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 زندگینامھ مختصر مرحوم داكتر سید احمد فرید
 

داكتر سید احمد فرید بھ مثابھ یك شخصیت فرھیختھ و گرانمایھ، یك طبیب حاذق و انسان شایستھ با مناعت و متانت 
، او دوران حیات پربار خویش را با تحمل رنج و زحمت بیشمار سپري زندگي پر فرازو و فرودي را پشت سرگذاشت

نموده و با تبارز استعدا، كفایت، تحمل، شجاعت، بي آالیشي و انسان دوستي، از خود نمونھ یك انسان موفق با سجایاي 
  عالي را بھ ارمغان گذاشت و خود رادر صحیفھ خاطره ھاي جمع بیشماري جاودانھ ساخت. 

و  بھ خانواده و دوستان  تمام میتوانم إذعان نمایم كھ این انسان بزرگوار، مصدر خدمات شایستھ و قابل وصفي با ایقان 
ھموطنان نیازمند خویش گردیده و ھمیشھ بھ سواالت و مراجعات ایشان با پیشاني باز و محبت بي پایان پاسخ داده و با 

مشخص از وقف و از خود گذري ھاي او در حافظھ دوستان درج دلگرمي بھ كمك شان شتافتھ است. مثال ھاي فرأوان و 
است. بدینگونھ او یك میراث بزرگ و افتخار آمیز معنوي را از خود بھ یادگار گذاشتھ است، كھ در نتیجھ آن او ھمیشھ 

و در قلب و روح وروان مردم و دوستان خویش زنده بوده و بھ پاس این كار كردھا و خدمات ارزنده اش جاودان 
  ماندگار شده است.

  نباشد ھمي نیك و بد پایدار
 ھمان بھ كھ نیكي بود یادگار

در یك خانواده روشنفكر متدین در شھر مزار شریف  ١٣٣٨ سید احمد فرید فرزند مرحوم سید عبدالخالق خان در سال  
تعلیمات خویش را در مكاتب  شامل مكتب شده، بعدا نظر بھ تغیر وظیفھ پدر بزرگوارش ١٣٤٥متولد گردیده و در سال 

از لیسھ عالي حبیبیھ  ١٣٥٨در سال  مختلف، در والیات و شھر كابل با كوشش و زحمات شایان موفقانھ دنبال نموده و 
بھ درجھ اول سند فراغت را دریافت كرده است. او در دوران مكتب ھمیشھ در زمره شاگردان زحمتكش و ممتاز 

ف خود بوده است. موصوف در ھنگام نو جواني بزرگترین اتكا زندگي خود یعني پدر محسوب شده و اكثرا اول نمره صن
مھربان خود را از دست داد و با حفظ شرایط دشوار زندگي، با تربیت و سرشت عالي كھ داشت مصمم تَر از گذشتھ بھ 

راسخ مبارزه كرد. نظر بھ  سوي اھداف واالي خویش شجاعانھ گام گذاشت و با نامالیمات زندگي سر افرازانھ و با عزم
عالقھ و پیگیري كھ در كسب علم و معرفت داشت، جھت انجام تحصیالت عالي ابتدا شامل فاكولتھ انجنیري كابل گردید 

ھجري خورشیدي از رشتھ طب مفتخر بھ دریافت  ١٣٦٦و بعدا طي بورسیھ اَي عازم اتحادشوروي وقت شد. او در سال 
ید سال ھا در انتظار بود تا عمال روزي اندوختھ ھاي علمي و مسلكي خود را در خدمت دپلوم عالي شد. داكترصاحب فر

 و مردم عزیز خود قرار داده و مرحمي براي التیام زخم ھا و آالم شان باشد. او با اشتیاق تمام بھ وطن برگشت و بھ تعھد
شب و روز كار كرد و در خدمت مردم  سوگندي كھ بھ مسلك مقدس خود نموده بود، با انرژي سرشار و خستگي ناپزیر 

