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 ودانۍ کیفیته بي او زلزلې
 خاطره یوه ر،یانجین یو

 
 د نږدې ته اندونیزیا کې، میاشت په ډیسمبر د کال میالدي څلورم زره دوه د

 یی تباهي بیسارې چې کومې شوه پیښه زلزله غټه یوه کې سمندر په هند
 یغهبیدر سونامي اوبو د سمندر د سمدستي، پسې زلزلې پدې. کړه ته رامنځ
 ته کلیو او ښارونو ساحلي هیوادونو پرتو د نږدې ته سمندرغاړې د څپې

 په سونامي او ټکانونو دې. کړ پیښ ور ناورین لوی هم یی هلته او ورسیدلې
 په ریقااف د حتی او مالدیف مالیزیا، سریالنکا، هند، برما، تایلنډ، اندونیزیا،

  . انسانان له دوه ملیونو نه زیات کې څنډو ختیزو
 مرګونې او تباهۍ جوړې بی دې د پردې، په ټلویزیون د کله چې به ما

 هپ زلزلې د چې توګه په نیریانج یو د ساختمان د کاشکی چې کاوه می به ارمان دا نو لیدل، تصویرونه ویجاړۍ
 يمخنیو په غمیزې داسی د کې راتلونکې په چې شول کوالی لرم، تجربه ناڅه څه اړه په ډیزاین د ودانیو د وړاندی

 .واخلم برخه اندازه په چیټاکۍ د کې خروار په کې،
 د ېچ ونیوه اړیکه سره مؤسسې خیریه یوې له کې ایالت په جورجیا د امریکا د مې کې لټه په فرصت یو همداسي د

 کسان غهه او دی( فارهیومینټي هبیټاټ) نوم مؤسسې دې د. کوي مرسته کې جوړلو په کورونو د سره کورنیو بیوزلو
 روژېپ دې هم به مرسته نغدي اندازه یوه چې باید سربیره، لګښتونو په سفر خپل د أخلي برخه کې پروژو پدې چې
 موسسې دی د ما. کوي هم کار ډول په اشر د کې جوړلو په کور د عمالً  به پخپله او ورکوي ډول په بسپنې د ته

 د مګر استعمالوي مواد قیمت ارزانه د دوئ هم څه که. دي وړ تسلۍ د ځایه ډیره تر او لیدلي کې امریکا په کارونه
 دوئ. يکیږ څارنه کار د دوئ د لخوا ډیپارټمنټ بلډنګ ایز دسیمه او برابر سره ستنډرډ د امریکا د یی کیفیت کار
 د وا کیږي ویل اکویټي سویټ چې ته کوم وي وال برخه کې کار پدی پخپله عمالً  باید چې جوړوي کور ته چا هغه

 .لري معنی سرمایې د تویولو خولو
 او ړموک سفر ته جزیرې بالي د اندونیزیا د چې شوه برابره موقع دا راته کې اکتوبر په کال نهم زره دوه د باالخره،

 نه خلکو ډیرو. وه مخ سره بحران اقتصادي لوی یو له امریکا چې وو کال هغه دا. شم ځای یو سره ټیم له دوئ د
 زمونږ. شول وتړل هم بانکونه ډیر بلکې ورکړل السه له وو، اخیستي یی پورونو بانکي په چې کورونه خپل یواځی

 کې پایله په ستونزې مالي دغه د وې میرمنې یی اکثره او وو نه ریانجین پلوه له مسلک د هم یی یو چې غړي ټیم د
 دا یی پارهل برابرولو د اسنادو تعلیمي خپلو د چې وو محصلین پوهنتونونو د یا او وې ورکړې السه له دندي خپلي یی

 . بللو فرصت کار
 ما هت دفتر مرکزي دوئ د. وو راغلي څخه انګلستان او جاپان اندونیزیا، کانګ، هانګ کاناډا، امریکا، له غړي ټیم د

