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 اظهار سپاس

با نهایت ارادتمندی وتشکرات از همه دوستان و هموطنان نهایت ارجمندی که در تألم مرگ برادر ما مرحوم 

مرحمت فرموده اند، کمال سپاس و ممنونیت داشته و برای ت سی به طرق گوناگون غمشریکی و تعزیاحمد مو

 همه سالمتی و آرامش خاطرشان را از بارگاه ایزد متعال تمنا مینماییم.

ه اقامت داشت و چ ایالت کلیفورنیا که برادر مرحوم ما این دوستان و هموطنان ارجمند که قسمت بیشترین چه در

ن، از هر قسمت این جهان بزرگ ایام دشوار از دست دادن عزیزی را و تیلفو ها ذریعۀ فراوان ایمیل ها، تیکست

 ساختند، بدون تردید، موجب تسلیت و آسایش خاطرافسردۀ ما گردیدند. قابل تحملبر ما 

همچنان سپاس فراوان از همدردی نهایت صمیمانه و دوستانۀ وبسایت آریانا افغانستان آنالین و دوست عزیز ما 

که در ایام دشواری، با نشر اعالن فوتی و ارسال تسلیت ذریعۀ ایمیل ها و تیلفون و  محترم ولی احمد نوری

صفحۀ وبسایت عنوانی همه فامیل و دوستان، علی الخصوص برادرم محمد داوود موسی و اینجانب موجبات 

ت رهنگی نهایدوستان فغمشریکی و تسلیت  از . البته، نهایت ممنون می باشیمامتنان مایان را فراهم نموده اند

آقای حامد نوید، خانم فوزیه محترمان، آقای داوود مومند،  محترمه خانم فریده نوری، عالیقدر و مهربانی چون

زمان استانیزی،  آقای،یارلکآقای داوود م شاغلی غالم حضرت، آقای ف هیرمند، آقای حمید انوری،اعتمادی، 

محترم احسان مایار که خاطراتی  ، آقای فرید فهیم وآقای جلیل غنی شاغلی باری جهانی،میر عبدالرحیم عزیز، 

بزرگوارانه با طی مسافۀ طوالنی به مجلس ایشان  عارف عباسی کهمحترم  را پیشکش خوانندگان نمودند و البته

خردمندانه  تریانا افغانستان آنالین مراتب تعزیفاتحه حضور یافته و از جانب خود و هیئت تحریر وبسایت ملی آ

  ابراز داشتند، همچنان ممنون و متشکریم. اینجانب و برادرم داوود موسی عنوانی فامیل و خصوصا   ای را

    ا تقدیم احترامات فائقه،ب
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