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 تصویر شاد روان داکتر عبدالفرید رشید

 
 اما خوشبختانه .پایان برای وجود بزرگ مردان و انسان های واقعی می بود شاید بشر اصالً تأریخی نمی داشت ۀاگر مرگ نقط

فت به این تعبیر یک معر شان ماندگار و روشنگر راه بازماندگان شان است. ۀنام و نیکو کار مردانی هستند که نام و خاطر نیکو
آن انسان هایی که با کار و دانش شان هم در ساختن تأریخ سهم می گیرند و هم با  مخصوصاً  دیگر از تأریخ، سرگذشت انسان و

 دست آورد های کاری شان ماندگار می شوند.
 

 : ندفرد آتی را همیش بر لب داشت ندمرحومی در زمان حیات پربار شان هرگاه پیرامون مرگ و زندگی سخن می گفت
 

 یف اشکی که چکد از سر مژگان بر خاکح
 مــرگ مــرا با لـب پـُـر خـنـده کـنـیـد ۀقـص

 

اخیراً خبر جانگدازی را دوست محترمم جناب داکتر عبدهللا عثمان و عین خبر را محترمه خانم زهره رشید همسر گرامی زنده 
خارجه  ارتیاد داکتر فرید رشید، به من اطالع دادند؛ که شاد روان داکتر عبدالفرید رشید سابق مسؤول شعبۀ امور اقتصادی وز

همچنان یادداشتی را در این زمینه به من ارسال نمودند  تا این خبر انا الیه راجعون. انا هلل و  به رحمت حق پیوست.

 پورتال افغان جرمن آنالین به اطالع دوستان برسانم: اسفناک را در صفحۀ
 

****** 
 

نیکو مردان روزگار ما بود که خاطره دوستی  ۀاز جمل مرحوم دوکتور عبدالفرید رشید فرزند مرحوم عبدالرشید خان الکوزی))

و رفاقتش در قلب دوستان، گرمی نوازش های پر از محبتش در وجود فرزندان و رهنمایی های خردمندانه و صمیمانه اش در 
 صحبت و همکار شده برای همیشه باقی و پایدار خواهد ماند.همکه با وی حتی یک بار هم  یخاطر هر کس

از اکمال دوره های تعلیمی هجری شمسی در شهر کابل متولد شده و بعد  1۱11تور عبدالفرید رشید در ماه ثور سال مرحوم دوک
انسه شده فرکشور )ساینس پولیتیک( عازم وعلوم سیاسی استقالل برای اخذ لیسانس و دوكتورا در رشته حقوق عالی  ۀدر لیس
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به وطن محبوب که عشق از پوهنتون پاریس  (Doctorat d’état)بعد از اتمام موفقانۀ رشته تحصیلی و اخذ دوکتورای دولتی 

و عالقه اش در رگ و خونش جریان داشت برگشت و به حیث استاد در پوهنتون کابل و مسؤولیت های مهم در وزارت عدلیه 
م داکتر عبدالفرید رشید یک شخصیت مسلمان، با ایمان، با شهامت و صادق مرحو . و وزارت امور خارجه ایفای وظیفه نمود

سلطنت اعلیحضرت محمد  زمانرا انجام داده است. در ای دوره های مختلف خدمات ارزنده  طیدر وطن موصوف . بود
د و در و عزت مردم افغانستان خدمت می نمو ءمد داؤد خان شهید همیشه برای رفاریاست جمهوری محو ظاهر شاه 

 نقش برجسته و مهمی را بازی نموده بود. ،داؤد خان از شوروی وقتفاصله گرفتن محمد 
 

پیش گرفته و به پیشاور هجرت راه غربت و مهاجرت را در  ،در زمان اشغال افغانستان مانند همه متعهد مردان دیگر
 همدتی به کویته سفر کرد .دوکتوران همکاری می نمود ۀر بخش جلب کمک های صحی در اتحادیو در آن جا د کرد

و به تماس بوده اند. بعد از آن زمان تا اخیر حیات  نمودهدر رابطه با مقاومت همکاری  هموطنان ماو با یک عده از 
ن میالدی در شهر بن کشور آلما 211۲با خانوادۀ شان در آلمان زندگی می کردند. به روز پنجشنبه دوم اکتوبر سال 

 داعی اجل را لبیک گفتند. 
 

از بارگاه ایزد جهان هستی و نیستی استدعا می نماییم که مرحوم دوکتور عبدالفرید رشید و باقی گذشتگان را غریق 
 رحمت نموده و روزنه ای از روضه جاوید بر مزار شان بکشاید. 

 

 باد گرامیو یادش شاد روحش 
 

که در مراسم خاک سپاری و تدفین مرحوم تشریف آورده بودند و موجب تسلیت  در پایان از همه عزیزان و دوستانی
فامیل شده و تمام دوستانی که غم شریکی کرده اند یک دنیا قدردانی نموده و سپاس گزاریم و به هر قدمی که گذاشته 

 و جل برای شان اجر بی پایان آرزو می نماییم. اند از خداوند عز
 

 نعثما ورشید های  فامیلاز طرف 
 

 
 

 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

