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  اشاره
. علما و دانشمندان، سنگهاي بناي معماريهاي جامعه هستند

براي بازشناسي و معرفي غنا و عمق ديرينگي فرهنگي يك 
ر بايد به سراغ فرزانگاني برويم كه دانش اندوخته اند و كشو

در اين . سپس آن را در اختيار مردم جامعه شان قرار داده اند
فرصت به سراغ يكي از اديبان بزرگ ادبيات عرب خطه 

 بندر مي رويم كه استاد مسلم اين فن و اين رشته -سنگختت
  بود شنيدم استاد شيخ1387آخرين روزهاي سال . است

محمدداد واعظ بندر، عالم، خطيب، اديب ادبيات عرب خيلي 
با اين باور . پير شده و مريض است و از تدريس مانده است

كه ايشان يكي از چنارهاي كهن علم و فرزانگي و يكي از 
مي باشد، به ) ارزگان شمالي(عالمان به نام واليت دايكندي 

ل گفت و سراغ ايشان رفتم و احوال پرس ايشان شدم و ماحص
اين . شنود با اين شخصيت فرزانه را به اتفاق هم مرور مي كنيم

گفت و شنود زندگي علمي و ادبي وي و نيز يادكردي از 
از .  بندر را دربر دارد-عالمان و فرزانگان ولسوالي سنگتخت

آنجا كه عالمان و فرزانگان اين سرزمين در غبارهاي زمانه و 
سفانه هيچ تذكره اي و گذشت روزگار محو مي شوند و متا

هيچ اثري راجع به آنها وجود ندارد، لذا بجاست تا همت كرده 
  .غبارهاي زمانه را از رخ خورشيدهاي علمي كشور بزدائيم

استاد شيخ محمدداد واعظ بندر، عالم ديني، خطيب و اديب 

از سن و سالش مي پرسم مي گويد . بزرگ ادبيات عرب است

وي در قريه سيلبيتوي بندر به . تتخميناً هفتاد ساله شده اس

در . درس را در زادگاهش شروع كرده است. دنيا آمده است

ظرف يك زمستان قرآن، كتاب حافظ، فلك ناز را نزد پدرش 

سپس به فراگيري ادبيات عرب پرداخته و در . تلمذ كرده است

محضر استاد بزرگ ادبيات عرب مرحوم شيخ موسي كرباليي 

ه سرحدي رسيده است كه ادبيات عرب را به زودي ب) ره(بندر 

حاشيه مال "درس كتاب موسوم به . بتواند تدريس كند

 در علم منطق را نيز نزد استاد شيخ موسي كرباليي "عبداهللا

 خورشيدي براي 1336سپس در سال . بندر خوانده است

در حوزه علمي . تكميل تحصيالت عازم كشور عراق شده است

در آنجا به . س را دنبال كرده استشهر نجف پايتخت عراق در

 را به اتمام "سطح" سال مقطع تحصيلي موسوم به 5مدت 

رسانده است و به درس دوره تخصصي و اجتهادي موسوم به 

 نزد عالم و فقيه و مجتهد زمان مرحوم سيد ابوالقاسم "خارج"

ضمن  .شركت و شروع به تلمذ كرده است) شركت(خويي 

 و تدريس كتاب درسي موسوم درس به تدريس ادبيات عرب

معالم  " و كتاب درسي علم اصول موسوم به "قوانين"به 

استاد واعظ پس از مدت .  را نيز تدريس كرده است"االصول

هفت و نيم سال تحصيل در بزرگترين حوزه درسي اماميه به 

وطن بر مي گردد و در زادگاهش به منبر و وعظ و تدريس 

 قوانين و كتاب درسي فقه مي پردازد و در بندر تا كتاب

 به تدريس "شرح لمعه الدمشقيه"استداللي اماميه موسوم به 

  .مشغول مي شود

استاد واعظ بندر در اول انقالب از اوضاع و احوال اجتماعي و 

يك سال اول انقالب عليه اشغالگران . سياسي غافل نمي ماند

روسي در چخچران واليت غور در جبهات جنگ به جهاد مي 

به مدت دو سال رئيس كميسيون فرهنگي شوراي . زدپردا

اتفاق انقالبي در منطقه سنگتخت بوده است كه اين شورا 

عهده دار نظم اجتماعي در دوران بي حكومتي اشغال كشور 

سپس كشور را ترك مي كند و به . توسط شوروي بوده است

ايران مهاجر مي گردد و در شهر مشهد مقيم مي شود و به 

بيت كساني مي پردازند كه عالقه به ادبيات عرب تدريس و تر

  بگويد ادانشـــــي پرسم از استـــاز استاد واعظ م .دــــدارن

  

