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میرعبدالحق " ضعیفی " فرزند میرفیض الحق" نصیح حسینی " در سال 3131
هجری شمسی درقریه بادمرغان والیت هرات چشم به جهان کشود .در دوره
ابتدائیه برعالوه علوم متداوله عربی ،علوم اسالمی را درمدرسه فخرالمدارس
هرات فراگرفت.درسال  3111ازلیسه سلطان غیاث الدین غوری به درجه عالی
فارغ وشامل فاکولته حقوق وعلوم سیاسی گردید.درسال  3113با اخذ دیپلوم به
درجه اول ازفاکولته حقوق وعلوم سیاسی فارغ شد .بعداً جهت ادامه تحصیالت
عالی عازم امریکا شد ودرسال  3131به اخذ دیپلوم ماستری با درجه عالی در
رشته حقوق مقایسوی (  )M.C.Lاز پوهنتون جورج واشنگتن فارغ گردید.
مرحوم ضعیفی با عالقه وافریکه درارتقاء سطح دانش علمی وحقوقی خودداشت

باسعی وتالش خسته گی ناپذیرسرتفیکیت کورس لیگل ترینینگ ( Legal
 )Trainingرا ازپوهنتون جورج واشنگتن ،سرتفیکیت زبان انگلیسی را از
پوهنتون جورج تون اضالع متحده وسرتیفکیت کورس تربیوی جرایم را از
موسسه یونفی (  )Unifeتوکیو پایتخت کشورجاپان بدست آورد.
شاد روان میرعبدالحق ضعیفی به مثابه یک شخصیت وچهره متبارز حقوقی
طی سالیان دوره خدمتش پیوسته تالش نمود تاعالیترین ارزشهای دانش حقوقی
را درخدمت هموطنان خویش قراردهد ونقش برازنده را درجهت تحقق حاکمیت
قانون درکشورایفا نمود .موصوف طی سالیان متمادی درپستهای مختلف اداره و
سیستم قضائی افغانستان مفتش،مدعی العموم،عضویت(ریاست تدقیق ومطالعات
،دیوان حقوق عامه ) ریاستهای (دیوان جزای محکمه عالی استیناف  ،دیوان
امنیت عامه ) تا سطح عضوشورای عالی فضا ورئیس عمومی دیوان عالی جزا
ومعاون ستره محکمه دولت جمهوری افغانستان مصدر خدمات شایان به مردم
ووطن خویش گردید .
مرحوم ضعیفی میکوشید تا از تجربه واندوخته های علمی شان هم مسلکان و
همکاران مستفید گردند چنانچه میتوان ازتدریس درپروگرامهای دوره ماستری
فاکولته حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل وهفده دوره کورسهای استاژقضائی
ستره محکمه نامبرد که درتربیه نسل جوان وبلند بردن دانش حقوقی قضات
کشورنقش وطن پرستانه خویش را انجام دادند.
ارواح شاد ضعیفی به حیث شخصیت ملی وعلمی درلویه جرگه ها،کنفرانسهای
ملی وبین المللی وسمینارهای علمی شرکت فعال داشت.
مرحوم ضعیفی برعالوه اینکه شخصیت ملی بود منحیث یک شخصیت علمی ـ
حقوقی آثار وتالیفات متعدد به لسانهای دری و انگلیسی داشته وعالوتا ً بالسانهای
پشتو ،عربی وترکی بلدیت داشت .ازآثارش میتوان نام برد:
 3ـ ارتباط عوامل بیولوژیک باجرم

( به لسان دری )
( به لسان دری )

 2ـ مقایسه سیستمهای مختلف
( به لسان انگلیسی )
 1ـ مصونیت دولت
(به لسان انگلیسی )
 4ـ تبدیلی محکمه
 3ـ مقایسه قانون اجراات جزائی افغانستان با اصول محاکمات جزائی امریکا

