په هالندکی د افغانی مهاجرینو د ټولنوفدراسیون
فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در هالند

Federatie van Afghaanse Vluchtelingen Organisaties in Nederland
پیام تسلیت
با درد و دریغ که شاد روان بی بی خانم گل سکینه لعلی بختیاری والده بصیرضیا لعلی ،مهندس جمیله
رسول لعلی ،انجنیرشعیب لعلی ،علی احمد حسیب لعلی مهندس ناهید اکبری لعلی  ,حسنیه لعلی احمد یار
با جهان فانی وداع کردند ،در گذشت مادر فداکاری که نه تنها با تربیت وپرورش فرزندانی با تحصیالت
عالی ومتهعد تقدیم جامعه نموده ،بل عمری برای مبارزین راه آزادی و عدالت خواهان اجتماعی کشور
خدمات دلسوزانه و در خور قدر دانی نمودند ،مادری که یکی از فرزندانش زنده یاد عبدهللا لعلی را در
راه کسب آزادی و استقالل کشور از اشغال شوروی سابق از دست داد و تا مد تها انتظار برگشتش را از
بازداشتگاهای سایبریای برژنف داشت و هیچگاه بدیدار فرزند ش موفق نگردید ،فرزندی که تصمیم
گرفته بود که در صف مقاومت علیه اشغال وکسب آزادی بپیوندد ،اما قربانی شکار عوامل اکسا ویا
کوردالن عصر حجر گردید یادان آن فرزند و این مادر گرامی و جاویدان باد.
فدراسون سازمان های پناهندگان افغان درهالند ( )FAVONبنمایندگی از انجمنهای عضو این
ت شاد روان بی بی خانم گل سکینه لعلی را به همه
فدراسیون ،هیت مدیره و هیئت اجراییه فافون در گذش ِ
دختران ،فرزندان،برادران ،دامادان ،برادر و خواهر زادگان ،نواسه ها ،خویشاوندان و بازماندگان ان
روان شاد تسلیت گفته برای همه بازماندگان ،خویشاوندان و دوستان شان صبر جمیل و شکیبایی
ارزومندیم.
در ضمن به اطالع دوستان و همکاران رسانیده میشود که مراسم یاد بود وتشیع جنازه و فاتحه از طرف
خانواده لعلی ،بختیاری ،رسول ،اکبری ،احمد یار و شیرزاد بروز  71فبروری 1079در ادرسهای زیر
برگزار میگردد.
مراسم خاکسپاری ساعت  77:00قبل از ظهر
ادرس:
Kranenburgweg 3
8024AC Zwolle Township
مراسم یاد بود و فاتحه :از ساعت 70:00-70:00
Kon. Wilhelminastraat 95
8019 AL Zwolle, The NedTherland
هییت اجراییه فدراسیون
سازمانهای پناهندگان افغان در هالند
( فافون)

FAVON, Postbus 707, 2300 AS Leiden, Nederland. www.favon.org

