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 AA-AA پورتال ٣٤اعالميۀ شماره      

  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان       "
  ٢٠٠٩ می ١٢                 

  
    

  
  

   "د افغانستان"مت اهللا شهزاده رح
  

  به رحمت حق پيوست
  

 ونـانا هللا و انا اليه راجع
  

، فرزند دوم و "د افغانستان"اده داکتر رحمت اهللا ر عميق اطالع حاصل کرديم، که شاهزبا تأث
بود، به گرديده  اثر مريضی طوالنيی که عايد حالشوليعهد اعليحضرت غازی امان اهللا خان، بر 

  .دی پيوستاعی اجل را لبيک گفته و برحمت خداونسالگی در روم دعمر هشتاد و هشت 

مار شکن، با اعالن استقالل ، افغانان زنجير گسل اعليحضرت غازی امان اهللا خان ، آن شاه استع
مردم خود، پرتوان بزور برچه و بازوی را وارد کارزار به مقابل استعمار انگليس ساخته و 

استقالل افغانستان در واقع آتشی بود که بر خرمن . ا حاصل نموداستقالل عام و تام افغانستان ر
 خود  مردم افغانستان، بسا ممالک دربند،نانکه به پيروی از پيکار دشمن سوزاستعمار افگنده شد، چ
  . درآمدند رهانيدند و در صف ملل مستقل را از يوغ استعمار

خدمات اعليحضرت امان اهللا خان غازی به افغانستان و مردم غيور و آزادۀ آن، هيچگاه از حافظۀ 
به پاس همين خدمات  .افغانستان زدوده نميشود  و قدرشناستاريخ و از حافظۀ مردم آزادی پرست

دان هم ، که ما به فرزندان آن شاه آزاده و افغانستان پرست، ارج ميگزارم، کما اينکه اين فرزناست
  راخدماتیهرگز از غم وطن و وطنداران خود فارغ نبوده و در حدی که برايشان مقدور بوده، 

  .داده اند انجام 

مبارزه با استعمار را در سرلوحۀ که استقالل افغانستان و " غانستانافغانستان آزاد ــ آزاد اف"پورتال 
محترم ايشان   بازماندگان  را به همهشهزاده  رحمت اهللا جان  است،  درگذشت کار خود قرار داده

ــ و تمام " ستاند افغان"و شاهدخت هنديه جان " د افغانستان"ــ خصوصًا به شهزاده احسان اهللا جان 
ی ـور را مشمول الطاف ايزد افغانستان، تسليت گفته، روان آن مرحوم مفغمردم آزاده و سپاسگزار

   .خواهدمسألت کرده و  فردوس برين را مأوای ايشان مي

  آمين يا رب العالمين                                                         

   

 