شيخ موسي كرباليي مي گويد كه وي مرد عالم و جميع علوم 

 "سطوح عاليه"ظر ميزان تحصيلي مقطع موسوم به بوده و از ن

شيخ كريالي فقط در افغانستان . به پايان برده بوده است

وي در محضر اساتيد و علماي مانند شيخ . درس خوانده است

قاسمعلي، مشهدي و شيخ موسي يكاولنگ تلمذ كرده است و 

او در ادبيات عرب و تفسير قرآن . بعد به تدريس پرداخته است

از جاهاي مختلف افغانستان مثال از كابل . نظير بوده استبي 

و جاهاي ديگر خدمت ايشان مي آمده است و تلمذ مي  كرده 

  .است

از ديگر كساني كه استاد واعظ نام مي برد مرحوم شاه ناظر 

 پسر "سيد ذاكر حسين موسوي"از وعاظ معروف بندر . است

مي گويد كه آن برادر آيت اهللا عالم بندر نيز ياد مي كند و 

در دوره استبداد از مركز . مرحوم خدمات شاياني كرده است

  .براي سخنراني همواره دعوت مي شده است) خدير(ولسوالي 

حافظه استاد واعظ به قبل تر از اين نامها و نشانها بر نمي 

با خودم مي گويم . گردد و به همين آدرسها متوقف مي شود

را نگيريم، شايد در زمانهاي اگر سراغ همين نامها و نشانها 

همان طوري كه . اندك در اليه هاي غبار زمانه محو شوند

و با خودم مي گويم كه غبار روبي اين . خيليها محو شده اند

چهره هاي فرزانگان و عالمان و هنرمندان و افرادي كه در 

حيات جامعه تأثير گذاشته اند، پايه هاي فرهنگ و تمدن اين 

  . شوندسرزمين محسوب مي

استاد واعظ گوشش كمي سنگين شده، شكايت دارد كه 

او در حالي كه . سمعك گرفته است وليكن جواب نداده است

روي تشكچه اي كنار بخاري نشسته است از صحبتهايش 

معلوم است كه اميد دارد هرچه زودتر حالش بهبودي يابد تا 

يه در ادامه از مردم بندر زادگاه خودش گال. به تدريس برگردد

اضافه مي . مي كند و مي گويد كه مردم قدر عالم را نمي داند

 به زادگاهش برگشته است هيچ كسي 84كند كه سال 

از مفاد و فحواي كالم ايشان چنين . سراغش را نگرفته است

نتيجه مي گيرم كه مردم، قدر ناشناس عالمان و فرزانگان 

  .وطن شان اند

ارزو مي . ف شان نشومبا خودم مي گويم زياد مزاحم وقت شري

كنم كه هرچه عاجل كسالت شان رفع شود و عمر پر بركتش 

وقتي كه مي خواهم خدا حافظي كنم، كتاب شرح . بيش باد

عوامل مال محسن را هديه مي كند و سپس تا دم دروازه 

آپارتماني كه متعلق به يكي از نهادهاي علمي است و در 

در وقت . قه مي كنداختيار اساتيد قرار داده شده است، بدر

خدا حافظي به چهره ايشان كه نگاه مي كنم، با خودم مي 

گويم كه استاد شيخ محمدداد واعظ بندر خيلي پير شده 

چينهاي پيشاني اش حكايت تجربيات و گذشت ايام را . است

باز هم آرزو مي كنم كه عمر طوالني اش بيش . نشان مي دهد

باد تا شاگرداني خوشه چين حوزه درسي ايشان باشد و از 

      .تجربيات و دانش شان بهره مند گردد

  

