
 

 

 

 پاسدار حق وعدالت محمد آصف الم، شخصیت 

 دهیبخاطر احقاق حقوق مردم رزم کهی از خادمان صادق وطن وآنان وستهیانجمن حقوقدانان افغان در اروپا، افتخار دارد که پ

مول أم نی. اوقدردانی مینماید لیتبج شان و حال اتیدر زمان حی"، سنت شکن" ی، با نوعباشندیو عدالت م قتیوپاسدار حق، حق

 تیثرؤو م تیمبرم ؛دهندیم یپادشاه یعصا ،انتیبه خو  یمستول« نور » را بر «  یکیتار» که  یوندر احوال نا هنجار کن

  .دینمایخاص کسب م

و  یدولت مل نینخست سیسأو از ت ریشاگردان مکتب حقوق در صد سال اخاذعان داشت که اهل حق و توانیم یکمال سربلند با

و اخالف آن و پاسداران قانون «  یوبندید انرگ عتیشر» علم و جهل در وجود  یخیکشور که مبارزه تار یقانون اساس نیانفاذ اول

توسط مردم و استقرار  یمل تیقانون و اعمال حق حاکم تیو حاکم تی، قانونانفاذ قانون اطر، بخاست آفتهیآن تداوم  تیو حاکم

 بوده اند  شگامیپ مراحل مختلف ،یبه قانون ط ی، متکیدولت مل

پر  یبهار زندگ نیهشتادم جناب محمد آصف الم است که امروز عدالتشاخص و پاسدار حق و یاز چهره ها یکیراستا  نیدر

  میداریم لیتبجو لیاو را تجل ضیف

 وقت  شروع بکار محاکمات  استیدر ر یقاض ثیبح یشاه میاز زمان رژ، قرن گذشته میاز ن شتریالم در بمحمد آصف   محترم

تجربه و  شمسی در دهه شصت است. موصوف دهیت گردامصدر خدم ،حرب وانیدبه حیث عضو اول د تیو در جمهور نموده

 ۱۹۶۵)  ی) که تا دو دهه بعد از انفاذ قانون اساس  مسلح یمستقل در قوا ییقضاسیستم   جادیا یدر راستا خویشرا یدانش حقوق

نقش عمده و اساسی را در ایجاد و تشکیل، تربیه وپرورش کدرهای مجرب و وقفداشت (  قرار هییم ( تحت اثر قوه اجرا

 ووطندوست آن داشته است.

القضات افغانستان  یسمت معاون قاض در ییواحد قضا ستمیسو ایجاد  م  ۱۹۸۷   یبا انفاذ قانون  اساستورنجنرال محمد آصف الم 

  ه است.خدمت کرد یفایا

در مراکز علمی ترکیه و اتحاد  یعال تالیبا تحصحقوقدان  ،رینیانج ،سابقه دار ینظام، یچند بعد تیخصش یالم دارا جناب

در مبارزه  ستهیشا گاهیجا یعدالت  و داراو ینستوه راه ترق و مبارز سندهی، نوسابقه دار ی، قاضجنرال پر وجاهت شوروی،

  .باشدیعلم و جهل م یخیتار

 .باشدیمشوق همسلکان جوان م ونجمن  حقوقدانان افغان در اروپا عضو گرانقدر و همکار گران ارج  ا محترم الم

،  یزندگ ریکه معرف س دهی( بنشر رس خیتار نهیدر آ یزندگ ریروز ها  کتاب پر ارزش شان ) س نیدر هم سرت است کهمجای 

 نیهمسلکان هشتادمانجمن به وکالت از اعضا و هییاجرا اتیه ؛باشدیم در کشور تکامل آنقضا  و  ریبا س ییکار و خدمات و آشنا



و طول  تیصحت و عاف شانیسابقه دار جناب الم را مبارک و برا ی، همسلک ورجاوند و قاضخادم صادق وطناین روز تولد  الس

  نمایدیاستدعا م عمر

 حرمت  با

  هیات اجرایه انجمن در اروپا 

  عبد الواحد سادات ریم

*** 

 .      میصم یسخ

 توأم با عزت و افتخار ٬سال عمرپُربار هشتاد

 گاهینامدار که در جامعٔه ما جا بیقلم بدست و اد تیشخص هن،یالقضات م یجنرال معروف، معاون اسبق قاض« الم»محمد آصف  

نون با آرامش وجدان وک یسپر کیبا افتخار ونام ن یخود را تا هشتاد سالگ یخاص و شهرت بخصوص دارد؛ چند مرحلٔه از زندگ

 گذرانند.  یم شرایعمر خو یمابق ،یقضائ لیبد یدار تجارب ب نهیبا فخر به صفت انسان گنج ختهیوغرور آم

آن کمر همت بست، در  یآموخت، درد مردم را درک کرد، بر مداوا ینمود تا روشنگر زهیبا جهل ست یمرد توانا در جوان نیا

خدمت به مردم وزدودن  ظلم و استبداد،  شهٔ ی. آرمان و اندرگشتیها برخورد کرد؛ اما مقاوم و شکست ناپذ یمبارزه بآ دشوار

قؤه قضاء صعود  تیکار کرد و تا معاون ستهیراه خوب وشا نیگشت ودر یبا وقار یقاضنرا به سلک قضاء بُرد و  شایسرنوشت ا

