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ولی احمد نوری

برادر ارجمند و دوست نهایت عزیزم "حمید جان انوری" قلم به دست کـم همتا و همکار گرانقـدر و محترم وبسایت
"آریانا افغانستان آنالین"
از درگشت مادر عزیز شما ،مطلع شدم و در این غم بزرگ شما و خانوادۀ نجیب شما خود را شریک می دانم« .روح
شان شاد و یاد شان گرامی و جاودان باد»
با درد و اندوه زیاد که افغانستان عزیز یک عا ِلم ،دانشمند و صاحب فضل دیگر خود را در دنیای دوری از خاک
میهن از دست داد .فرزندی که عمری در راه معارف افغانستان خاصتا ً نسوان کشور ایفای خدمت نمود.

مرگ صاحبدل جهانی را دلـیـل کلفت است
شمع چون خاموش گردد داغ محفل میشود
"بیدل"
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ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

حمید جان عزیزم روی هر یک از خواهران عزیزت را به نمایندگی از من و همسرم ژنین نوری ببوس و از طرف
ما برای شان صبر آرزو کن .غیر تسلیم در صبر چه چاره است؟
حمید جان عزیزم! هر کجا رفتیم بر داغ جدایی سوختیم ** در کتاب زندگی یک حرف بی غوغا نبود!! خوشا به حال
تو که نزدیکش بودی و خدمتش را کردی.

اشک مادری را پاک کرد!!!
ای خوش آن دستی که
ِ
همسرم ژنین نوری وقتی از مرگ آن زنده یاد شنید چشمانش پر اشک شد مثلی که یک خواهر مهربان خود را از
دست داده باشد .از هر لحظۀ اوقاتی که با وی و اوالدهای نازنیش به شمول خودت ،حمید جان فرزند کوچکش و
رحمان جان انوری شوهر نازنینش اوقات خوبی را که با وی و رحمان جان پدر نازنینت سپری کرده است فراموشش
نخواهد شد .وقتی خاطرۀ خانۀ شان را در کابل ،در باغ شان در چهاردهی و در سفرهای جالل آباد و در خانۀ شان
در چهاریکار "وقتی که پدر زنده یاد شما مستوفی پروان بود" ،به خاطر آورد ،از گریه خودداری نتوانست و از خدا
برایش رحمت و آرامش ابدی درخواست نمود و افزود که:
ت جاودانه رفت؛ یادش گرامی باد»
«عزیزه جان فرشته ای بود که به بهش ِ
بی بی عزیزه جان انوری استادی را در لیسه های زرغونه و ماللی آغاز نمود و سالیان درازی هم در مقام مدیریت
لیسۀ عالی ماللی خدمت کرد و سپس مدتی در وزارت معارف افغانستان ،مقام معاونیت ریاست تدریسات ثانوی
افغانستان را بر عهده داشت و در راه انکشاف مکاتب دخترانه و لیسه های نسوان کشور در سراسر افغانستان مصدر
خدمات ف راموش ناشدنی گردید که به یقین نام شان در تأریخ معارف افغانستان زنده و پایدار خواهد ماند.
همسرم ژنین نوری و من تا زنده ایم ،یادهای صمیمانه و گرانبهائی را از مادر مرحومۀ شما ،با خود خواهیم داشت.
بازهم برای همه فامیل و وابستگان شما صبر جمیل آرزو داریم.

ژنین نوری
ولی احمد نوری
با خواهرانت "ثریا ولیناز" و "سبرینه ویلنه"
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