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2تر	1	لھ :د پاڼو شمیره  
german.de-maqalat@afghan  ئلھ موږ سره اړیکھ ټینگھ کړ رابولي.  پھ دغھ پتھښت تاسو ھمکارۍ تھ نپھ درافغان جرمن آنالین  	
ئھیلھ من یو خپلھ لیکنھ لھ رالیږلو مخکې پھ ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال پھ غاړه ده : یادونھ  

  
  

    فارو    
 ٠٢/٠٨/٢٠١٧    

 
 
 
 
 

نودټولنوفدراسیونگاپھ اروپا کی دافغان پناھند  
ن افغان در اروپاگافدراسیون سازمانھای پناھند  

 ______________ 
 

 

 

پیام تسلیت  

بھ مناسبت وفات شھزاده احسان هللا د افغانستان  

جوالی در سویس  ٢٨ روز جمعھ پسر غازی امان هللا خان، شھزاده احسان هللا د افغانستان
محبوب اجتماعی یکی از شخصیت ھای علمی و  احسان هللا د افغانستاندرگذشت. مرحوم 

 مرحوم شھزاده احسان هللافغانستان بود و درگذشتش یک ضایعۀ عظیم پنداشتھ می شود. ا
تمام زیرشد گکشورنا امنیتی لی بنا بھ شرایط نامساعد بھ افغانستان عشق می ورزید و

گرم با افغانھای مقیم اروپا . مرحوم شھزاده احسان هللا با قلب عمرش را در تبعید بسر برد
طی سالیان ت. فدراسیون سازمانھای پناھندگان افغان دراروپا (فارو) رابطھ و اُنس میگرف

لیال طرزی ھمسرشان خانم ، متمادی افتخارمیزبانی از شھزاده احسان هللا د افغانستان
 را در کنفرانسھای ساالنٔھ خویش داشت.وخانم اندیا د افغانستان دخترمرحوم امان هللا خان 

کھ در روز بعد ازکنفرانس دایر  سازمانھای عضو فارو ٢٠٠٢سال عمومی  در جلسھ
، بھ شھزاده احسان هللا لقب ریاست افتخاری فارو پیشنھاد شد کھ ایشان با عالقھ گردید

ن هللا د افغانستان دمیده شده بود کھ ااحسروح ملی وترقیخواھانھ چنان در روان . ذیرفتندپ
ن شھزادٔه عاشق افغانستان ایام سرانجدر ھر سخن وھر حکایت اش انعکاس می یافت. 

روحش شاد باد. بھ جاودانگی پیوست. ، اما درعالم غربتبا سرفرازی تمام ومردم آن  

 



  
	

 

2تر	2	لھ :د پاڼو شمیره  
german.de-maqalat@afghan  ئلھ موږ سره اړیکھ ټینگھ کړ ښت تاسو ھمکارۍ تھ رابولي.  پھ دغھ پتھنپھ درافغان جرمن آنالین  	
ئنھ لھ رالیږلو مخکې پھ ځیر و لولـھیلھ من یو خپلھ لیک، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال پھ غاړه ده : یادونھ  

	

 

 وقاریانسان با  وفات در اکنون فدراسیون سازمان ھای پناھندگان افغان در اروپا ( فارو ) 
نستان م افغامتعلق بھ ھمۀ مردشاه امان هللا خان،  اشمرحوم ھمچون پدرکھ است  وارگسو
یکی از و یکی از حامیان معنویبھ این طرف،  ٢٠٠٢از سال  د افغانستانان هللا ساح . بود

  رُوسای افتخاری فارو نیز بوده است.

مردم ھمھ و مرحوم ھیأت اجرائیۀ فدراسیون، این غم و اندوه بزرگ را بھ خانواده، اقارب 
صبر جمیل تمنا می کند.و بھ بازماندگان ، افغانستان تسلیت گفتھ    

 

یٔات اجرائیھ ھ  

 