 دیدرخش کتایقؤه قضاء به صفت مرد  یرخ نداد و در شاخٔه نظام شیبرا یعرصه انحراف نیبود و در نشینمود؛ عدالت شعار راست

پژوهشگران و  یبرا یگران بها ی نهٔ یو گنج طراتنمود. او تجاربش را درج کتاب خا یکمائ میوافتخارات عظ انیپا یوتجارب ب

 : ستیبود و نسعادت کارساده ن یایمیک نیراه دشوار وحاصل چن نیچن مودنیحقوق دوستان ارمغان داد که پ

 خواهدیبلند من فهم تُند م یمعن

 کوهم و ُکتل دارد ستیفکرم آسان ن ریس

 یعمر دراز میگویبزرگوار مبارکباد م« الم» یسال هشتاد را با همه افتخارا تش برا لیوتکم یمعنو یهمه دارائ نیا کهیدرحال من

 .   میصم یشان راحت و آرام باد. سخ یبرم. زندگ یشان آرزو م یبگونٔه سابق توأم با مباهات برا لیحسب م

*** 

 اسد زمری

 مطلوب شما را براورده ساخته بتواند: ریمتن ز دیبا عرض سالم و احترام، ام

 شي، ریانجن تیپه ن ۍبادآد وطن د  یهغه چ ـ

 او دفاع په عزم افسر شي، ېد ساتن وادوالویاو ه وادید ه ېهغه چ ـ

 په خاطر قاضي شي، ېاو له جرمونو سره د مجادل نیمأد عدالت د ت یهغه چ ـ

 ي،ړورک  نهیته خپله و ېیوډاو ادب  ۍکوالیله پاره دل انولوښد رو اروید ت یهغه چ ـ

او  يګته ورودان رګسن یسیستم لپاره د مبارز ینونکیمآعدالت د ت زیولنټنابرابرئ، ظلم، استبداد، استثمار او  یزیولنټد  یهغه چ ـ

 ړ. دا لوید ړو ریاو تقد نيځلمان ن،یتحس ولډد هر  ړیوطنوالو او وطن ته خدمت وک وزلویصداقت خپلو ب نه،یکاله په پوره م ایات

 .یآصف آلم د حمدجنرال م یاغلښشخصیت 

عمر، هوسا ژوند او  دهږاو م،یمبارکي وا نیتل میایژوند ات ليړهم مسلک ته دویا رانګاو  ري،ګمل ړیاویدرانه مشر ، پ ید

 می ییمن  لهیه ۍکمرغین



*** 

 قاسم آسمایی

 

 تورن جنرال محمد آصف الم  سوانح

 یابتدائ التیتحص لیو بعد از تکم دهیپغمان متولد گرد یم، در ولسوال ۱۹۳۷/  یهجر ۱۳۱۶تورنجنرال محمد آصف الم در سال

بعد از شش  یاست. و دهی) ح ، پ ( فارغ گرد ینظام ۀاز فاکولتشده و به ادامه آن  ینظام ۀسیشامل ل 1329در زادگاهش در سال 

نموده است.  فهیمختلف وزارت دفاع انجام وظ یو بعد از فراغت، در بخش ها دهیگرد ینظام یریانجن ۀشامل فاکولت فه،یماه وظ

 ۀشده و بعد ازختم موفقان هیدر رشته حقوق عازم کشور ترک لیافسران، جهت تحص یمحمد آصف الم بعد از اکمال کورس عال

به  ،یاصل ۀفیوظ ۀبرعالو ۱۳۵۲سال  سرطان یو بعد از کودتا دهیگرد نییمحاکمات وقت تع استیدر ر یقاض ثیبه ح ل،یتحص

 اجرا کرده است . فهیتا ختم حالت اضطرار وظ زین یحکومت عسکر وانحربیعضو د ثیجمهوربه ح سیاساس فرمان رئ

 هیکودتا عل یماه، به اتهام واه میبعد از مدت دون یمحاکمات مقرر ول سیرئ ثیبه ح ۱۳۵۷ماه ثور  امیآصف الم، بعد از ق محمد

 سیرئ ثیاز زندان، دوباره به ح ینموده است. موصوف بعد از رهائ یسپر یرا سال در زندان پلچرخ میون کیو  ریدولت دستگ

از  ۱۳۶۰است و در سال دهیبست گرد نییمسلح تع یقوا یعال ۀمحکم سیرئ ثیبح ۱۳۵۹محاکمات عز تقرر حاصل و در سال 

سرخ مسکو  رقیب توتیحقوق انست ۀدر فاکولت یحقوق التیجهت دوام تحص۱۳۶۱و در سال  عیترف یجنرال دیبه رتبه بر یدگروال

 ثیرجنرال به حو در بست ست عیترف جنرالتورن ۀافغانستان به رتب ییقضا ستمیو بعد از وحدت س دهیوقت گرد یعازم اتحاد شورو

 سمت قرار داشته است. نیافغانستان در هم یجمهور تیالقضات افغانستان مقرر و تا سقوط حاکم یمعاون قاض

انقالب ثور و نشرات  قتیسرباز، حق قتیحق ۀدیپوهنتون، جر یحرب ۀدر مجل یادیز یاسیوس یقلم محمد اصف الم مقاالت حقوق از

 است. دهیبه نشر رس رهیمشعل و غ ،یآزاد یمرز رونیب

 


