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خلیل هللا معروفی

"عاشق افغانستان" از جهان رفت!!!
ِ
ا ّنا هلل و ا ّنا الیه راجعون

همین لحظه ،که ساعت هشت صبح اروپا ست ،صفحۀ "آریانا افغانستان آنالین" را باز کردم و چشمم به عکس
شخصیّتی خورد ،که از دل و جان دوستش داشتم؛ و او کس دیگری نبود ،به جز "ولی احمد نوری" ــ عالیقدر بزرگوار
جناب "ولی احمد نوری".
من تقریبا ً همه روزه احوال ایشان را از شفاخانه میگرفتم ،مگر نمیدانم چطور شد ،که دیروز برایشان تلفون نکردم؟؟؟
پریروز ،که روز اول اپریل  2022بود ،سه بار تماس گرفتم و در دفعۀ دوم و سوم با دختران نازنین ایشان بالترتیب
هریک "سبرینه جان" و "ثریا جان" گپ زدم ،چون خود "نوری صاحب بزرگوار" توان سخن گفتن را نداشتند .ارجمند
"سبرینه جان" تلفون را بلند مانده بود تا صدایم به گوش "نوری صاحب" برسد و من با تمام قلب و احساسم گپ میزدم
و از بارگا ِه خداوندی التجاء میکردم ،که "نوری صاحب ما" را پس به خیر و به سالمت به خانه باز گرداند.
مگر تقدیر طور دیگری اندیشیده بود؛ تقدیر اندیشیده بود ،که جناب "ولی احمد نوری" دو سه هفته بعد از رحلت
دوست وفادارش محترم "داوود موسای فقید" ،نیز رخ در نقاب خاک نهد و به دوست جاناجانی خود بپیوندد.
ی تسلیتم را به خانم محترم
بدین وسیله در حالی ،که عمیقترین اندوه و تأثرم را از دل بر زبان می آورم ،مراتب صمیم ِ ّ
ایشان "ژنین جان" عزیز و دخترکان نازنین ایشان ،هریک "ثریا جان" و "سبرینه جان" و ئواسه های نازنین و باقی
همه بازماندگان عزیز آن مرد خدا تقدیم کرده و از درگا ِه رب ّ
العزت استدعاء دارم ،که روان آن شخصیّت واال و
کرم خویش بدارد و با بزرگان دین محشور بگرداند.
عاشق وطن را در
حرم ِ
ِ
آمین یا ربُّ العالمین
یاد و خاطرۀ شریف ایشان منقور دلهای وطنپرستان باد!!!

برای مطالب دیگر خلیل هللا معروفی روی عکس کلیک کنید
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