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 راجعون هِ یاِنّا لِِلّ و اِنّا اِل             

      اعالن فوتی                 

 به نام خداوند بخشاینده و مهربان                                           

 

 

دپلوم حاجی حلیمه سلطانی، بی بی حاجی جمیله توخی، طاهره توخی، بی بی 

، ذکیه شریف توخی ومنیره مراد سابق معلمه راحله توخی)آموزگار(  پتاگوژی

وزارت صحت جات ویه آمر تصدی ادسابق حاجی سراج الدین توخی  .دختران

 استاد پوهنتون تخنیکی شهر کارلسروهـه و نورآغا توخی دپلوم انجینر ،عامه

ځلمی توخی  و لسانس فزیک    میرویس  توخیانجنیر  دپلوم  ،  کابل  تخنیکپوهنتون پولی

ارد توخی، سیما توخی و خاطره توخی  گ الیا توخی، ایرم بی بی حاجی پسران.

سابق معلم    ، سردارآغا توخیسابق معلمه در مکاتب کابل  عروسان. زرغونه صدیقی

معلمه لیسه   ، ملیحه وزیریناجیه قدرت حیدریریحانه  ، رخشانه فرملی،در کابل

دیپلوم انجنیر  فوزیه توخی  رمن حامد توخی،گروال فرید توخی، دگ، دعالی حبیبیه

ی، شیال  امیر محمد سلطانی، پروین توخی، بشیراحمد سلطانی، شیرمحمد سلطان

محمد شفیع توخی، محمد نبی توخی، امریه سلطانی، نبیال حمرخیل، مسعود   سلطانی،

توخی، لمر توخی، نوید توخی، محمد عیسی مراد، مینه مراد، مرسل منان، دانیال 

االهـه  .ار توخی نواسه ها. سمیع منان داماد پسرگ توخی، داوید توخی، تمنا توخی و ن

پسر. بی بی عارفه رسولی همشیره، عبدالقیوم رسولی  ، اندریا توخی عروسان   توخی

.  همشیره زاده هارسولی  وحیدهللا    و  سامعه فرملی     رسولیگل    افغانشوهر همشیره،  

فریدون  انجینر ،مطبعه معارفکتابهای درسی متصدی سابق  محمد زمان توخی

محمد اکرم توخی،  حاجی  دامادان.پولی تخنیک کابل مدیر عمومی آی تی  شریف

محمد نعیم توخی، محمد قسیم توخی پسران برادر شوهر. فهیمه توخی، وسیمه آریایی 

شاپور فرملی، داود فرملی، همایون فرملی، منیرفرملی   حاجی  دختران برادر شوهر. 

 پسران عمه. 

 

به اطالع دوستان میرسانیم كه جنازه مرحومـه   نجیبه ـ عایشه توخینسبت وفات 

در    جنازه در آرامگاه مسلمانان  ،بجـه روز سه شنبه بعد از اداي نماز  ۱۱:۰۰ساعت  

 Haupt-Friedhof/ Stadtحظیره عمومی  شهر کارلسروهـه )

Karlsruhe)  شهر کارلسروهـه /   ۳۹ـ۳۷واقع در سرک هاید و نوی ـ اشتراسه

 المان فدرال به خاك سپرده میشود.

 (Heid- und Neu-Straße 37-39 ) . 

ی  ال ۱۳:۰۰از ساعت  دسمبر ۱۷مؤرخهٔ  فاتحه مردانه و زنانه در همین روز

( واقع در سرک   Diva Event Palastبعد از ظهر در صالون) ۱۵:۳۰

  ۱۹۲ه  سدورمس آیمر اشترا

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/tokhi_n_tasalyat.pdf
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 DurmersheimerStr.192 76189). گرفته میشود کارلسروهـه  ۷۶۱۸۹

Karlsruhe ) 

 شماره تلفن های تماس گیری: 

0177-7123597;  0172-6861901;  0160-96394281;  0177-

7930192  

 

متصدیان افغان جرمن آنالین خود را درین اندوه بزرگ شریک دانسته، برای  

 صبر و شکیبائی بسیار آرزو می نماید. مطلقینمتوفی بهشت برین و برای 

 

 الینتیم کاری پورتال افغان جرمن آن


