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قیس کبیر

دوستان ،همکاران و قلمبدستان گرامی سالم
خواستم بدین وسیله صمیمانه و خالصانه از شما بزرگواران در هر گوشه و کنار جهان که بسر میبرید
اظهار سپاس و امتنان کنم به خاطر همه محبتی که به اینجانب روا دیده با پیام های پر از لطف و محبت
تان در غم من و خانوادۀ من شریک شده غم شریکی تان را ابراز داشتید .بدون شک از دست دادن یک
عزیز در هر خانواده ای که باشد ضایعۀ بزرگی محسوب میشود و غم از دست دادن آنها آنقدر جانکاه
میباشد که برداشت آن برای یک شخص غیر قابل تحمل است و همین غم شریکی های دوستان همدل و
عزیزان و اقارب است که بار این غم ها را در شانۀ عزادار سبک ساخته و او را در تحمل این ضایعه
مدد میرساند.
من به نمایندگی از تمام فامیل از هر یک شما عزیزان که از طرق مختلف رسانه ئی مثل ایمیل،
نظرسنجی وبسایت افغان جرمن آنالین ،تیلفون ،وتس اپ ،وایبر ،مسنجر و تلگرام با من به تماس شده
غمشریکی تان را اعالم کرده ما را تنها نگذاشته اید تشکر میکنم و خداوند الیزال را شکرگزارم که
هنوز که هنوز است مردم ما دست همدیگر را میگیرند ،در غم شان محزون و در خوشی شان مسرور
میشوندو خواسته و یا ناخواسته دل شان برای همدیگر می تپد.
خوشحالم که جمع شما دوستان گرامی را در کنار خود دارم و این امکانات برایم میسر است که درین
دنیای مجازی انترنت باالی شما حساب نموده بتوانم با خواندن گفته های با محبت شما از تنهائی و درد
این غمم بکاهم و خودم را تسلی دهم.
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