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داکتر صالح الدین سعیدی

سمیع الدین « افغانی» دمرحوم دکتور سعید افغانی زوی هم په حق ورسید!
بسم هللا الرحمن الرحیم

كل من علیها فان و یبقي وجه ربك ذو الجالل و االِكرام" صدق هللا العظیم
سمیر « افغاني » ،سیر « افغاني » ،سکندر « افغاني » و ساحل « افغاني » پسران .
سمیرا «صافی» دختر
نجم الدین « سعیدى » ،امین الدین « سعیدى » ،داکتر صالح الدین « سعیدى »  ،برهان الدین « سعیدى »  ،دیپلوم
انجینر رفیع الدین « سعیدى » و داکتر مصباح الدین « سعیدى» برادران.
تورپیکی « رسول » خواهر و انجینر محمد اسحق « رسول » شوهر همشیره.
نجیب هللا « سعیدي» ،احمد « سعیدي » ،یوسف « سعیدي » صدیق « سعیدي » بکتاش « سعیدي » عزیز « سعیدی
» و یما « سعیدی» برادرزاده ها .
معلم فضل الربی ساپی  ،داکترسید امیر صافی  ،عتیق هللا صافی  ،الحاج رفیع نقیبی  ،روح هللا نقیبی خیبر سباون
پسران کاکا او الحاج ډگروال حضرت کاکا
مرحوم داکتر ذال محمد زیارمل ،محترم مدیر سمیع الحق ماما ها .
معراج الدین « شمس » ،مبارز « شمس » داکتر اتل « رسول » و اجمل « رسول » خواهرزاده ها .
شېرآقا صافی ،داکتر عبدالرحمن مولوی زاده -پیکارگر ،باجه ها
درویش پیکار گر ،طاهر صافی ،احمد صافی پسران خاشنه
عبدالقاهر سنگر و ضمیر سحر پسران ماما و ذاکر یار داماد
اجمل رسمتخیل وخوشحال رستمل خیل فرید رستمخیل ،فهیم رستمخیل ،راتب رستمخیل اوایمل رستمخیل پسران خاله
شاه جهان نور خسر پسر و الحاج خیبر زیارمل ،محمد عمر زیار مل ،خسرو زیارمل پسران ماما
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محب الرحمن خطیبی ،مجیب الرحمن خطیبی پسران عمه و ظهورالدین ساپی ،صبور الدین ،ننکیالی ،گران فوالد ،شاه
جهان صافی و پتنگ صافی پسران ماما
بدینوسیله یکبار دیگر به اطالع دوستان رسانیده میشود که امروز سه شنبه مؤرخ «  » 22.12.2020الحاج سمیع
الدین « افغاني » شاعر توانا ،نویسنده و شخصیت ملی کشور فرزند مرحوم موالنا داکتر محمد سعید « سعید افغاني
» نسبت مریضی مدت مدید که عاید حالش شده بود در کشور آلمان به درگاه حق پیوست .هللا تعالی ایشان را غریق
رحمت کند و برای فامیل و سایر دوستان صبر جمیل از درگاه ایزد متعال تمنا داریم .
جنازه و فاتحه با درنظرداشت محدودیت های عمومی در اروپا به تأریخ و آدرس ذیل ان شاء هللا تنظیم خواهد شدِ .إنَّا
ِ ٰ َّ ِ
اجعُونَ
لِل َو ِإنَّا ِإلَ ْی ِه َر ِ
جنازه مرحوم امروز چارشنبه مؤرخ «  » 2020/12/23به ساعت «  12ظهر به وقت آلمان » در شهر مونشینگلد
باخ درحضیره  Mönchengladbach » 41063 in 292 « Viersener Strبه خاک سپرده میشود.
آدرس مسجد :جهت فاتحه با امکانات بعدا ً ابالغ خواهد شد !
تیلفون ارتباطي :کود آلمان  1۶2۷۷۴1111/0/00۴9و 1۵1۵۶11۶923/0/00۴9
015156116923 ,0162۷۷41111

صفحه  2از 2

ارسال مقاالتinfo@arianafghanistan.com :

