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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
   ۲۰۲۱/ ۱۱/ ۶۰               لدودیا

  
  

 منج ـمجوم و ـنلم ــ ع
 

 ( بدهللا قندهاری، منجم افغانع به مناسبت وفات شادروان)
 

  
 

ذهنم زنده میګردد: شیخ علی احمد فکور، عبدهللا   رد فتد، سه نام  ا  هرز مانیکه چشمم به روی جنتری روی میز می
  ۲۹یا  ۲۸خست منجمین کشور بودند، که معموالً شب  ن  . دو بزرګوار  (یلزایپعزیزالدین وکیلی )پو قندهاری و استاد

وغایتا( در رادیو بعد از اخبار هشت شب برای چند دقیقه در مورد سال جدید صحبت میکردند. ماه حوت هر سال)ا
سال جدید را سال برکت، ارامی، ترقی و بارنده ګی توصیف مینمودند و نام سال را معرفی   ؛دبالطف ایکه داشتن

  . میکردند: سال موش، سال مار، سال فیل..
 

بدین ترتیب   .تزېین میبود لزاییپلمی کشور استاد عزیزالدین وکیلی پوقوهمچنان جنتری سال جدید بقلم خطاط هفت  
  .رتباط داشت و توسط منجمین استخراج میشد( از چندین لحاظ با نجوم از کلی)جنتری

 

زمانی در رادیو افغانستان پروګرامی بود بنام) له کیږدۍ، تر سپوږمۍ(. سالهای شصت میالدی بود، توجه همه بسوی 
  پرواز انسان به مهتاب بود. این خبر دردهات کشور ما عین کفر تلقی شد. مردم ما در آن زمان نام یوری ګاګارین
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تعجب کردند، که انسان پا به  وبا بی باوری روی( ونیل ارمسترانګ )ازایاالت متحده امریکا(را شنیدند و)ازاتحاد شو
به  شنونده ها شد.شب پخش می نه شنبه ساعترچها روزهای  این پروګرام که به یاد دارم،ی طور .کره مهتاب ګذاشت

،  د شناسی داشتنمورد نجوم و ستاره ی را درتمعلوما خبرها و   ًً اداشتند، در هر برنامه حتم عالقه شناسی ستاره نجوم و
ولی اکثریت عوام منجم و طالع شناسی را با هم خلط کرده بودند، یکتعداد افراد درکنار سرکها به دیدن طالع میپرداختند 

د میکردند،  معین  آسمان  در  را  یی  ستاره  هرکس  برای  ی نزما آن  ر و  از  که  تصوری  ستاره  کتنها 
مثالً میګفتند ستاره ات درخشان است یا ستاره عمرت ازمدار خارج خواهد   .م، همین افراد بودندیتداش ممنجای سشنا

اخبار مربوط نجوم   هالآن روزها و سارد شدوغیره. ولی جنابان فکور و عبدهللا قندهاری این ذهنیتها را روشن ساختند.
مردم ما با این عرصه ی   های منتشر شد وابو کت  در مجالت مشهور آن زمان مانند ژوندون وغیره نیز راه یافت
  .از علوم آشنایی علمی یافتند و راه شان را از خرافات جدا نمودند

 

)سازمان فضایی امریکا( را رد کردند که پیش بینی NASA میالدی این پیشګویی۲۰۱۲حتا درسال   نجمین افغانم
اریکی مطلق فرو میرود، ولی چنان نشد،به این  برای سه روزوشب کره زمین در تاګوی نموده بودند که درین سال

در   زمجه هایی خاص ورصدخانه د تلسکوپها متخصصانی که در ترتیب ګفته منجمام افغان به حقیقیت پیوست. امروز
همه روزه ما  دشناسی هستن ستاره و تحقیق و پژوهش در عالم نجوم و دان در حال مشاهده آسمان هپیشرفت کشورهایی

  .داندازن را به حیرت می
 

به یونان برمیګردد. یعنی   ز، تصادفاً که ریشه ی این علم نیتاسی یکی از علوم بسیار قدیمی اسننجوم یا ستاره ش 
ا نجوم  های  اند زنخسیتن  برخاسته  منجمین  ،یونان  و  شناسان  ستاره  ما  نیز  درافغانستان  خصوصاً  درشرق؛  ولی 

   .میرا داشت  و البیرونی و سایرین یمانند فارابرمشهو
 

نجو یا  شناسی  منجم مستاره  و  است  علمی  رشته  ک ددانشمن یک  رویسیا  که  است  اجرام   ی 
می اهکهکشان و تسیارا ،نگا هرستا مانند یآسمان بدین  د ننک مطالعه  وبزرګ  مجهز  وتلسکوپهای  وسایل  امروز   .