شریف خود قرار گرفت. او دوران خدمت سربازي را ھم در مسلك طبابت سپري كرد و بعدا در بیمارستانھاي انتاني و 
فعاالنھ شامل خدمت شد و این و ظیفھ مقدس را چندین سال با  جمھوریت شھر كابل در سرویس داخلھ بحیث داكتر 

با خانواده خود مجبور بھ  ١٣٧٠در سال  انجام داد. تا اینكھ بھ اثر خرابي اوضاع كشور ناگذیر عالقمندي و صداقت تمام 
ترك و طن گردید، ابتدا بھ ھند و بعدا بھ كشور شاھي ھالند متوطن شد. در اینجا ھم آرام ننشست، لسان آموخت و 



رسانیده و بھ حیث داكتر خوشنام، محبوب و تحصیالت تكمیلي طبي خود را در دانشگاھاي طبي ھالند موفقانھ بھ اتمام 
موفق تا آخرین روز ھاي حیات خود رسما در خدمت انسان این سرزمین قرار داشت. موصوف ھمیشھ متكي بھ بازوي 

 خود بوده و از راه حالل امرار معیشت كرد.
ن سال با این ھیوال ي بصورت غیر مترقبھ بھ مرض مھلك سرطان معده مصاب گردیده و چندی ٢٠١٢او در أواسط سال 

داشت، سرانجام در اواخر اگست سال جاري مریضي اش بھ وخامت گرایید و  بیرحم در جنگ و ستیز بي أمان قرار 
اكتبر، جان بھ جان آفرین سپرد و  ١٣ توان مقاومت را ازین مرد فرزانھ و مقاوم ربود و تا اینكھ بھ روز جمعھ، تاریخ 

  خوان سوز سفر بي برگشت خویش بھ گلیم عزا و غم خود نشاند.تعداد بیشماري را در ماتم است
 از داكتر صاحب، خانم وفادارش، دو دختر با نجابت و یك پسر با معرفت بجا مانده است.

مرحوم داكتر فرید منحیث یك روشنفكر متمدن داراي روابط وسیع و گسترده اجتماعي بوده در ھمدردي و كمك رساني ، 
ردي و سخاوت و عزت نفس فرد بي مثال بود، از خودخواھي و تكبر شدیدا نفرت داشت، در مھمان نوازي، جوانم

دوستي اش یكرنگ و استوار بود، انسان مھربان و با عطوفت، خوش برخورد، داراي سلیقھ عالي، حلیم و متواضع و از 
ي كھ داشت از احترام خاص در سطح عالي اعتماد بھ نفس برخوردار بود. بھ خاطر دسپلین، فھم مسلكي و برخورد عال

میان ھمكاران ھالندي در محیط كاري اش برخوردار بود، كھ این مسألھ بطور عالي و برجستھ آن در مراسم تشییع و 
 تدفین اش متبارز گردید. ھمچنان او عضو فعال انجمن دكتوران افغان در اروپا بود.

و ھمسایھ ھا و ھم شھري ھایش ھمھ متفق الراي این  اعضاي فامیل، دوستان و رفیقانش ، ھمصنفي ھا ، ھمكاران
  خصوصیات برجستھ شخصیب او را تایید و تصدیق خواھند كرد.

 بھ حق نبود ھمچو شخصیتي گرانقدر براي جامعھ روشنفكري و مسلكي ما یك ضایعھ جبران ناپزیر خواھد بود.
ه ، عزیزان ودوستانش، از بارگاه ایزد متعال با إبراز مراتب تسلیت و ھمدردي عمیق بھ ھمھ اعضاي محترم خانواد

  برایش جنت فردوس را استدعا مینماییم.
 داكتر عزیز!

آرام بخواب، تو با وقار زیستي و سرافراز رفتي و امروز روح پاكیزه ات مانند خورشید تابناك در اوج بیكران مھر و 
  صفا و معنویت بزرگ انساني و ملكوتي مي درخشد و گرما مي بخشد.

 
  خوشا در راه مردم جان سپردن
 خوشا نام نیكو با خویش بردن

 
 روحش شاد و خاطراتش اش جاودان باد

 
 بااحترامات فایقھ
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