په اروپا کی دمیـشـته افغانانو د ټولنو فدراسـیون
فدراسـیون سازمانهای افغانهای مقیم اروپا

Federation of Afghan Resident
Organizations in Europe

ولی احمد نوری ،فرزند خدمتگزار افغانستان به ابدیت
پیوست!
 ۱۰اپریل  / ۲۰۲۲هالند
با دریغ و درد اطالع گرفتیم که فرزند ملی گرا ویکی از پیشگامان عرصهٔ فرهنگ برونمرزی افغانستان ولی احمد نوری
جان به حق سپرد و همکاران خود در سایت وزین آریانا افغانستان آنالین را با خالی بزرگی بحیث مؤسس این وبسایت
و فردیکه با پشتکار کم نظیر خود به تحکیم اساسات آن هم از لحاظ ژورنالیستیک وهم از نظر جلب همکاری قلمبدستان
افغانستان از داخل و خارج از کشور پرداخت ،روبرو ساخت .زمانیکه مرحوم نوری بنا به خرابی وضع صحی شان
مسؤلیت ادار ٔه وبسایت را به محترم هومان انتقال دادند ،آریانا افغانستان آنالین با غنای قابل وصف جای خود را در میان
رسانه های برونمرزی پیدا کرده بود.

روابط فدراسیون فارو با مرحوم نوری برمیگردد به ده ٔه نخست قرن بیست ویکم ،زمانیکه از ایجاد پورتال افغان-جرمن
آنالین چند سالی نگذشته بود و مرحوم نوری بحیث یک تن از مسؤلین آن نویسندگان تازه کاررا که بدون شک مسؤلین
برخی کمیته های فارو هم شامل آن بودند ،در بخش درست نویسی ،استفاده از ترمینولوژی ملی و پافشاری بر حفظ شیوهٔ
های قبولشدهٔ تحریر زبانهای ملی ما در برابر تهاجم فرهنگهای کشور هایهمسایه رهنمائی و از فیض دانش و استادی
شان برخوردار میساختند.
وفات این فرهنگی ورزید ه ،که عشق به افغانستان او را توانائی و انرژی بسیار بیشتر از تقاضای سن و سالش عطا
کرده بود و با وصف مشکالت صحی تا آخرین لحظات ممکن به فعالیتش ادامه داد ،به جامعهٔ فرهنگی و ملی گرای
افغانستان ،بخصوص فامیلهای نوری و موسی تسلیت گفته و خود را در سوگ این انسان روشن ضمیر شریک میدانیم.
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