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 تسلیت اظهار

دنیای فانی  محمد حسین انوری فرزند برومند افغانستان انجنیربا تأسف عمیق مطلع گردیدیم که، 

 صادقان و وطن پرستان کشورش افغانستانران، فکدر زمرۀ روشن حسین انوری، را وداع نمود

  .فتبه شمار میر

 

 زش دارندـد و عزیـر از خاک بر آرنـوهـگ
 

 خاکبخت بد بین که فلک گوهر ما برد به 

پلخمری و گلبهار سپری  ،حسین انوری سالیان دراز حیاتش را در فابریکات نساجی افغانستان

تولیدات مود. همچنان مدتی به حیث آمر فابریکات نساجی مزار شریف اجرای وظیفه می نمود. ن

 یـان پادشاهــه در زمـکریف ـزار شـم  یـۀ نساجـابریکـچنان ف ان و همـغـاف یـریکات نساجـفاب

موفقیت  اعمار و باو فرانسه دوست آلمان  های کشور همکاریظاهر شاه به  اعلیحضرت محمد
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افغانستان یک کشور خودکفا از مدرک مایحتاج منسوجات نساجی گردید از نموده و به تولید آغ

که البته فابریکات نساجی امید، پریتسنگ و فابریکات نساجی بگرامی و تعداد دگری در قندهار و 

)وبسایت مسؤول "ولی احمد نوری" بنده  سهم داشت. مضرورت مرد گبخش بزر هرات در این

 یا 1۹61آریانا افغانستان آنالین( از زمان خدمت عسکری در اردوی مقدس افغانستان، در سال 

و شش ماه دیگر در قول اردوی وزارت دفاع ملی یاط( تشش ماه در )کورس احبرای  1۹62

با هم بودیم و از همانجا دوستی بی نهایت عمیق و پایدار ما آغاز شد و تا سقوط افغانستان  پروان

م" ، دوستان بی نهایت چعزیز در دامن رو سیۀ شوروی توسط میهن فروشان "خلق" و "پر

نزدیک همدیگر بودیم. وقتی بعد از خدمت عسکری به کار تخنیکی خود در نساجی گلبهار 

 یاد آن روز ها بخیر باد.  . می بودیمای اخیر هفته را در گلبهار با هم روز هبرگشت زیادتر 

و پسمانی وطن بس رنج می برد و با هم درد ربت غدر برابر نابرابری ها،  حسین انوریمرحوم 

ایگاه توأم با صفا و خلوص نیت در امر زندگی اجتماعی ج شخصیت قاطع ودل میکردیم. حسین 

برای خانواده اش، "انوری" و "عمر" و ضایعۀ بزرگی  اوگذشت . دررا نزد من داشت فرازی

 همه دوستان و وطندارانش می باشد.

را به  وریـحسین انوم ـرحـات مــوفی آن، ـمـو همه همکاران قل (آریانا افغانستان آنالین)وبسایت 

ده اب حمید جان انوری برادر زاخاصتاً به همکار گرامی و قلم بدست ما جنبازماندگان گرامی شان، 

ما  دوست ید. روح این هموطن عالیقدر وکشور تسلیت می گو میهن پرستان قان و تمامبه متعلو  اش

 شاد باد. 

 
 گلچین روزگار عجب خوش سلیقه است

 می چیند آن گلی که به عالم نمونه است
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 اظهار تسلیت به خاطر درگذشت زنده یاد حسین انوری
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