
 ايد حقوقدان زبرگ و همسلك فقيد ام را رگامى ميداريم 
 

 

 

ه علم   ين قضات افغانستان و ختر امروز هفدهم ماه ىم هشت سال از جاودانه شدن يىك از بزرگتر

حقوق ىم گذرد ، كسيكه از طفوليت و از مدرسه فخرالمدارس هرات تا فاكولته حقوق پوهنتون  

ىع و علم  كابل و يونورسيتر جورج  ن اياالت متحده امريكا تا سطوح عاىل تحصيىل علوم شر واشنگتر

حقوق مدرن را فرا گرفت و در مراكز معتتر علىم و تحقيقاتر جهان كسب تجارب نمود و ىط بيشتر  

از سه دهه در سيستم عدىل و قضاتى كشور بخاطر استحكام سيستم قضاتى مدرن صادقانه تالش  

استقرار حاكميت فعاالنه زحمت كشيد ، در احوال نا ميمون كه به "  نمود و در راستاى برترى و 

لتر نماند :  ن  قانون " مقام و متن

 

 ز قانون در شهر ناىم نماند 

 به ساز و به قانون مقاىم نماند 

 

 ) اكتر نامه ( 

 

در سالهاى دهشت و انارشر تنظيىم كه شهر كابل بر اساس ارمان و پالن حكمران نظاىم پاكستان  

اتش ىم سوخت " همانند هزاران افغان أواره به غربت اجبارى كشانيده شد و در ديار  بايد در " 

ه   ن كشور ، داىع اجل را لبيك و اين قاضن بلند مرتبت و حقوقدان چتر غربت جرمتن مقيم و در همتر



دست و نخبه روزگار ، جناب متر عزيزالحق " ضعيفن " معاون قاضن القضات افغانستان رخ در  

 يد كه روانش شاد و يادش گراىم و هميشه باد ! نقاب خاك كش 

فقدان اين شخصيت بزرگ حقوقر و از نخبه گان علم و معرفت كه بمثابه شخص غتر وابسته به  

 همچون يك شمايه معنوى مىل در مقياس كشور  
ى

احزاب سياش و منحيث فعال اجتماىع و فرهنىك

 پنداشته ىم شود و با درك  و در جامعه حقوقر و قضاتى و همسلكان ، يك ضايعه و كم 
ى

بود هميشىك

ن كمبود انجمن حقوقدانان افغان در اروپا رسالت خود ميداند تا اين بزرگان علم حقوق و   از همتر

پاسداران حاكميت قانون را به همسلكان جوان و نسل نو و بالنده افغان معرقن و حتر المقدور ،  

اث معنوى شانرا را پاسدارى و به معرقن و اثار    و كتابهاى شان اقدام نمايد . متر

د تاريخن علم و   ى قرار دارد و در نتر ميت اين موضوع در احواليكه افغانستان اماج ذهنيت تكفتر متر

يعت من دراوردى شانرا   جهل و جدل سنت و تجدد ، دشمنان قانون و حاكميت ان تالش دارند تا شر

ن قانون اساش و ايجاد  ،مستقر نمايند و يكبار ديگر مجموع تالش در صد سال اختر  واز نخستتر

ن دولت مىل را به ناكاىم مواجه نمايند ، اظهر من الشمس است .   اولتر

زنده ياد ضعيفن كار در دولت هاى وقت را از مدىع العموم اغاز و در مدت بيشتر از ش سال ،  

ه محكمه ، رياست ديوان  امنيت    مراحل مختلف كارى را از عضويت در مركز تدقيق و مطالعات ستر

ه محكمه و رياست قضاياى امنيت عامه   عامه ، عضو شوراى عاىل قضا ، رئيس ديوان جزاتى ستر

ى و ش انجام بحيث معاون قاضن القضات كشور ايفاى خدمت نمود و همزمان در   موفقانه ستر

ه محكمه و همچنان فاكولته حقوق مرصوف تدريس بود . به پاس   هفده دوره مركز ستاژ قضاتى ستر

 ات صادقانه به أخذ تقدير نامه ها ، مدالها و نشانهاى معتتر دولتر ، نايل گرديد . خدم 

ضعيفن فقيد معاون انجمن حقوقدانان جمهورى افغانستان ، عضو انجمن حقوقدانان يونورستر  

ن قانون سازمان صلح جهاتن و رياست انجمن فرهنگ   ن ، عضو شوراى متخصصتر جورج واشنگتر

 . هرات را عهده دار بود  

ه و متخصص در علوم حقوقر و قضاتى ، عضو كمسيون   زنده ياد ضعيفن بمثابه يك شخصيت ختر

ن قانون جديد جزا و قانون   قانون اساش در جمهوريت دوم بود و رياست كمسيونهاى اماده ساختر

 تشكيل و صالحيت محاكم را به عهده داشت . 

اك و ب  ن الملىل اشتر ن ارتباط به كشورهاى امريكا ،  ضعيفن فقيد در دها سمينار مىل و بتر       ه همتر

ن ، فرانسه و سويس سفر داشته است .   جاپان ، اتحادشورى ، تركيه ، عراق ، پولند ، چتر

اين شخصيت فقيد علىم و اكادميك افغانستان به لسانهاى عرتر ، ترىك و انگليىس مسلط بود و اثار  

تعداد انرا غرض اشناتى همسلكان ذكر   زياد از ايشان به لسان انگليىس باقر مانده است كه ميتوان 

 نمود : 

مصوونيت دولت  -   

تبديىل محكمه   -   

مقايسه قانون إجراات جزاتى افغانستان با اصول محاكمات جزاتى امريكا  -   

تحقيق جرم   -   

ن افغانستان (  -  ى از جرايم كه به عنف ارتكاب ىم شود ) به اساس قوانتر معيار هاى جلىگتر  



 

قيد ما ، همچنان اين سه كتاب را از انگليىس به لسان درى ترجمه نموده  اين همسلك واال مقام و ف 

: است    

حق دفاع متهم  -   

اساسات جرم شناش  -   

ن و بخصوص براى زنان  -  مساعدت حقوقر براى مستضعفتر  

 تأليفات استاد ضعيفن فقيد به لسان درى : 

ارتباط عوامل بيولوژيك با جرم  -   

ان مقايسه سيستم هاى مختلف حقوقر جه  -   

راپور علىم در مورد تشكيل و صالحيت محاكم تركيه   -   

ن الملىل   در حاليكه روان اين شخصيت ورجاوند علىم و حقوقدان بزرگ و از قضات با وجاهت بتر

فقد و همنواتى شان با  را شاد ميخواهيم ، حق دوستر و همكارى با ايشان حرمت و از دست ت 

 انجمن با سپاس قدرداتن مينماييم . 

گرانقدر فائزه جان ضعيفن خانم و فرزندان عزيز ضعيفن فقيد متمتن ايم تا اثار ذيقيمت    از خواهر 

استاد را در اختيار انجمن قراردهند ، تا زينت بخش سايت حقوق گردد و عالقمندان و همسلك از  

ند .   ان فيض  بتر  

 

 با حرمت 

 متر عبدالواحد سادات 
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