
ِٰن الرَِّحيمِ 
ـِه الرَّْحَمـ  ِبْسِم اللَّ

 نږدې ماشومانو!  را او زړه ته  ڼوندو، وروېډېرو قدرمنو خو 

کې يو څه    لومړی زه غواړم چې د زده کړې او پوهې په برخه 

،  هکړه رڼا ده، سرمايه ده، اخلاق د  زده  .په لنډ ډول وړاندې کړم

پرمختيا ده. په    ېواد يو ه  وتل دي او د  څخه مينه ده، د جهالت  

  ي انارش  اي  سره غربت له منځه ځي، ګډوډي    پوهېزده کړې او  

په ژوند کې ډېر    لپارهد انسانانو    پوهه زده کړه او    له منځه ځي. 

په هره    اينه وي يکه ښځ،  وي   نه ناري  انسان  ارزښت لري، که دا

 چې مثبته زده کړه وي. په دې شرط ساحه کې وي، خو 

قوي ترينه وسله     يوه  زده کړهم او  تعلي  » منډيلا ليکي:    ېلسنن

 «. موجودې نړۍ ته پرې بدلون ورکول کېږيده، چې 

کې ډېری کورنۍ او د    افغانستان  وادېږ په هبده مرغه زمو  له 

او  ېه کړې  زده  مشران  نيم  يو  رنګ    پوهېواد  ډول  بل  ته 

او کلتور خل  .ورکوي نه  دا د مذهب  او  بولي  پرېږدي  اف عمل 

 ،شيخاوندان    پوهېاو    ېکړ   واد راتلونکی نسل د زدهېچې د ه

 ږه مظلومې خويندې او لوڼې.په خاصه توګه زمو

ويل:   به  اسلام هغه    » د پښتنو ستر مشر خان عبدلغفار خان 

په   يې  علم  چې  دی  ښځ  نه ناريدين  انسانياو  کړی    نه  فرض 

 له  ومبدبخته قام دی چې د مذهب په ن  خو! پښتون هغه   دی.

 « ليرې ساتلی شوی دی. څخه علم 

مز  ېيس جئد پوهنتون پخواني ر   ډد هارور د پوهې په برخه کې  

 کنانت ليکي:



ده، چې   نه سرچيو او تړلو ايډياوو  سره ورته طرح  هغو  پوهه د» 

وي او د ډېرو تجربو او    ېل شوزمايښتونو او تجربو په اثر من آد  

 «ي.ېږ نو په کولو سره لا هم پسی غني کښتويزمآ

ک علمي  ډېر  سر  په  نړۍ  پوهان    ادرونه د  د  تېر او  چې   شوي 

 . ې ديزميښتونو په اثر منل شوآدوی پوهې د تجربو او 

، چا خپله ې دهکارول  لپاره  خپله پوهه د کوم منفي مقصدچا   

او چا خپله    د شهرت د پاره کارولې  ه ، چا خپله پوهپوهه پلورلې

انسان د  اوپوهه  هوساينې  د  هدف    انو    ده.   کارولې  لپارهښه 

پوهه يې د ښه هد خپله  پوهان چې  انسانانو د هغه  د  او  ف 

 ډېر کم دي. ده، کارولې لپارههوساينې 

څخه  پوهې  د  هغې  د  چې  وايم،  ته  چا  هغه  انسان  پوه  زه 

پوهه په هره برخه کې وي انسانان ګټه پورته کړی شي، که دا  

 او د انسانانو په ګټه وي.

د کتابونو  چې زده کړه ده، علم دی او که پوهه ده، دا ټول    دا

 .ېږيپه برخه ک انسانانوپه واسطه د 

ون کې محصل بده مرغه په هغه دوره کې چې زه په پوهنت  له 

ږ ورڅخه ګټه  کتاب نه وو چې مو  تودېوم، داسې کوم د نوي م

چپترونو څخه و  پخوانيتود او  ېوای. مونږ به د زاړه مپورته کړی  

ولايتونو    وپه دو  وازېي  ږ په ټول افغانستان کې موست.  يکار اخ

پوهنتونونه   عبارت کې  څخه  ننګرهار  او  کابل  له  چې  درلودل 

م وو ژبي  پښتو  د  افغانستان  د  ژبه  ح.  دري  په  به  ته  صلينو 

  ژبه  پښتو  ته به په  نومحصلي  تحصيل ډېر ګران وو او دري ژبو

ماته دا احساس پېدا شو  وو چې  علت    همدا  .تحصيل ګران وو



به کم تر  زه  وخت مساعد کړ، نو    ويماته    که خدای پاک  چې  

 .ليکمهرو مرو  علمي کتاب عنوان يوکمه 

په برکت ما د يو کتاب پر    دی اوس د لوی او بښونکي خدای دا  

او    لپارهمحصلينو    د  وادېکتابونه د هعلمي    عنوانه   ځای درې

لۍ ډا  لپارهواد خوږو ماشومانو  ېد ه  ( کتابه ګريم نکلون)د    هم

په جرمني    . ددې کتابونو د چاپ لګښتاړمي دي چې پرې ويکړ 

او په جرمني کې    ې( د کورنۍ خيريه ټولنEroesکې د ايروس )

