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یک میخانیک،  ی  کتاب فی 
ی
 معرف

 اثر پوهاند سید محمد حسینی 

 
 

های   دهه  پوهنتون کاب   در   1970و    1960در  ساینس  اول    ، ل پوهنٔحی  سال  در 
یس  تدر دو سمستر  یط    ص یک دورۀ خا   ته های علوم طبیع تمایم رش   برای   تحصیل، 

   MPCB  نام   ه ب یم شد. این دوره  
 (Mathematica, Physik, Chemistry, Biology) شامل و  یم گردید    یاد 

ساحات   آموزش  بود   در  بیولوژی  و  یک،کیمیا  ی فت   ، دور   . ریاضی این  ،   ۀ در    آموزشی
ی و محصالن   ای ساینس، فارمیس و طب  پوهنٔحی ه   بخشهای مختلف از  محصلی 

اک می  ی عده ای از  اشتر که در    ، از حرئی پوهنتون   صاحب منصبان اردو کردند. همچنی 



ی  ت   در پوهنتون کابل   نس ی ا ، فارمیس و س طبابت  ساحات  ی همی  حصیل یم نمودند، نت 
را  دور  یم گذشتاندند.  ه  استادان  ع   علوم   پوهنٔحی در  از رس  بر  ، ا الوه  در    لمائی که 
در المان فعالیت یم    تر رس و نی و چند یو   کابل   ن تو ن یک توأمیت میان پوه   رچوب ا چه 

ی درین   لمان تحصیل نموده بودند، ا که اکتر آنها در    ، استادان ورزیدۀ افغائی   کردند،  نت 
، پوهاند   ړ پوهاند عبدالغفار کاک   طور مثال دند،  آموزش یم دا   پوهنٔحی    در رشتۀ ریاضی

لبل شاه جالل در رشتۀ کیمیا،  ب   ی، پوهاند داکتر ژ داکتر عبدهللا نارصی در رشتۀ جیولو 
سید محمد حسیتی در  داکتر  احمد شاه جالل در رشتۀ بیولوژی، پوهاند  داکتر    پوهاند 

یک  ی و بیس آموزگاران    ی ژ ، پوهاند داکتر نور محمد فرزان در رشتۀ پالیئونتولو رشتۀ فت 
که    ، حسیتی سید محمد  که در سایر بخشها مرصوف تدریس بودند. پوهاند    ، دیگر 

ی کرده،  موقف و  در  درین باب    همۀ عمر خود را در پای آموزش و آموختاندن ستر
یک و بیان معائی قانونمندیهای آن  دا   خاص قرار جایگاه   ی شت. او در توضیح مسائل فت 

رسآمد روزگار بود. توانائیهای علیم پوهاند حسیتی و قدرت انتقال آن به محصالن و  
ی بینظت  بود. او   یک را به درستر فهمیده  به دلیل اینکه خودش  محصلی  ی قضایای فت 

 زایدالوصفی  اندوخته های خود را  بود،  
ی

به دانش  با شیوۀ سلیس و روان و با سادگ
یک را با زبان ساده چنان توضیح یم داد  ی   ، آموزان انتقال یم داد. او مسائل پیچیدۀ فت 

ی  که شاگرد این استاد ئی بدیل    ، که هر شاگرد به درکش یم رسید. نگارندۀ این سطور نت 
ت گزیده.    از سجایای نیک و شفقت او   بود،  بهره برده و بر قدرت کالم او انگشت حت 

دارای اخالق    خنده ای بر لب و فرحتر بر مزاج داشت، که همیشه    ، استاد حسیتی 
ت پسندیده است، طبع ظریف و شیوۀ سخن دلپذیر   این استاد ئی مانند  حمیده و ست 

 روح و روان شاگردان اثر یم گذاشت. بر  
یک را دستنوییس کرده و آرشیف  پوهاند حسیتی لکچر  ی های بخشهای مختلف فت 

 او دستنویس 
ً
ا یک میخانیک را در کف کفایت و ید اهتمام  یم نمود. اخت  ی های بخش فت 

و در    گردانیده دوست ارجمندم داکتر رفیق پور گذاشت تا آنها را دیجیتال و جاویدانه  
که آقای رفیق پور در این امر بس مشکل،    ، خدمت دانش آموزان قرار دهد. به تحقیق 

  
ً
طرح و ترسیم اشکال زیبا و مقاطع دلپذیر و  تایپ دستنویسها و در    در مخصوصا
 که همیشه در امان سالمت باشند.    ، زحمات فراوان کشیده اند   مولها، نگارش فور 
قید    ، این کتاب  در  درک    172که  شده،  آماده  زیبا  اشکال  و  چارتها  با  صفحه 

یک میخانیک را آسان نموده و در مباحتر مانند اساسات میخانیک،   ی پرنسیپهای فت 
 بخشهای علم الحرکات، علم القوه، 