هيئت عالي رتبه و فوق العاده دولت كه در پي لت و 

كوب آقاي شيرزاد رئيس محكمه مرافعه شهري واليت 

ز واليت آمده دايكندي و بررسي حادثه در نيلي مرك

بودند، با تعدادي از مردم مركز واليت ديدار و گفت و گو 

در اين ديدار و گفت و شنود، چند تن از . كردند

نمايندگان مردم به طرح مشكالت دررابطه به لت و كوب 

رئيس محترم محكمه مرافعه شهري و جنجالهاي 

از آن و ديگر مشكالت مردم دايكندي با هيئت  برخااسته

يكي از كساني كه به نمايندگي از مردم . داختنددولت پر

مردم دايكندي مردم فرمانبردار و : صحبت مي كرد گقت

در قضيه جنجالي برانگيز اخير كه جنبه قانوني نداشته 

 داشته و تظاهرات نسبتا تمام مردم مركز واليت اشتراك

 . به راه انداخته بوده اند

اما آن عده كه به اتهام دست دشتن به لت و كوب آقاي 

شيرزاد توقيف شده اند، هيچ نقشي در لت و كوب 

آقاي هاشمي پاي نيلي كه نيز به . نداشته است

مردم دايكندي : يندگي مردم صحبت مي كرد گفتنما

پشتيبان حكومت بوده و هميشه آرزو داشته است كه 

همچنين يكي ديگر . يك حكومت اسالمي داشته باشند

نيز به نمايندگي از مردم گفت كه شهرك چند سال 

اما بنا به داليل . پيش قرار بود در دايكندي اعمار شود

و از هيئت دولت . مختلف تا هنوز از آن خبري نيست

 .خواهان پيگري در اين مورد گرديد

  پس از آن رئيس تفتيش استره محكمه كشور كه رياست 

 

هيئت دولت را به عهده داشت، طي سخناني ضمن اينكه 

هر قاضي و هر : روم خواند گفتمردم دايكندي را مح

منصوب قوه قضائيه كه عملكرد آن مطابق عدالت و 

مقتضيات آن باشد و شما باالي آن اعتراض داشته 

وي اظهار . باشيد، به شكايت شما رسيدگي مي شود

داشت كه هيئت مشاهدات و معلومات خويش را جمع 

و . آوري و به آن رسيدگي قانوني صورت خواهد كرد

 در را بطه به اين قضيه گرفتار شده اند اگر كساني كه

ولي اين . بيگناهي اش به اثبات برسد آزاد خواهد شد

شايعاتي را كه هيئت دولت مي خواهد توقيفي ها را به 

  . كابل انتقال دهد، كامال رد كرد و آن را بي اساس خواند

 

در اثر نزاع فاميلي در قريه صرف و آمج از توابع ولسوالي 

علي محمد ساكن . شهرستان دايكندي يك نفر كشته شد

ج كه از چندي بدين سو با برادرش دعواي زمين يقريه آم

 ثور سال جاري از سوي برادر ناتني 9 ست، به تاريخداشته ا

وي بعد از . اش مورد حمله مسلحانه قرار گرفت و زخمي شد

ولي برادرش با يافتن وي . زخمي شدن به مغاره كوه پناه برد

.  در مغاره  با فير چند گلوله  علي محمد را به قتل رساند

ان در محمد ظاهر فاضلي باشنده قريه زردسنگ، توابع شهرست

تماس تلفني با را ديوي  دايكندي گفت كه قاتل پس از قتل 

جنرال نادر دوران آمر . برادرش از محل مواتري گرديده است

امينت  قومانداني  امنيه ضمن تأييد موضوع گفت كه آمريت 

ولي اين مقام . جنايي جهت بررسي واقعه به محل رفته است

  .پوليس از علت قتل اظهار بي اطالعي كرد

 