( به لسان انگلیسی )
( به لسان انگلیسی )
 6ـ ریسرج درمورد تحقـق جرم
 3ـ معیارهای جلوگیری ازجرایمکه به عنف ارتکاب میشود (نظربه قوانین
( به لسان انگلیسی )
افغانستان .
 8ـ راپورعلمی درموردتشکیل وصالحیت محاکم کشورترکیه (به لسان دری)
( به لسان انگلیسی )
 9ـ عوامل بازدارنده تامین صلح
مرحوم ضعیفی جهت ارتقاء سطح دانش حقوق هموطنان ما آثار علمی حقوقی
ذیل را ازلسان انگلیسی به لسان دری ترجمه نمودند :
 3ـ حق دفاع متهم بداخل  052صفحه
 0ـ اساسات جرم شناسی
 1ـ مساعدت حقوقی برای مستضعفین به خصوص زنان
شادروان ضعیفی به اساس فهم ودانش علمی ـ حقوقی وروحیه خدمتگذاری که
به مردم ووطن خویش داشت درمجامع دولتی واجتماعی ار اعتبارخاصی
برخوردار بود چنانچه عضویت درسازمانهای اجتماعی ،کمیسیونها وسیمنار
های ذیل را داشت :
 3ـ منشی سمینارقضائی ستره محکمه سال . 3152
 0ـ رئیس دارالنشائی سمینار عالی قضائی ستره محکمه سال 3130
 1ـ عضوهیات رهبری انجمن حقوقدانان جمهوری افغانستان.
 4ـ عضوکمسیون حقوق بشرافغانستان  3131الی . 3133
 5ـ عضوکمسیون ملی مواظبت از نوجوانان واطفال .
 3ـ عضوانجمن حقوقدانان پوهنتون جورج واشنگتن ایاالت متحده امریکا .
 3ـ عضوشورای متخصصین سازمان صلح جهان ازطریق قانون.
 1ـ رئیس انجمن فرهنگ هرات باستان "انتخابی "
 9ـ ریاست ارکمیسیونهای طرح وتسوید قانون جزا  ،قانون تشکیل وصالحیت
محاکم جمهوری افغانستان وکمیسیون ابرازنظربرطرح قانون اساسی از جانب
ستره محکمه.
 32ـ عضو کمیسیون طرح وتسوید قانون اساسی سال . 3133
مرحوم ضعیفی جهت ارتقاء دانش علمی ـ حقوقی ،بازدید ازارگانهای حقوقی

کشورهای مختلف  ،تبادل نظرپیرامون سیستمهای حقوقی  ،اشتراک درکنفرانس
های بین المللی مسافرت های ذیل را موفقانه انجام دادند :
ـ بازدید ازمحاکم وارگانهای حقوقی کشور ترکیه سالهای  3141و . 3149
ـ اشتراک درکورسها لیگل تریننگ وتحصیل بیشتردررشته حقوق مقایسوی به
کشور ایاالت متحده امریکا3151 .
ـ اشتراک درسمینار مبارزه علیه جرایم منعقده کشورچاپان . 3155
ـ بازدید ازمحاکم،ارگانهای حراست حقوق وموسسات علمی اتحاد شوروی.
ـ اشتراک درکنفرانس بین المللی حقوقدانان منعقده کشورهندوستان . 3130
ـ بازدید ارمحاکم وارگانهای حراست حقوق کشورپولند بنابردعوت ستره
محکمه آنکشور.
ـ بازدید ازمحاکم وارگانهای حراست حقوق کشورعراق وشیخ نشین کویت سال
. 3133
ـ سفررسمی ومالقات با مسئولین محاکم وارگانهای حقوقی کشورهای فرانسه
وسویس سال . 3131
ـ مالقات وتبادل نظربامسئولین ارگانهای حراست قانون جمهوری مردم چین و
شرکت درکنفرانس صلح جهان ازطریق قانون ( )
ـ مالقات با مسئولین ارگانهای ارگانهای حقوقی کشورتایلند واشتراک در
کنفرانس محیط زیست .ـ اشتراک درکنفرانس حضوریابی فارغان پوهنتون
جورج واشنگتن بنابه دعوت مسئولین کنفرانس منعقده لندن پایتخت انگلستان.
عالوتا ً مرحوم ضعیفی ذریعه سفرهای رسمی وغیررسمی ازکشورهای ایران
،پاکستان  ،بلغاریه ،یوگوسالویا،چکوسلواکیا،اتریش دیدن بعمل آورده بود.
مرحوم میرعزیزالحق ضعیفی وظایف محوله را باکمال صداقت وایمانداری
انجام داده وازطرف مسئولین امور مورد مکافات ،تقدیر وشتایش قرارگرفتند که
میتوان از تقدیرنامه های درجه اول  ،درجه دوم  ،نشان اعلیحضرت غازی
امان الئه خان ،نشان افتخار  ،مدال صداقت ودها مکافات دیگر یاد آورشد.
مرحوم ضعیفی عضویت هیچ حزب وسازمان سیاسی کشور را نداشتند و
همیش درخدمت مردم ووطن خویش قرار داشت .
شاد روان ضعیفی داری هفت فرزند میباشند.