ً
ی کپلر،   مخصوصا ازی، به، ح ذ جا   قوانی  ی   رکات اهتر
حاالت سه گانۀ اجسام، میخانیک گازات، مایعات و بیس مباحث    انرژی،   و   قدرت، کار 

که به دانش آموزان این رشته کمک فراوان یم کند. در    ، دیگر مطالب ارزنده ای دارد 
ی کتاب به حیث "مشت نمونۀ خراوار" آورده یم شود:   ذیل ییک دو مورد از میر



   

     

 
 . ل ی حرکت اجسام در سطح ما   23شکل  

 
برا   ۀ تجرب   70شکل   اثبات    ی پاسکال 
 . عات ی فشار ما 

 

 
 

و عمودی با مقاطع    رابطۀ رسعتهای متفاوت جریان آب در نلهای اففر   : 107شکل  
 های مختلف. متفاوت و فشار 

 
 

که مملو   ساختار یک شکنجۀ آئی   71شکل  

از آب است و برای بلند کردن اجسام وزین 

 از آن استفاده یم کنند. 
 



 این اثر گرانبها تحت لینک ذیل قابل دریافت است: 
 

Rafiqpoor-Daud-https://www.researchgate.net/profile/M 
 

حسیتی  رنج    ، پوهاند  و  فراوان کشیده  زحمات  دروسش  تهیۀ  در  دیده،  که  بسیار 
د و به قول  هایش در خد د ور ا آرزومند است تا دست  مت دانش آموزان جوان قرار گت 

ش داغ    ، بزرگان  و در ذهن و ضمت 
که"علم بباید آموخت و کتاب نباید سوخت!" ازیتی

که سالها با خون    ، گرانبها   گنجینه های و درد و سوخت و سوز فراوان بود تا مبادا این  
دلش ازین سودا  در طاق نسیان فرسوده شوند. ازین رهگذر    دل به میان آمده اند، 

میخانیک   یک  ی فت  ی کتابش در بخش  اولی  از نشی دیجیتایل  نیاسود و همینکه  هرگز 
یافت،  از    اطالع  و  خوشنود گردید  آن  بسیار  محمود  عاقبت  و  مرضی  خاتمت 

   دستنویسها مشور شد. 
 رس   94سن    به اینک    که گرم و رسد ایام بسیار چشیده، ،  این مرد بزرگ 

ی
یده و  سالگ

وی دید و قدرت شنوائ  این  بدل کرده. حاال    ء روزگار تت  قدش را به انحنا  دیگر نت 
با جگری کباب و چشیم  در حشت صبح سپید    وی .  استاد روزگاردیده به تحلیل رفته 

  پر آب و با دیل پر درد شعری در خصوص "معلم آواره" به مصداق روزگار خودش، 
ییک دو بند آن در اینجا نقل یم  و  است  این کتاب درج    170در صفحۀ  که    ، رسوده 
 شود: 

 
 آواره معلم  

 بی دبستانم   معلم آوارۀ افغانستانم 

 به یاد مرغزار کشور خویش 

 به یاد جوانان میهن خویش 

 به یاد آن طالب مکتب خویش 

 بی شاگردانم   رساپا آتش و شور و فغانم 

 بی خانمانم   معلم بیچارۀ افغانستانم 

 به پای آبشار یک بنالم 

 به یاد گلعزار یک ببالم 

 به پای کهسار یک بمالم 

 بی آشیانم   بجابی جز وطن آرام ندارم 

 در بیابانم   معلم آوارۀ افغانستانم 

https://www.researchgate.net/profile/M-Daud-Rafiqpoor


 جوانان وطن دلشاد باشید 

 به کسب علم و فن آزاد باشید 

 باشید   ط به حفظ کلتور خود محتا 

رم و دلشاد باشید 
ُ
 در کهسار هم  به هرجا خ

 بی کاروبارم   معلم بیکارۀ افغانستانم 

 
س  که باقر  ، امید است  ی روزی دیجیتال شده و به دستر دستنویسهای پوهاند حسیتی نت 

ند. قابل یاد د   بیش از   ، آوری ست انش آموزان قرار گت 
ً
اثر   20که پوهاند حسیتی قبال

ده اند.  ی الملیل به نشی ستر  علیم به زبانهای مختلف در ژورنالهای معتتی میل و بی 
ی دیجیتال شده و در  که باقر آثار استادان    ، نگارنده آرزومند است  مجرب کشور نت 

  ئ  خدمت اوالد وطن قرار داده شوند تا باشد در این اوضاع و احوال تاریک بارقه ها 
ی ویرانۀ ما تابان گردند.   از نور علم در رسزمی 

 وقت این استاد بزرگ گرم و خت  و تالش شان مستمر بادا! 
 

 پایان 


