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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 ۱۱/۲۰۲۱/ ۲۶                                      یتوخ نیقمرالد یحاج

راجعون   هیانا هللا و انا ال   

اوست  یهمه بسو  بازگشت  

ه ی اطالع  

مناسبت در گذشت شادروان مرحومه  به  

 

جنازه مرحومه قبأل در حضیره آبائی شان در کابل به خاک    کهیتوخ  ن یخانم الحاج سراج الد  یتوخ  ایعل  یحاج  یب  یب

واقع در شهر   اطالع دوستان رسانیده میشود که فاتحه مردانه و زنانه در مسجد امام ابوحنیفه  سپرده شده است به

در این مراسم سوگواری، روح مرحومه   برگزار میگردد. با اشتراک خود (Frankfurt am Main) فرانکفورت

  .شکیبائی ارزانی خواهید فرمود ته و به بازماندگانش صبر ورا شاد ساخ

  :فاتحه داران

حاجی فوزیه   بی بی  توخی، حاجی حامد توخی، اکرام الدین توخی و شمس الدین توخی پسران،  حاجی قمرالدین

ادان، بی عبدالکریم توخی و پوپل کریاب دام  توخی، دیانا توخی و نیالب کریاب دختران، داکتر محمد صابر توخی،

عروسان، بی بی حاجی حلیمه سلطانی، بی بی حاجی جمیله توخی، طاهره    بی حاجی نفیسه توخی و خاطره توخی

توخی برادران شوهر،   راحله توخی و ذکیه توخی خواهران شوهر، نورآغا توخی، میرویس توخی و زلمی توخی،

جی زرغونه صدیقی، سردارآغا توخی، رخشانه  بی حا  افغانی کریاب همشیره، ایام الدین کریاب شوهر همشیره، بی

توخی    قدرت، اناهیتا کریاب و سوسانیا کریاب همشیره زاده ها، بی بی حاجی رقیمه  فرمولی، ریحانه حیدری، ناجیه

محمد قسیم توخی پسران ماما، فهیمه   خانم ماما، محمد زمان توخی، حاجی محمد اکرم توخی، محمد نعیم توخی و

  .دختران ماما توخی و وسیمه توخی

 :زمان

   بجه ۱۵الی   ۱۳از ساعت  ۲۸/۱۱/۲۰۲۱روز یکشنبه   

 : نشانی مسجد

 Edisonstraße 10, 60388 Frankfurt am Main 

 : مکیتلفن های ک

۰۱۵۷۳۱۴۷۲۱۲۶ ، ۰۱۷۲۶۸۶۱۹۰۱  ، ۰۱۷۷۸۴۰۷۰۷۰   
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