ځنګل   لوی  د  چې  ږيري  سپين  سخاوتمند  او  مهربان  ډېر  يو 

 .دی ستیيخاوند دی، په غاړه اخ

(  Afghanicلمان کې د افغانيک )آاري او تخنيکي چارې يې په  اد

وردک کوي، تر   ډاکټر يحيیچې مشري يې قدرمن  له خوا    مرکز 

تر    ۲۰۱۰  له  دغه مرکز  سره شوي دي.   ال کز  زېږدي  ۲۰۲۲څخه 

په   زرګونوپورې  او  عنوان  چاپ   ه ټوک  سلګونو  کتابونه  علمي 

افغا  کړي د  يې  ډول  وړيا  په  پوهنتونونو  او  مختلفو  په  نستان 

 شلي دي. ېکې و 

(  د ودانيو د جوړولو مهندسي اساسات )زما لومړی کتاب چې  

دېنومېږي په  شوی.  چاپ  کې  ټوکو  دوه  په  د    ،  کې  کتاب 

نيول څخه  بنسټ  د  چې    يځمکې  څه  کوم  پورې،  بام    پهتر 

محاسبي  او  جدولونو  انځورونو،  د  دي،  مربوط  پورې  ودانۍ 

 . ي ديليکل شو توګه  عمومي و ځای په ي سره

مختلفو کتابونو څخه چې په    د  رۍيکتاب کې د انجن  ېما په د 

ژبه آ د ساختماني  ن شويتدوي  لماني  ده.  کړې  استفاده    دي، 

د   رشتې لغاتون  ېپه  تخنيکي  ډېر  مونږ کتابونو کې  ه دي چې 



کې   پښتو  په  په    ځانګړیورته  اکثرأ  مې  هغه  نو  لرو،  نه  نوم 

(  چې  Podestدي. د مثال په ډول: )   تشرېحي ډول واضح کړي

انګر  )ېپه  ورته  کې  پورتني  Stair Landingزي  د  دا  چې  وايي،   )

، او ما د دمې ځاې تني زينو په منځ کې ساحه دهزينو او ښک

کړ  ياد  نوم  دیپه  )ی   .Leibung  ) انګر په  ورته    ېزيچې  کې 

(Revealشاوخوا ګانو  کړکۍ  د  کې  دېوال  په  دا  وايي،  ته   ( 

( انګر Pfettenراوتلی ځای دی.  په  )ې(  ورته  (  Roof Purlinزي کې 

( Sparren. ) کړې دهد افقي تيرونو په نوم ياد    کلمه   دا  وايي، ما

انګر چې   )ېپه  ورته  دا مRoof Ribزي کې  وايي،  ميلاني    ې(  د 

. داسې نور ډېر لغاتونه دي چې په ی دیتيرونو په نوم ياد کړ 

 دي.  شکلونو کې هم ښودل شوي

 



 

 

چې  يدو زما   کتاب  انر )م  ودانۍد  کوونکې  سپما  نوم   ( ژي  په 

ستلای شي، ييوې ودانۍ څخه سړی ګټه واخ  له دا چې    .ږيېياد

ال په ډول د کوټو هر ډول انرژي پکاره ده )د مث  د دې لپاره   نو

انرژي، د ډېر ګرم موسم  په وخت کې د کوټې   لپارهد ګرمولو  

او د کوټې د هوا   انرژي  اقليم معتدل ساتلو  لپاره  بدلولو  د  د 

ي چې  ی شا انرژي(. خو دغه انرژي ډېر اوچت لګښت لري او کېد

ه تللچاپېريال  پرمخ  په  ځکه  نو  کړي.  ناولی  د    ېم  کې  نړۍ 

چاپې  ۍرژ ان د  او  لګښت  اوچت  مخنيونې د  د  ناوليتوب  د  ريال 

دي، چې ددې له جملې څخه دا چې ې  ډېرې څېړنې شو  لپاره

سړی تودوخ   څنګه  د  ودانۍ  يوې  د  چې  شي    درجه  ېوکړی 

ن کړي.  کمېدلو  راټيټه  د ضرورت  تودوخي  د  انر   لپارهو  د  د  ژي 

 کي سيستم ورکړل شوی دی.يتخن و خاصد کمولو ي اغيزې

 