 څارنه ړخا تخنیکي د ودانیو د شم کوالی او یم انجینر ساختمان د زه چې وه کړه یادوونه کې لیک بریښنا لمړني پخپل
 هسر رسیدلو له هلته. وو ناست شنه ته همکارۍ زما او وه کړې څرګنده خوشحالي خبرې پدې دفترهم دوئ د. وکړم
 هرات یې کې غاړه په او وکړ درناوی زما زیات، څخه تمې له زما کې ګر ډ هوایی په نماینده ایز سیمه مؤسسې د سم،

 وویل هت کوربه مي کې پای په ګرام پرو د. وو شوی جوړ هم ګرام پرو تشریفاتي یو لپاره زموږ. واچاوه امیل ګلونو د
 ویلو کې ځواب په تهده را خو. کړم مطالعه پوری سبا تر یی زه ي چهراکړ کاپي یوه نقشې د پروژي د ددوی ته چې
 .راکړي یي به کې یځا په پروژې د او نشته سرهور اوس چې
 تمدن وا ښار له وروسته، نهسفر ساعت دوهیو له کې بس یو په ټیم زمونږ یی سهار بل او تیره کې هوټل په مو شپه
 ډوډۍ له چې کې ترڅ په میلمستیا ماښامنۍ د. شوو ځای په ځای کې هستوګنځي یو په او ورسولو ته کلي یو لیری نه
 محلي دوئ د چې مکړ معرفي سره ځوان کلن ویشت دوه یو له یی زه وه مل سره ور هم موسیقي ایزه سیمه عالوه نه
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 ربهتج کاري ډیره او یم شوی فارغ څخه پوهنتون له نوی زه: وویل کې جریان په خبرو د راته ځوان دغه. وو ریانجین
 ته يکل لیری دې ځکه نو میندالی شو نه کار یی ښارونوکې لویو په چې معلومیده انګریزۍ کمزورې له ده د. نلرم

 مت لپاره ساعت یو د سره ما له وروسته کار له ورځ هره چې وویل ورته ما. وو کړی پیل کار په یی تازه او راغلی
 وماتراس د چې وویل ژبه انګریزي ګوډه ماته په ته را ده. وښایم درته اساسات ډیزاین د وړاندی په زلزلي د ترڅو کیږه
 یرېجز په بالي د . نو نیسي مخه سونامي ډول هر د چې ده پرته مینځ تر سمندر هند د او جزیرې د بالي د جزیره لویه
 چې وهش یاده را خاطره ږیری سپین یو کلي د زموږ ته ما خبره پدې. نشته اړتیا ته معلوماتو ټکانونو د زلزلې د کې
 خیلو جاني تر شرني له دی خدای چې کوله دعا یی به کې پای په جرګې د او وو ناست به کې مرکه جرګه هره په

 .دي ليک دوه کې جنوب او شمال په کټواز د خیل جاني او شرنه. کړي پیښ خیر ته( افغانستان) اوغانستان ټول پوري
 بنسټ کور د. وو ډوب خولې خولې کې کار په او انسان بیوزله یو خاوند کور د ورغلو ته ځای کار د کله چې سبا

 رههمدوم. وو کړې ډیران سر په مځکي د یی جغل او شګه او ایښی یې تیږی وو، کیندلی ګوتې دوه یو یی( تهداب)
 انکریټک باندي بیل په چې یی به کله. اچوي ور مالګه څوک چې ته کټوې ښوروا د لکه ګډول کې په یی به سیمنټ
 کور د او کولي لوبي کېشګو  پدې ماشومانو کور د. ګډیدې ورسره هم به خټې اندازه کافي په نو اړول، را اړول

 خپلهپ خاوند کور د او وه نه موجوده مقشه نقشه کومه. کوله استفاده الخال بیت د څخه شګو لدې هم پیشکو او چرګانو
 هرات هغې. شي جوړ سره له ډول مسلکي په څو تر کړي بند کار دا چې وویل ته مشرې ټیم د ما. وو اړم ته کار مخه

