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 23/06/2016               محمد ظاهر عزیز
 سفیر سابق افغانستان در یونسکو

 به حق پیوست مرحوم توریالی اعتمادی

 میالدی 2016 جون1۹به تأریخ افغانستان  ، یکی از فرهنگیان بزرگ و صاحبقدر"اعتمادی توریالی" مرحوم

فرزندان وطنخواه، صادق و شریف خود در جنوب کلیفورنیا به حق پیوست و به این صورت افغانستان یکی از 

 .را از دست داد

 طرف چپ ظاهر عزیز محمدمرحوم توریالی اعتمادی نشسته بر چوکی طرف راست با 
 

در خدمت معارف و اعتالی فرهنگ افغانستان با نیکویی، دانش مسلکی، مرحوم توریالی اعتمادی بیش از سی سال 

خدمتگزاری به وطنش ثابت صداقت و پاک نفسی خدمت نمود و شایستگی یک افغان با دیانت و متعهد را در راه 

 نمود.

بعد از ختم تعلیمات عالی در ایاالت متحدۀ امریکا، او در وظایف مدیر لیسۀ ابن سینا، رئیس تدریسات در وزارت 

 کابل و پوهنتون کابل، رئیس پوهنتون تربیه در سسۀ تعلیم وفرهنگی افغانستان در بن، رئیس مؤ نمایندۀمعارف، 
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 2از 2

ه با پاک نفسی و چنان دانشمندی و صداقتی که نمونه و شایستگی رئیس دفتر وزیر امور خارج

 .وطنش خدمت نموده یک کارمند با تعلیم و شریف را داشته باشد، ب

به حیث نمایندۀ افغانستان در شورای اجرائیۀ  م1۹۷۴الی  1۹۶۸مرحوم توریالی اعتمادی از سال 

از افغانستان نمایندگی نموده است و  و اخالق دیپلوماسی که خاصۀ او بود تبحر علمییونسکو با 

های آخر حیات مسلکی خود به حیث مامور عالیرتبه در مقر یونسکو، پاریس در بخش  در سال

های  نفرانستربیه و ک او در چندین کنفرانس بین المللی تعلیم و افغانستان ایفای وظیفه نموده است.

 با دانشمندی خاصعمومی یونسکو یا به صفت رئیس هیأت و یا عضو هیأت افغانستان از وطنش 

 .استنمایندگی نموده 

مرحوم توریالی اعتمادی دارای اخالق عالی انسانی بود و چنین روش نیکی و خوبی انسانی خود 

و با مرد با دیانت و در هیچ حالتی تغییر عادت نیکی نداد. او  را تا روز مرگش با خود داشت

 .فرهنگ اسالمی بود و باعقیدت از این جهان رفت

سال می شناسم. از آشنای و دوام برادری و دوستی  ۵3من مرحوم توریالی اعتمادی را به مدت 

و با او آشنا بودند،  ند، خانوادۀ من و همه کسانی که او را می شناختاو افتخار دارم. او بر منبا 

 .همکار و نیک خواه بود مرد مهربان، پر لطف،

خود را از دست داد و دوستان و آشنایانش  انترین فرزند ترین و پاک از صادق تن افغانستان یک

و از خدای بزرگ در حق مرحوم  در خاک می سپارند ،جسد پاک او را با اشک و غم در قلب

   محمد ظاهر عزیز ی تمنای رحمت می نمایند.دیالی اعتماتور

                                                                                                

          م201۶جون 20 فرانسه،

 

 

 


