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مالیل مویس نظام

اظهار س پاس و امتنان
اب اینکه فقدان و شهادت برادر ما محمد داود مویس ذریعۀ جنایت پیشه ای ددمنش و قیس القلیب که بدون شک
اس تخدام گردیده بود ،دردیست جاناکه و ضد اخالق نیکوی برشی ،ویل به مشیت الهی و تقدیری که خداوند
تواان برای بندگان منظور داش ته است ،رس تسلمی فرود آورده و صرب پیشه م منایمی که بدون شک مهه راه ها
بسوی اوست.

اان هلل اان الیه راجعون
در جراین روز های مغ انگزیی که این خرب سبب گردید ،در هپلوی دوس تان و عزیزاین که خاطرایت از مرحوم
داشتند و وابس تگ های مشرتیک مه به مااین ،عده ای مه از خانوادۀ فرهنگ افغان مقمی خارج از کشور در حالیکه
تأمل و تأثر شان را از حادثۀ شهادت برادرم ابراز میداشتند ،پیام های مصامینۀ تسلیت و احتاف دعا را برای فامیل و
خود این مکرتین ،ذریعۀ وبسایت هایی چند پیشکش منودند .این مهوطنان حمرتم واقع ًا در چننی اایم که فامیل و
دوس تان خست عزادار هستند ،مرمح از عطوفت و لطف شان را درین حادثۀ جانگداز ابراز داش ته اند که اب
س پاس و ممنویت ،اینک از هریک تشکر م منایمی:
حمرتمان و آقااین ویل امحد نوری ،داؤد ملکیار ،محید انوری ،حمرتمه خامن فریده نوری ،حمرتمان و آقااین حامد نوید،
احسان هللا ماایر ،فرید فهمی ،ف .هریمند ،رمحت آرای،خلیل هللا معرویف ،ابری هجاین ،محمد داود مومند ،نبیل
مسکینیار ،محمد اکرب یوسف  ،محمد بشری دودایل ،س ید هامش سدید ،هللا محمد ،غالم حرضت ،نعمی ابرز ،عبدالقیوم
مریزاده ،نبیل عزیزی ،هامش رائق ،وبسایت های افغاین اس تقالل  -خپلوایک ،آرایان افغانس تان آنالین ،دعوت میدای
 ،24فدراس یون سازمان های افغان های مقمی اروپا(فارو) ،و افغان جرمن آنالین و حمرتماین که از قید قمل ابز مانده
ابش ند.
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