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 06/06/2016                              محمد ولی آریا  

 بیدار دل «نوری» جناب شاد باش به

 «تفاهم وءرفع یک س»نوری تحت عنوان دانشمند جناب ولی احمد  ز گذشته مضمونی به قلم دوست گران قدر ورو

ما  ،که ما افغانهاکه حکایت از ایثاری داشت غانستان انتشار یافت بار آریانا اف در سایت پر

دور داشته  یضی هااگر در مایا آن داشته ایم و  از شرقی ها کمترالخره ما امسلمان ها و ب

زنجیر های خودی بسته  اکنون آنرا کنار گذاشته ایم و حال چنان دست و پای خویش را ب ،ایم

 .باخته ایم ،زوالنۀ سنگینشتن را در زیر بار این یخزیدن خوایم که حتی مجال 
 

 ارزش به یشتر از میالنپ او به  اثبات رساند که « تفاهم وءرفع یک س»نوری گرامی در 

دین معنی که اگر اندیشه و . بفادار استمنهمک و وبیشتر انسانی به پرنسیب های ارتقای  ،ها و باور های فردی

از  ،ابه یک اصل معتبر اجتماعین به مثحق آزادی بیابخاطر احترام به  موافق نظر و مؤید افکار وی نباشد،، تحلیلی

ر جامعه دسوی دیگر  و از ابعاد متفاوت واقعیت ها، حقایقی جلوه گر شود ا از یکطرف با ابرازت آن استقبال می کند.

د دست ها را بست و قلم هارا ایکه اندیشه وران حساس و زبان ور آن به سرعت و سادگی قابل شمارش اند نبای

اوت تفم، باب های و تحمل تفاوت ها را مساعد گرداند اجتماعی فکراعتالی ت زمینۀ اصطکاک افکار، آنکهتا ، شکست

 .بگشاید و جوالن انسان میهن ما را برای کمال و باغ های رنگینی
 

 ه استکه این نامه را برای وصل کردن گشود پرور، تذکار داده است جناب نوری وطن دوست ومردم متر،از همه مه

 ،که با این گفتار خویش بر هر میالنی ترجیح میدهد  ،را رمان بلندن و همدلی و همراهی برای یک آفصل کرد نه برای

لت  ماین از خود بر جای گذاشت تا فرزندان ؛ بلکه درسی ه استخود را در قلب تاریخ ارزندگی ها ثبت کرد  نه تنها

یپ چسان بر ارزشها و پرنسو حقیر و زبون پاسخ گویند،فگنی های چسان با استواری و شهامت به نفاق ابیاموزند که 

تو خورشید روزی انجماد خودی در پر این همان چیزیست که ما عمری به دنبال آن بوده ایم تا اگر ها پا بفشارند.

 قبه اف ،دید گاه ها از پیش پا و ،انسانی رنگ ببازد روئی با میالن های الت عندی در رویایتما ، وهمگانی ذوب شود

 و زمزمه های نوی جاگزین کهن ترانه ها گردد، و ،گوشها به نواهای نا آشنا خو گیرد کند، وسیالن های دور دست 

د و گنجینه روببه دور دست ها  و عقل ا بروی عشق و محبت به نا آشنایان بگشاینددل ها دریچه های تنگ خود ر

چون هسته ای از پوستۀ خودی بیرون آئیم و  بر نهال  که مااین زمانی امکان دارد  .یابدرا درپنهان  و های نا متعارف

 ریشه نمائیم . انسانی
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 2از 2

اگرچه ما است؛  را درخت استواری ساخته باد های نا هموار، او کهبه اثبات رساند  بیدار دلجناب نوری  اکنون

 ،جناب نوری امتیاز می بخشد؛ اما آنچه به آراسته اند ه این زیورمطمئن هستیم که آزاده مردان و زنان دیگری نیز ب

  .ۀ خویش کمتر چنین خاطره ای داریمدر حافظکه ما  ،ستاتعهد  شجاعت وی در سپردن این ت وصراح
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