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 ۰۱/۰۱/۲۰۲۱           بکتاش و الیاس رهرو

 مراسم خاکسپاری
 

 انا هلل وانا الیه راجعون
 

ملحیه رهرو خانم، بکتاش رهرو، الیاس رهرو، ولید رهرو و اخشید 
رزما یوناس دختران، یاسمن حبیبی،  رهرو پسران، میترا رهرو و

مهرانگیز رهرو، زبینه لیمبیک و لطیفه رهرو عروسان، امیر 
 ، سرتاق و منویل یوناس دامادان

عبدهللا رهرو و عبدالخالق رهرو برادران، نفس گل و نفیسه 
 خواهران، کبکی جان خانم برادر.

م یعبدالرحیم کریمی و عبدالعظیم کریمی برادران خانم، عبدالکر
 کریمی و عبدالجبار عبیدی باجه ها،

 پری جان، پروین کریمی و زهره عبیدی خواهران خانم، 
رنا کریمی و شیما قاسم کریمی خانم های برادران خانم، کنیشکاه 

رهرو، میرویس رهرو، حامد رهرو، جمیشد رهرو، نوید رهرو، فهیم رهرو، جواد رهرو، جاوید رهرو، فواد رهرو، 
 بوب رهرو، ولید رهرو و ظریف رهرو برادرزاده ها و باقی فامیل رهروفرهاد رهرو، مح

 
نسبت وفات استاد عبدالغفور رهرو استاد لیسه ذکور پلخمری، کارمند اسبق ریاست تفتیش وزارت تعلیم و تربیه و 

جنازه و  آلمان، به اطالع دوستان رسانیده میشود که مراسم -کارمند محلی در قونسلگری افغانستان در شهر بن 
میالدی ساعت یک بعد از ظهر بعد از ادای  ۲۰۲۱جنوری  ۵بخاکسپاری آن مرحوم و مغفور بروز سه شنبه مورخ 

 نماز جنازه در حضیره مسلمانان شهر بن به خاک سپرده میشود.
 

 د.ربه اساس قانون سخت شهرداری شهر بن، مراسم خاکسپاری با تعداد محدود از اعضای فامیل صورت میگی تذکر:
 همچنان بنابر شرایط خاص کرونا متاسفانه مراسم فاتحه نیز برگزار نمی شود.

 
از شما خواهران و برادران گران ارج استدعا داریم با اتحاف دعاء بروح پرفتوح مرحوم رهرو صاحب گرامی، در 

 این غم بزرگ با ما شریک گردیده و منت بگذارید. 
  :و آدرس الکترونیکی تیلفون های ارتباطی

 
01704566364   ,   015789561163 
"Baktasch Rahraw" baktaschrahraw@netcologne.de 
 
 "Elias Rahraw" eliasrahraw@gmail.com 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
mailto:baktaschrahraw@netcologne.de
mailto:eliasrahraw@gmail.com
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Marasem_khaksepari.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Marasem_khaksepariMarasem_khaksepari.pdf