مي گويد كه تصميم دارم به سفارش محصلين ادبيات عرب 

هر .  را بنويسم"هدايه" و شرح كتاب "املعو"شرح كتاب 

دوي اين كتاب از جزو كتب درسي تمهيدي در حوزه درسي 

  .ادبيات عرب قرار دارد

- از استاد واعظ در رابطه با سوابق علمي ولسوالي سنگ تخت

زيرا كه علماي اين سامان . متأسف مي شوم. بندر مي پرسم

د واعظ فقط از استا. در غبار زمانه و گذشت ايام گم شده اند

علماي معاصر نام مي برد و مي گويد كه در دهه هاي قبل دو 

از . مال و عالم بزرگ در بندر و سنگتخت زندگي مي كرده اند

مرحوم آقاي مشهد نام مي برد و مي گويد كه ايشان مجتهد 

مشهدي اصالتا از از سيدهاي لولج و قلعه زرين . بوده است

ه سنگ تخت رفته و به غجورباش بندر بوده كه به منطق

قبرش در قريه خلبرگ سنگ تخت . تدريس پرداخته است

مرحوم مشهدي ايت اهللا، سطح تمام و صاحب نظر . واقع است

او در حوزه علمي مشهد در واليت خراسان ايران . بوده است

از مرحوم شيخ قاسمعلي ياد مي كند .تحصيل كرده بوده است

اضافه مي .  بوده استو مي گويد وي عالم در فلسفه و كالم

از كتب (كند كه شيخ قاسمعلي متن حاشيه مال عبداهللا را 

ازبر داشته ) درسي دوره تمهيدي علم منطق حوزه هاي علمي

  .است

سيد (از نام ديگر كه به بزرگي مي كند سيد حسين موسوي 

به قول استاد واعظ سيد عالم بندر، آيت اهللا . است) عالم بندر

خصوصا در علم فلسفه صاحب نظر بوده . و مجتهد بوده است

زيرا كه ايشان . مردم محل وي را كافر مي دانسته است. است

. نسوار را در ماه مبارك رمضان مبطل روزه نمي دانسته است

راجع به . يعني ايشان در اين باره اجتهاد كرده بوده است

زادگاه ايت اهللا سيد عالم بندر مي پرسم، مي گويد اصالتا از 

 بندر و از اوالد شاه ناطق نيلي است و قبرش در قريه سادات

وي هم عصر مرحوم شيخ قاسمعلي . سياسنگ بندر واقع است

  .بوده است

مي ياد ديگر از عالمان و فرزانگاني كه با بزرگي و احترام بسيار 

 درباره . رباليي بندر استــرحوم استاد شيخ موسي كـــم: كند

پپپپ. . . . ع ع ع ع   

مي گويد ادبيات عرب را . اني تلمذ كرده اند اينكه نزد چه كس

نزد استاد كل يعني استاد شيخ موسي كرباليي بندر در 

و پس از حضور در حوزه علمي نجف . زادگاهم تلمذ كرده ام

 در فقه استداللي "المكاسب"عراق كتابهاي درسي موسوم به 

 در علم اصول را نزد "كفايه االصول"شيعه و كتاب موسوم به 

 تبريزي و برخي از قسمتهايش را نزد آيت اهللا شيخ آيت اهللا

و كتاب ). دو تبريزي دو نفر هستند(كاظم تبريزي خوانده ام 

و . شرح لمعه الدمشقيه را نزد آيت اهللا مدني خوانده ام

قسمتهاي كتاب منظومه در فلسفه اسالمي را پيش شيخ 

  .مسلم ملكوتي فرا گرفته ام

ل مهاجرت در ايران چه از استاد واعظ مي پرسم در طو

مصروفيتهاي تعليمي داشته است؟ مي گويد كه در اين سالها 

مدت هفت و نيم سال است كه كتابهاي . تدريس داشته ام

تخصصي ادبيات عرب مانند المغني و مهذب و در علم اصول 

 و در علم بالغت و "اصول الفقه"كتاب درسي موسوم به 

  .  تدريس كرده ام"يمختصر المعان"فصاحت كتاب موسوم به 

به طوري كه اشعار . استاد واعظ از حافظه قوي برخوردار است

 را ازبر "سيوطي"كتاب تخصصي و استداللي ادبيات عرب 

 بيت كتاب الفيه ابن مالك را 1000همچنين به تعداد . دارد

 1000همينطور به تعداد . در باب ادبيات عرب از حفظ دارد

 در حوزه درسي ادبيات بيت عربي متن كتاب سيوطي كه

حفط متون درسي . عرب به اقوال شاعر مسمي است از بر دارد

و مواد تدريسي ادبيات عرب نشان مي دهد كه استاد واعظ 

  .چقدر به ادبيات عرب تسلط دارد

از كارهاي تأليفي ايشان سؤال مي كنم، مي گويد يكي از 

شرح عوامل "شاگردانم تقرير درس مرا تحت عنوان 

  . ترتيب داده است و به چاپ رسانده است"نمالمحس

شايان ذكر است كه كتاب عوامل مال محسن از جزو كتب 

درسي تمهيدي محصلين علوم ديني است كه حضرت ايشان 

از ديگر اثار شان به . براي سهولت در فهم آن شرح زده است

دست نويسهاي در باب علم اصول نام مي برد كه متأسفانه 

 ي پرسم،ــي ايشان مــرنامه هاي آتـــز با. ف شده استـــتل

   بندر –عالمان و فرزانگان ولسوالي سنگ تخت 
  )در گفت و گوي با اديب ادبيات عرب استاد شيخ محمدداد واعظ بندر(

 

 ديدار هيئت عالي رتبه و فوق العاده  جمهوري اسالمي افغانستان با مردم واليت دايكندي
 

 قتل در اثر نزاع فاميلي


