محمد آصف الم ،شخصیت پاسدار حق وعدالت
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ،افتخار دارد که پیوسته از خادمان صادق وطن وآنانی که بخاطر احقاق حقوق مردم رزمیده
وپاسدار حق ،حقیقت و عدالت میباشند ،با نوعی "سنت شکنی" ،در زمان حیات و حال شان تبجیل وقدردانی مینماید .این مأمول
در احوال نا هنجار کنونی که « تاریکی » را بر « نور » مستولی و به خیانت ،عصای پادشاهی میدهند؛ مبرمیت و مؤثریت
خاص کسب مینماید.
با کمال سربلندی میتوان اذعان داشت که اهل حق و شاگردان مکتب حقوق در صد سال اخیر و از تأسیس نخستین دولت ملی و
انفاذ اولین قانون اساسی کشور که مبارزه تاریخی علم و جهل در وجود « شریعت گران دیوبندی » و اخالف آن و پاسداران قانون
و حاکمیت آن تداوم یآفته است ،بخاطر انفاذ قانون ،قانونیت و حاکمیت قانون و اعمال حق حاکمیت ملی توسط مردم و استقرار
دولت ملی ،متکی به قانون طی ،مراحل مختلف پیشگام بوده اند
درین راستا یکی از چهره های شاخص و پاسدار حق وعدالت جناب محمد آصف الم است که امروز هشتادمین بهار زندگی پر
فیض او را تجلیل وتبجیل میداریم
محترم محمد آصف الم در بیشتر از نیم قرن گذشته ،از زمان رژیم شاهی بحیث قاضی در ریاست محاکمات وقت شروع بکار
نموده و در جمهوریت اول دبه حیث عضو دیوان حرب ،مصدر خدمات گردیده است .موصوف در دهه شصت شمسی تجربه و
دانش حقوقی خویشرا در راستای ایجاد سیستم قضایی مستقل در قوای مسلح ( که تا دو دهه بعد از انفاذ قانون اساسی ( ۱۹۶۵
م ) تحت اثر قوه اجراییه قرار داشت ) وقف و نقش عمده و اساسی را در ایجاد و تشکیل ،تربیه وپرورش کدرهای مجرب
ووطندوست آن داشته است.
تورنجنرال محمد آصف الم با انفاذ قانون اساسی  ۱۹۸۷م و ایجاد سیستم واحد قضایی در سمت معاون قاضی القضات افغانستان
ایفای خدمت کرده است.
جناب الم دارای شخصیت چند بعدی ،نظامی سابقه دار ،انجینیر ،حقوقدان با تحصیالت عالی در مراکز علمی ترکیه و اتحاد
شوروی ،جنرال پر وجاهت ،قاضی سابقه دار ،نویسنده و مبارز نستوه راه ترقی وعدالت و دارای جایگاه شایسته در مبارزه
تاریخی علم و جهل میباشد.
محترم الم عضو گرانقدر و همکار گران ارج انجمن حقوقدانان افغان در اروپا و مشوق همسلکان جوان میباشد.
جای مسرت است که در همین روز ها کتاب پر ارزش شان ( سیر زندگی در آینه تاریخ ) بنشر رسیده که معرف سیر زندگی ،
کار و خدمات و آشنایی با سیر قضا و تکامل آن در کشور میباشد؛ هیات اجراییه انجمن به وکالت از اعضا وهمسلکان هشتادمین

