
 اکبر برادران خسرو شاھی، 
 يار و ھمراه ما با زندگی بدرود گفت 

 
 

با يک دنيا افسوس باخبر شديم که دکتر علی اکبر برادران خسروشاھی، اين انسان آزاده و وا�، در 
سان، تن دردمند او از رنج  بدين.   اکتبر در پی ستيزی چند ساله با بيماری از ميان ما رفت١۶شب 

 . اش به آرامش و خاموشی پيوسترست و روان نيک
شناختند، جز آميزه ای از خوبی، پاکی، مھربانی، شکيبايی، انسان  اکبر، در چشم آنان که او را می

 . با ماست و با ما خواھد بود ياد و آرمان ھای وا�ی او. پرستی نبود خواھی و ميھن دوستی، آزادی
اش، خديجه مقدم، فرزندان  با ھمسر گرانمايهما، شماری از دوستان و آشنايانش، ھمدردی خود را 

 .داريم دلبندش آزاده و ياور و برادر و خواھرانش ابراز می
 

فريدون احمدی، مصطفی احمدين، منصور اسانلو، وھاب انصاری، اصغر ايزدی، محرم ايماز، ناھيد بارور، پروين 
 عادل پدرود، رضا جعفری، اردشير جم نشان، بختياری نژاد، منيره برادران، محمد طاھر برھون، شھ) بھار دوست،

اصغر حسن پور، ناھيد حسينی، طاھر حکمت، حميد حميدی، نسرين حميدی، بيژن خسروانی، مھين خسروی، بھروز 
، اکبر دوستدار، فاطمه رضائی، محمود روغنی، فريبرز رئيس دانا، )فران(خليق، مراد خورشيدی، رقيه دانشگری 

، منيرو روانی پور، مليحه زھتاب، ج)ل سرفراز، مريم سطوت، کريم شامبياتی، ناصر حشمت رئيسی، رئوف رئيسی
علی عباسی، حميد عمرانی، مجيد عمرانی، باقر فاطمی، )  مظفر(صديقی، جواد صفوی زادگان، شيرين عبادی، جعفر

اخساز، بھروز کمالی، مھدی فتاپور، فرھاد فرجاد، شھ) فريد، رحيم قيومی، فرزاد قنبری، ناصر ک شيرين فاميلی،
پريوش کوLئيان، نسترن مافی، مرسده ی محسنی، مھيندخت مصباح، بھروز مطلب زاده، رامين معلم، محمود معمار 

 . نژاد، رضوان مقدم، جواد مھدوی، سھي) ميرزائی، رويا نبوی، کاوه ھامونی، حسن يوسفی اشکوری
 
 

 در کلن ١٢ ساعت ٢٠١۶ اکتبر ٢۴دوشنبه رسانيم که مراسم خاکسپاری او  ھمچنين به آگاھی می
 . شود برگزار می
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