 وږم کړي، جوړ کور ته ځان خوښه پخپله چې پریږده سړی لرو، نه بودیجه لپاره ساختمان مسلکي د موږ چې وویل
 !یی کار او پوهیږي دی نور کوو مرسته ورسره یوازی

 وړهج څخه لرګیو له چې( کې ځنګل په جونګړه) زړه یوه کورنۍ بیوزلې دې د چې وو نیولی تصمیم مشرې ټیم د
 موخه همدی په. کړي جوړ بام کور نوي د څخه میخونو زړو همدغو او ګیو لر همدغو د او کړي ورچپه وه، شوې

 رکړلو ډول په مرستې د لپاره پروژې دې د چې وې اخیستي چکشې او څټکونه چینایی دانې څو یو پیسو هغو په یی
 وې کړې موظفي لپاره سیخولو میخونود زړو د ښځې، زړې دری یی څخه ټیم له زموږ چې وه دا جالبه. وې شوې
 ونګړېج د راوړل، تیږو د. وي تړلې ترشا چې یی ډبې اکسیجن د لکه بریښیدې داسی اخیستله، ساه یی به کله چې

 په خیر د به پخپله خو وو سپارلي ته نجونو ځوانو او نارینه ټیم د یی خیژول دیوالونو اود ګډول کانکریټ د ورانول،
 ږېخو سر یواځنی لپاره دې د زه خو وو، لګیا کار پخپل یو هر او کاوه نه شکایت چا بل هم څه که. وه ناسته غونډۍ

 دهچان ډالره سوه پنځه او زر یو لپاره کورنۍ دهمدې یو هر ټیم کسیز شپاړس زموږ چې وویل ورته مي بیا بیا. وم
 .واخلي میخونه نوي او لرګي نوي پیسو پدغو ته چې ده پکار درکړیده،

 ومني غلطي خپله چې پریښوده نه ته دی غرور ځایه بي شان، په نیکونو خپلو د وه پیرنګې زړه یوه چې مشره ټیم د
 شهادت هپ ټول او ورکړه قربانی هم څټکونو چینایی وروسته، فعالیت ورځني څو د. راولي بدلون کې تصمیم پخپل او

 یخم نیم یو. ختل. خپل سرونه یی له السه ورکړل خوله ځایه ونه خوځیدلو کلک څټکانو تر میخونه زاړه. ورسیدل
 پیرنګۍ زړې کې پای په. ولویدل کاره له او خرې په خرې کې مقابله په سره چکوشونو له راغی، هم الس په چې
 نوو د چې وکړه یی بهانه او راوړ یی ماشین یوغټ کشۍ اره د او لرګي اندازه یوه ومني، پړ ځان چې لدې پرته

 وکهپ ټکه او ونیول را مو میخونه بکس یو واچوله، چانده نوره ډالره څو یو هر موږ. نلري بودیجه کومه لپاره میخونو
 ورتهپ نیماییدیوالونو وخښت د کورونو دوو د مازی مو کې پایله په زیار د اونیو دوو د زمونږ. کړ روان پری مو کار

 .وهش بربنډه ښه هم کیفیتي بی وسایلو چینایي د او شو تیر عبث ورانولو په جونګړې زړې د مو وخت ټول کړل،
 ورته می ټکو څرګندو په او ولیږه لیک یو دفترته مرکزي مؤسسې دې د می سمدستي سره راستنیدو له ته امریکا
 په زلزلي د او وو نه برابر اصولو ډول هیڅ په رۍیانجین د هغه کړ جوړ کې اندونیزیا په موږ چې کور کوم: ولیکل
 توګه په جالې د غڼې د مو جونګړه. وه بهتره ډیره څخه کور نوي له دوئ د جونګړه، زړه کورنۍ هغې د کې مقابل

 چې معیارونه هغه ساختمان د: وویل کې ځواب په راته دوئ .نکړ جوړ ورته مو کور مرغه، بده له خو کړه نس تس
 ملکونو دغو د چې دا بله او کیدالی عملي نشي کې بانډو او کلیو په نړۍ نورې د هغه ګورې کې امریکا په ته