سالروز تولد این خادم صادق وطن ،همسلک ورجاوند و قاضی سابقه دار جناب الم را مبارک و برایشان صحت و عافیت و طول
عمر استدعا مینماید
با حرمت
هیات اجرایه انجمن در اروپا
میر عبد الواحد سادات
***
سخی صمیم.
هشتاد سال عمرپُربار٬توأم با عزت و افتخار
محمد آصف «الم» جنرال معروف ،معاون اسبق قاضی القضات میهن ،شخصیت قلم بدست و ادیب نامدار که در جامعهٔ ما جایگاه
خاص و شهرت بخصوص دارد؛ چند مرحلهٔ از زندگی خود را تا هشتاد سالگی با افتخار ونام نیک سپری وکنون با آرامش وجدان
وغرور آمیخته با فخر به صفت انسان گنجینه دار تجارب بی بدیل قضائی ،مابقی عمر خویشرا می گذرانند.
این مرد توانا در جوانی با جهل ستیزه نمود تا روشنگری آموخت ،درد مردم را درک کرد ،بر مداوای آن کمر همت بست ،در
مبارزه بآ دشواری ها برخورد کرد؛ اما مقاوم و شکست ناپذیرگشت .آرمان و اندیش ٔه خدمت به مردم وزدودن ظلم و استبداد،
سرنوشت ایشا نرا به سلک قضاء بُرد و قاضی با وقاری گشت ودرین راه خوب وشایسته کار کرد و تا معاونیت قو ٔه قضاء صعود
نمود؛ عدالت شعار راستینش بود و درین عرصه انحرافی برایش رخ نداد و در شاخهٔ نظامی قوهٔ قضاء به صفت مرد یکتا درخشید
وتجارب بی پایان وافتخارات عظیم کمائی نمود .او تجاربش را درج کتاب خاطرات و گنجین ٔه ی گران بهای برای پژوهشگران و
حقوق دوستان ارمغان داد که پیمودن چنین راه دشوار وحاصل چنین کیمیای سعادت کارساده نبود و نیست:
معنی بلند من فهم تُند میخواهد
سیر فکرم آسان نیست کوهم و ُکتل دارد
من درحالیکه این همه دارائی معنوی وتکمیل سال هشتاد را با همه افتخارا تش برای «الم» بزرگوار مبارکباد میگویم عمر درازی
حسب میل بگونهٔ سابق توأم با مباهات برای شان آرزو می برم .زندگی شان راحت و آرام باد .سخی صمیم.
***
اسد زمری
با عرض سالم و احترام ،امید متن زیر مطلوب شما را براورده ساخته بتواند:
ـ هغه چی د وطن د آبادۍ په نیت انجنیر شي،
ـ هغه چې د هیواد او هیوادوالو د ساتنې او دفاع په عزم افسر شي،
ـ هغه چی د عدالت د تأمین او له جرمونو سره د مجادلې په خاطر قاضي شي،
ـ هغه چی د تیارو د روښانولو له پاره دلیکوالۍ او ادب ډیوې ته خپله وینه ورکړي،
ـ هغه چی د ټولنیزی نابرابرئ ،ظلم ،استبداد ،استثمار او ټولنیز عدالت د تآمینونکی سیستم لپاره د مبارزی سنګر ته ورودانګي او
اتیا کاله په پوره مینه ،صداقت خپلو بیوزلو وطنوالو او وطن ته خدمت وکړی د هر ډول تحسین ،لمانځني او تقدیر وړ دی .دا لوړ
شخصیت ښاغلی جنرال محمد آصف آلم دی.
دی درانه مشر  ،پیاوړی ملګري ،او ګران هم مسلک ته دویاړلي ژوند اتیایم تلین مبارکي وایم ،اوږده عمر ،هوسا ژوند او
نیکمرغۍ هیله من یی یم

***
قاسم آسمایی

سوانح تورن جنرال محمد آصف الم
تورنجنرال محمد آصف الم در سال ۱۳۱۶هجری  ۱۹۳۷ /م ،در ولسوالی پغمان متولد گردیده و بعد از تکمیل تحصیالت ابتدائی
در زادگاهش در سال  1329شامل لیسۀ نظامی شده و به ادامه آن از فاکولتۀ نظامی ( ح  ،پ ) فارغ گردیده است .وی بعد از شش
ماه وظیفه ،شامل فاکولتۀ انجنیری نظامی گردیده و بعد از فراغت ،در بخش های مختلف وزارت دفاع انجام وظیفه نموده است.
محمد آصف الم بعد از اکمال کورس عالی افسران ،جهت تحصیل در رشته حقوق عازم کشور ترکیه شده و بعد ازختم موفقانۀ
تحصیل ،به حیث قاضی در ریاست محاکمات وقت تعیین گردیده و بعد از کودتای سرطان سال  ۱۳۵۲برعالوۀ وظیفۀ اصلی ،به
اساس فرمان رئیس جمهوربه حیث عضو دیوانحرب حکومت عسکری نیز تا ختم حالت اضطرار وظیفه اجرا کرده است .
محمد آصف الم ،بعد از قیام ماه ثور  ۱۳۵۷به حیث رئیس محاکمات مقرر ولی بعد از مدت دونیم ماه ،به اتهام واهی کودتا علیه
دولت دستگیر و یک ونیم را سال در زندان پلچرخی سپری نموده است .موصوف بعد از رهائی از زندان ،دوباره به حیث رئیس
محاکمات عز تقرر حاصل و در سال  ۱۳۵۹بحیث رئیس محکمۀ عالی قوای مسلح تعیین بست گردیده است و در سال ۱۳۶۰از
دگروالی به رتبه برید جنرالی ترفیع و در سال ۱۳۶۱جهت دوام تحصیالت حقوقی در فاکولتۀ حقوق انستیتوت بیرق سرخ مسکو
عازم اتحاد شوروی وقت گردیده و بعد از وحدت سیستم قضایی افغانستان به رتبۀ تورنجنرال ترفیع و در بست سترجنرال به حیث
معاون قاضی القضات افغانستان مقرر و تا سقوط حاکمیت جمهوری افغانستان در همین سمت قرار داشته است.
از قلم محمد اصف الم مقاالت حقوقی وسیاسی زیادی در مجلۀ حربی پوهنتون ،جریدۀ حقیقت سرباز ،حقیقت انقالب ثور و نشرات
بیرون مرزی آزادی ،مشعل و غیره به نشر رسیده است.

