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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Social  اجتماعی

 
  محمد حيدر اختر: فرستنده

  ٢٠١٧ جنوری ١٢
  

 انا  وانا اليه راجعون

  ی وبا کس نسازیئنپا که برکس    سوسی و بازی ــانا فــھانا،ھمـج

 فرھيبا روھينا ، پروانه رحيمی،.وھينا و وھاب روھينا پسرانعادله روھينا خانم ، تواب ر

صديق  .غزال اکبر و نرگس اکوش  دختران 

. رحيمی ، شاھين اکبر و يوسف اکوش دامادان 

مريم . سھيل روھينا و منويال روھينا عروسان 

روھينا ، فرشته روھينا عمر روھينا ، اليس 

ينا ، روھينا، دنيا رحيمی، يما رحيمی، علی روھ

عبدهللا اکبر، غزل اکبر ، بھار اکوش و اجليا 

عبدالرسول وداع برادر و . اکوش  نواسه ھا 

زھره حيات و قمر . شکريه وداع خانم برادر

سيد حيات هللا حيات شوھر . روھينا خواھران 

رحيمه امينی ، شفيقه رحيم و دوکتور . خواھر 

فاروق احسان زاده و. ده برادر خانم احمد شاه فقير زا. تورپيکی صابری خواھران خانم 

اشرف احسان زاده ، راضيه نجيب ، وحيد صديق زاده ، نديب صديق زاده ، فرزانه صديق

پروفسيور دکتورکبير نعيم زاده ، و. وانجيالھوتک خواھرزاده ھا  بکتاژ ھوتک زاده ، شکيا ،

  .دختر ماما وحميد حميدی پسر مامارفيق احمد پسران کاکا ، ھما کاظم 

 سابقه دار راديوۀسف  فراوان نسبت وفات عبدالکريم روھينا سابق کارمند وگويندأ با ت

 آن مرحوم به روشنبهۀرسانند که جناز مندان میه تلويزيون افغانستان به اطالع دوستان وعالق

 جنازه محترمانه به خاک قبل ازظھر  بعداز ادای نماز١١ ميالدی به ساعت ٢٠١٧ جنوری ١۴

  .سپرده می شود

  فاتحه مردانه وزنانه در ھمان روز از ساعت  يک ظھر الی ساعت سه بعدازظھر درسالون

  . برگزار می گردد Melsungenکلتوری فابريک شھر 
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 و تسلی خاطراشنودی روح متوفوع جنازه وفاتحه، باعث خياشتراک شما دوستان درتشي

  .گردد بازماندگان می 

  :يره ظح آدرس 

Neuer Friedhof Melsungen

Sälzer weg 34212 Melsungen

  : آدرس محل برگزاری فاتحه 

Kultur Fabrik

Spanger weg 34212 Melsungen

--      ٠١٧٢٢٣۵٣٣٢١۴ ---         ٠١٧٢۵١١٠٠٠٢: شماره ھای تماس    
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