 ناچارو هغو له یوازی مونږ. کوالی نشي څارنه جوړیدو د ودانېو ډول دغه د کې بانډو او کلیو په هم حکومتونه
 .وي مروجه هلته چې کړي جوړه ځانته پناه سر یوه داسی ځانله چې کوو مرسته سره کورنیو

 لزلهز یوه داسی کی هیټي په کي میاشت په جنورۍ د کال د دوه زره لسم وروسته میاشتي دوه پوره نه سفر لدې زما
 څو نه زلزلې لدې. ووژل یی انسانان زیات لکو دری تر او کړ مات هم یی ریکارډ زلزلې د اندونیزیا د چې وشوه

 وه یځا په کامالً  مشوره زما چې وکړ یی اعتراف وکړاو تیلفون راته مشر دفتر مرکزي د هابیټاټ د وروسته ورځې
 د کمه له کم باید ګران کار او انجنیران ملکونو غریبو داسي د: وویل ورته ما. وکړه یی ښتنه غو همکارۍ د او

 دیوړان په ټکانونو د زلزلي د چۍ کړي جوړي ودانۍ داسي ترڅو کړي زده فارمولې او معیارونه ساده ډیر انجینرۍ
 ورته هم بودیجه کافي او لري کې پام په ګرام پرو یو همداسي دوئ وویل ته را ده. شي وکړای مقاومت څه نا څه

 شون امله له کارونو د دفتر خپل د ما البته .شئ والړ لپاره کال یو د ته ملک دغه مخې له مهربانۍ د تاسو خو لري،
 دوئ چې شوم خبر وروسته. وغوښته بښنه ورڅخه مې ځکه نو ووایم ځواب مثبت ته غوښتنې هغوئ د چې کوالی

  کې موده په کال یو د او کړی داد قرار سره کمپنۍ امریکایي بلې یوې له
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 .وګرځیدل المل ډاډ او خوښۍ د زما چې کوم دي روزلي انجینران ایز سیمه سوه پنځه یی
 

 چې کړم اپید سټنډرډ ساده داسي یو چې مشو کې فکر پدې زه وروسته،نه  زلزلې هیټي لهد له او سفر له ته اندونیزیا
 ارک څخه ور کې ملکونو هغو په څو تر نلري و اړتیا ته الیسنس او ډګري انجینرۍ د. وپوهیږي باندي ور څوک هر

 او رنېد د هیټي د .پوهیږي نه باندي معیارونو عصري په هم، شته که او نشته انجینران یا چې چیرته شي واخیستل
 اماوع ساده یو انجنیرانو مسلکي او تکړه هیوادونو دیارلسو د کې کال یولسم زره دوه په وروسته، زلزلې خونړۍ

ددې ستندرد په اساس د سویس د انکشاف او همکاري ادارې یو کتاب خپور کړی . کړ خپور او جوړ سټندرډ فهمه
 بهژ انګریزي په هغه ولی نشته، فارمولونه سخت او پیچلي کې کتاب پدې هم څه کهدی چه دا طریقه تشریح کوي. 

ځپلي څلویښت کتاب او  همدغه له چې وپتیله انځ په ما نو. پوهیږي نه ورباندی هیوادوال ډیر زموږ چه شوي لیکل
 خپاره کې وټیوبی په او په ه تیارلکچرون ویډیویي لنډ ژبه پښتو يکلیوال ساده په ګټه واخلم او نه کلني مسلکې تجربې

 .واخلي ګټه څخه ور به وطنوال ګران چې ده هیله. کړم
 درنښت، په
 

 : لینک یوبټزما د لکچرونو د یو
 

 استاذ پخوانی پوهنځي د انجنیرۍ د پوهنتون کابل د محمود، هللا امین انجنیر
 ښار سټاکن د / کالیفورنیا
 ۲۰۲۰جنوري 
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