
 

 

 

 

 انا هلل و انا الیه راجعون

،   ػلی ًْاص ًیکضادٍ.تی تی داجی دلویَ ًیک صادٍ ّ اًیظ اعالم صی خاًن ُای کاکا.عاهؼَ ًیک صادٍ ّ ًغیوَ ًیک صادُخاًوِا

عکٌذس ًیکضادٍ، ػضت هللا ًیک صادٍ، ػٌایت هللا ًیک صادٍ، رتیخ هللا ًیک صادٍ، عوغ هللا ًیک صادٍ، دویذ هللا ًیک صادٍ ، اهیي هللا 

لذعیَ ًیک صادٍ، ًفیغَ ًیک صادٍ، آهٌَ ًیک صادٍ،  ًجال ًیک صادٍ، ًجیثَ ًیک صادٍ،  . عشاىپًیک صادٍ ّ دثیة هللا ًیک صادٍ

دغٌیَ ًیک . ًیک صادٍ تشادساىهللا اعتاد شکشهللا ًیک صادٍ ّ الذاج اعتاد عؼادت .اًجٌیشًیلْفش ًیک صادٍ ّ سًّا ًیک صادُذختشاى

ادغاى هللا . صُشٍ ًیک صادٍ، هضاسی ًیک صادٍ ّ پلْشَ ًیک صادٍ ػشّط ُا.صادٍ، سادلَ ًیک صادٍ ّ ػظیوَ ًیک صادٍ خْاُشاى

اعذهللا سدیوی، داکتش فیشّصالذیي .هذیش دمحم اتشاُین اعالم صی کاکا. اعالم صی، دکوت هللا اعالم صی ّلیذا ًیک صادٍ تشادسصادٍ ُا

هذیش لشتاى ػلی هیشخاًی، غالم عشّس .اعالم صی، داکتش شِاب الذیي اعالم صی، ػثذالغفاس طاُشی ّ ًجن الذیي اعالم صی داهاداى

 اًجٌیش ًظام الذیي پاکضاد، اًجٌیش عالم الذیي ًیک صاد، اًجٌیشهجیذ ًیک صادٍ، ًظام الذیي ًیک صادٍ، داکتش ػثذالمیْم ًیک صادٍ،

 اًجٌیش ،دمحم صادق ًیک صادٍ، ظاُش عؼادتپاکضاد، داکتش جالل الذیي پاکضاد،  اًجٌیش الیك الذیي پاکضاد،داکتش کشام الذیي پاکضاد، 

سدین الذیي اعالم صی، فخشالذیي اعالم صی، ػثذالغتاس اعالم صی، اًجٌیش تشُاى الذیي دمحم شؼیة طاُشی، ػلی ادوذ ًیک صادٍ،

، فاطوَ ادوذی، دْا ًیک صادٍ، سدیوَ ًیک صادٍ، خذیجَ ًیک صادٍ، هشضیَ ًیک صاد. کاکااىپغش عشاج الذیي اعالم صیّاعالم صی

ًظش دمحم اعالم صی ّ ًزیش ادوذ هذیش دمحم اتشاُین ًؼوتی، .یکی ًیک صاد ّ اًجٌیشثشیا ًیک صادٍ دختشاى کاکاپضویشٍ ًیک صاد، تْس

 ػلی. ػتیك هللا دیذسی، جاّیذ ًیک صاد، فشیذ ًیک صاد، عویي ًیک صاد، ػلی سضا ادوذی خْاُش صادٍ ُا. عشاى هاهاپاعالم صی 

راکش دغیي دغیٌی . ػلی دغي ادوذی ّ ػلی ًْسی داهاداى کاکا. ساهش سدیوی، سشاد ًیک صادٍ ّ عادل اعالم صی ًْاعَ ُا

 لاعن سعْلی، اسشاد سعْلی، هذوْد عؼادت، جوشیذ عؼادت، خلیل ًؼوتی، جاّیذ ًؼوتی، ًْیذ ًؼوتی ًجیة هیشخاًی، .داهاد تشادس

 . ّ هیشخاًی، پاکضاد ّ تالی فاهیل ُای ًیک صادٍ، ًیک صاد، اعالم صیهیثن غضًْی ّ عایشتغتگاى

جٌاصٍ هشدْم تَ سّص دّشٌثَ تاسیخ تَ اطالع ػوْم دّعتاى سعاًیذٍ هی شْد کَ ًغثت ّفات االذاج اعذهللا ًیک صادٍ،
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. ػضیضاى تاػث شادی سّح هشدْم هغفْس ّ ُوچٌاى تغلی خاطش تاصهاًذگاى هی گشدد

 Strandkyrkogården, Skrubba Alle 1, 1235 59 Tyresö: آدسط

 ۷۰۷۸۵۸۴۸ ّ ۰۰۴۷۵۶۷۲: شواسٍ ُای تواط


