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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۲۱/۱۱/۲۶

حاجی قمرالدین توخی

انا هللا و انا الیه راجعون
بازگشت همه بسوی اوست
اطالعیه
به مناسبت در گذشت شادروان مرحومه
بی بی حاجی علیا توخی خانم الحاج سراج الدین توخیکه جنازه مرحومه قبأل در حضیره آبائی شان در کابل به خاک
سپرده شده است به اطالع دوستان رسانیده میشود که فاتحه مردانه و زنانه در مسجد امام ابوحنیفه واقع در شهر
فرانکفورت ) (Frankfurt am Mainبرگزار میگردد .با اشتراک خود در این مراسم سوگواری ،روح مرحومه
را شاد ساخته و به بازماندگانش صبر و شکیبائی ارزانی خواهید فرمود .
فاتحه داران :
حاجی قمرالدین توخی ،حاجی حامد توخی ،اکرام الدین توخی و شمس الدین توخی پسران ،بی بی حاجی فوزیه
توخی ،دیانا توخی و نیالب کریاب دختران ،داکتر محمد صابر توخی ،عبدالکریم توخی و پوپل کریاب دامادان ،بی
بی حاجی نفیسه توخی و خاطره توخی عروسان ،بی بی حاجی حلیمه سلطانی ،بی بی حاجی جمیله توخی ،طاهره
توخی ،راحله توخی و ذکیه توخی خواهران شوهر ،نورآغا توخی ،میرویس توخی و زلمی توخی برادران شوهر،
افغانی کریاب همشیره ،ایام الدین کریاب شوهر همشیره ،بی بی حاجی زرغونه صدیقی ،سردارآغا توخی ،رخشانه
فرمولی ،ریحانه حیدری ،ناجیه قدرت ،اناهیتا کریاب و سوسانیا کریاب همشیره زاده ها ،بی بی حاجی رقیمه توخی
خانم ماما ،محمد زمان توخی ،حاجی محمد اکرم توخی ،محمد نعیم توخی و محمد قسیم توخی پسران ماما ،فهیمه
توخی و وسیمه توخی دختران ماما .
زمان:
روز یکشنبه  ۲۰۲۱/۱۱/۲۸از ساعت  ۱۳الی  ۱۵بجه
نشانی مسجد:
Edisonstraße 10, 60388 Frankfurt am Main
تلفن های کمکی:
۰۱۷۷۸۴۰۷۰۷۰ ، ۰۱۷۲۶۸۶۱۹۰۱ ، ۰۱۵۷۳۱۴۷۲۱۲۶

د پاڼو شمیره :له  1تر1
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

