشق به خدمت گذاری به دیار پدری و ارزشهای فرهنگی که چنین اثری را در تمام نوشته ها و گرد
آوری این ارزشها در قالب کتب و مقاالت و اشعار می توان دید .نقش این بزرگ مرد ادب و فر هنگ در ارتقا
و حفظ ارزشهای فرهنگی جاودانه است .در گذشت ایشان را به تمام خانواده ی محترم نوری و جامعه ی افغانی
تسلیت عرض می کنم
روح مرحوم ولی احمد نوری شاد
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