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ف ،هیرمند

استاد ولی احمد نوری دگر در میان ما نیست

افغان ها یکی از صمیمی ترین و بی ریاترین عاشق وطن خود را از دست دادند ،که شاید تا دیر ها جای او خالی بماند،
تمام احساس های نوری فقط یک ریشه و منبعه داشتند ،عشق به میهنش ،عشق به مردم وطنش.
جناب نوری حصه ای زیاد عمر خویش را در غربت گذراند و لحظه ای هم از عشق به وطن خود چشم نه پوشید ،نام
افغانستان  ،زبان افغانستان ،فرهنگ افغانستان ،سرزمین افغانستان ،مردم مظلوم و ستمدیدۀ افغانستان ،همه دار و نه دار
افغانستان ،رنج هایش ،فراقش این همه را نفس میکشید و همه چیز و همه جا برایش افغانستان را شباهت میداد هر پدیده
ای که به هویت افغان نسبتی پیدا میکرد برای نوری عزیز میگردید ،می خواست هر جا حرفی است باید از افغانستان و
افغان یادی ،اسمی ،رسمی و سخنی به زبان آورده شود ،انگار افغانستان در او عجین بود ،نام دو اثر خود را با نام افغانستان
گره زده بود « افغانستان گلستان اقوام» و « نام های معمول در افغانستان» ....حتی دو وبسایتی که اساس گذاشت نام
افغانستان را در نام و سرنامۀ وبسایت ها جاگزین نمود؛ "آریانا افغانستان آنالین" و "آریانا افغانستان دات کوم".
جناب نوری دارای شخصیت با احساسات آتشین و در مسایل منافع کشور سخت کوش و سخت گیر بود ،قلب رقیق و
مهربان داشت ،آگاه در موضوعات ملی وطن بود و به دانشمندان کشور عالقه و احترام خاصی داشت ،کار خود را دوست
داشته و سخت به آن دلبسته بود ،دارای پشت کار عظیمی بود.
نوری تا آخرین نفس شب و روز برای وطن خود تقال و کوشش می نمود؛ برای بیداری ،روح وطن دوستی ،روشنگری و
ترویج حس آزادیخواهی و حراست از هویت افغان ها و افغانستان ،حفاظت از اصالت زبان و ثقافت مردم کشورش عرق
می ریخت .آثاری که او از خود به جا گذاشته است ،برای امروز و فردای کشور منبعۀ با اهمیتی در شناسایی عناصر هویت
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و فرهنگ مردم ما تثبیت خواهد شد .ماحصل تالش ها و فعالیت های مرحوم نوری به حدی زیاد است که کامالً یک مبحث
جداگانه را ایجاب میکند.
این قلم وفات این مرد بزرگ فرهنگی و میهن دوست بی همتا را به خانم عزتمندش "بانوژنین" و به دوشیزه های محترمش
ثریا جان و صبرینه جان تسلیت می گویم و خود را غم شریک شان میدانم .آرزو میکنم روح جناب ولی احمد نوری شاد و
آرام باشد و هللا پاک بهشت برین نصیب شان فرماید ،هر غمی از فامیل نوری به دور باد.

برای مطالب دیگر ف ،هیرمند روی عکس کلیک کنید
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