 
 

ک دريم  مهندسانو  ) تاب  زما  زده    لپاره د  ستاتيک  ساختماني 

 انسانان څخه  فتونوآ عيطبي د ودانۍ يوه چې څرنګه   .ید   (کړه

 خپله   چې شي  ستر  داسې بايد هم ودانۍ سره دېله     نو ژغوري،

 نو .شيپېښ نه   ګواښ خطر  د ته  انسانانو څخه    خوا له  ودانۍ د

 او سکون د  ودانې  يوې د  سره تېرېدو په  وخت د  ته  انسانانو ځکه 

 .شو پېدا فکر  درېدو ټينګ د کې  مقابل په  فتونوآ عي طبي د

 چې  ده کړه زده يوه سکون ودانۍ يوې د يا ستاتيک ساختماني

 او امنيت برخو  ساختماني  وړونکو  بار د  کې ودانۍ يوې په 

 په  دې د او قوې کې ستاتيک ساختماني په  ي.  جوړو باورتيا

 محاسبه  کې  برخو په  ودانۍ د هم او ودانۍ په  اغيزې کې مقابل

 په  څخه   خوا له  بېرون د چې فشار  او وزنونه  هغه  مطلب کېږي.

 ته  منځ چې  ېقو او وزنونه  ودانۍ خپلې د يا  او راځي ودانۍ

 په  دا کوي، اغيزه  متقابل برخه  ساختماني يا ودانۍ او په   راځي

 کېږي. محاسبه  کې ستاتيک ساختماني



 

 
 

ته  او زړه  د  )  لپارهماشومانو    ېنږد   را  زما څلورم کتاب د خوږو 

لماني کتاب آ  به چې کله ما له . دا نکلونه  ید   ( اثر ګريم نکلونه 

له ېيوپت  دا له ځان سره  مېکول، نو بيا  خپلو لمسيانو ته  څخه  

خوږو ماشومانو ته حتماً ژباړم.   ېوادد خپل ه  به   نکلونه   چې دا

ژ  پر خپلې  او دا کتاب مم نو هغه وو چې  بريالی شوم  ې  نې 

 .ماشومانو ته ډالۍ کړ 



 

دا چې نن ورځ زمونږ په هيواد کې د زده کړې، علم او يا پوهې 

او   توګه زمونږ د خوېندو  په خاصه  په مړه کېدو ده،  ډيوه مخ 

شوي، نو زه دې خپل دردېدلي    لوڼو پر مخ د پوهې ورونه تړل

هيوادوالو ته وړانديېنه کوم: که نن ستاسو پر مخ د علم ورونه 

تاسې کولای شی چې د خپل ستونځې له منځه  تړل شوي، نو  

پلار يا   ،ا محصله محصل يوړلو له پاره د انټېرنټ له لارې، که دا  

نورو قدرمنو ليکوالانو    د  کتابونو او يازما د    دی،  نيا يا نيکه   مور،

عل سره  کتابونو  د  استادانو  لرياو  پورته    اقه  ورڅخه  ګټه  او 

يې خپل  پتې څخه    ېورکړل شو  ېد لاند   انټرنټ، د  کولای شي

ښکته کړي.    اډاونلوډ ي  لفون ته کمپيوټر، لب ټاپ يا سمارټ تي

ه اختيار په وړيا ډول پوادوالو ته  ېه  څخه   دا د افغانيک له خوا

 .ي ديورکړل شوکې 

afghanistan.org-www.ecampus 

http://www.ecampus-afghanistan.org/


www.afghanic.de/download 

ټولنو څخه چې ددې کتابونو لګښت بيا هم د هغو    رپ  ېي  زه 

او د افغانيکسيغاړه اخ  سر   چې په   څخه   مرکز   معلوماتي  تی 

او  ېي  کې دی  وردک  يحيی  ډاکټر صيب  ستومان  قدرمن   ه نه 

، ډېره ې دياره کړ پلوادوالو  ېه  ود خپل  ېي  ځلې  ېهل  کېدونکې

 له کومي مننه کوم.  او د زړه ډېره

 په درنښت 

 اسدهللا ملکزی  ر نيپلوم انجېد
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