م نظر میدادند. ولی  در مورد نجو حتا آمیخته باخرافات ومنظور ایجاد شده،ولی در سابق با تخیالت، تجارب ګذشته  
می اموزند و ارتباط  رشتهٔ  نیرد (PhD ) درجه تا ا حت شناسان امروز مراکز علمی درین ساحه وجود دارد که ستاره

  .ند ینما تحصیل می  ممطالعه اجرا و هجغرافی،ریاضیات ،کفیزیاب
 

اجرام سماوی، وضعیت آب وهوا، چګونګی  .بسیار کم متخصص و دانشمند داریم یدامتاسفانه ما درین ساحه تعد
منجم داشته باشیم،   دوسال وغیره مسایل باالی حیات ما تاثیر مستقیم دارند. باید درین مورد در جغرافیای کشور خ 

کشور ها نباشد، ویا  قابل مالحظه است، شاید برای دیګر   زیرا موقعیتهای کشور ها ازهم متفاوت اند. انچه برای ما
که دوران طالیی پیشرفت   دعصر جدی در.ما مشابه نیستند دطول البلد وعرض البل  وجغرافیا  مسایل سایر کشورها با

علم  .و دارای شعب مختلف ګردیده است یافته فانکشا زنی شناسی ستاره دانش، علم و تکنولوژی است؛ علم ِ نجوم و
از یکی  که  تجرب نجوم  ا یعلوم  بر  رصدی تمشاهدا ساساست  و  وب تجربی  مدل  یریاض ااستوار  های و 

این علم، از آن جهت که جدا و بیرون از کره زمین قرار   تمفردا د. البته موضوعات ورارتباط مستقیم دا ریاضی
این دارند، تمام  امروز  بشریت  ولی  مینماید،  دشوار  ساخته   خیلی  شامل  شان  مطالعات  ساحه  در  را  موضوعات 
افغان درین مورد پیشنهاداتی مشخص به دوامیدو .اند تالشهای عبدهللا قندهاری،   ت تقدیم بدارد.لاریم جناب صدیق 

قندهاری   امید جای عبدهللا.نجوم علمی ارتقا داد نجوم را از سرحد ستاره شناسی عنعنوی به سطح بلندتر و نزدیک به
بتوانیم. خداوند جنت فردوس را نصیب قنده را پر نموده  اری نموده تمام زحمات شان را صدقه ی جاریه  عبدهللا 

تاسف است که مقامات  بس یا. جدمحسوب فرمایند. ملت نجیب افغانستان خاطرات و خدمات شانرا فراموش نمی نماین
کنده فقط یک ارو نشرات داخلی ازین ضایعه یادآوری نه نموده و به این مسایل بی توجه اند. این نوشته کوتاه و پ

مود ساخت که ما افغانها تا هنوز نیز خیلی از کاروان دانش عقب افتاده واصالً به ارزش بعضی ساحات مثالی را وان
بیوګرافی  پیشنهاد میګردد اداره هواشناسی کشور .علمی اهمیت نداده ایم، چه رسد به قدرشناسی دانشمند و متخصص

ا غرض تشویق جوانان در معرض دید نصب  ارشیف حفظ نمایند و یک فوتوی شان ر فوتوی عبدهللا قندهاری را درو
سال   جنتری  اول  ی  صفحه  در  میګردد  پیشنهاد  اینده ۱۴۰۱نمایند،  درج ()سال  مختصرایشان  وبیوګرافی  فوتو 

  .زندګینامه عبدهللا قندهار درج قاموس کبیر افغانستان نیز خواهد شد ګردد.
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