به نام خداوند قادر و توانا
ساختمان هاي قديمي كشور خصوصا شهر كابل چطور توانسته اند از گزند حوادث طبيعي مانند زلزله و سيالب
در امان باشند
زیر بنأ رشد اقتصادی و اجتماعی هر کشور ارتباط مستقیم به ساختمان دارد انکشاف در عرصه های مختلف بدون
رشد متوازن و علمی ساختمان امکان پذیر نمیباشد .واگر به گذشته انكشاف ساختماني وشهرسازي کشور بدقت
دیده شود ،و پالنهاي شهري و ساختمانهای قدیمی کشور مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد به وضاحت دیده میشود
که در گذشته ها مردم بیشتر از امروز روی مسائل ساختمانی وشهري دقت عمل بخرچ داده اند .میخواهم نظر
گذرایي درزمینه داشته باشم اگر نارسایي هاي نوشتاري  ،تخنیكي ویا تاریخي موجود باشد كه هست ،ارزومندم در
إصالح ان همكاري نماید
 -１دربخش شهري
تثبیت محالت كمتر اسیب پذیر ،حفاظت از محیط زیست ،حفظ زندهگي با همي وخصوصیات برازنده اجتماعي،
انتخاب دقیق محل خدمات عامه  ،وبسا مسایل عمده دیگر برخورد مسوالنه تر را در گذشته در قبال پالن هاي
شهري نشان میدهد .
بمنظور روشن شدن موضوع نظر مختصر مي اندازیم به ساختار شهري شهر كابل قدیم :
ساختمان هاي رهایشي كابل قدیم باالي تپه ها ،دامنه هاي كوهاي شیر دوازه واسمایي ،دامنه هاي كوه هاي محاطي
وادي زیبا وسر سبزكابل و قسما باالي زمین هاي المضروع وكمتر زراعتي ِبنَا یافته بود مانند ده افغانان ،چنداول،
سراجي ،هندوگذر ،خرابات ،قلعه قاضي ،افشار بي بي مهرو ،عاشقان عرفان ،دهدانا ،نیازبیگ  ،ارغنده ،شهرارا،
چهار قلعه چهارده و غیره  ،و هفت باغ مشهور كابل را باغ لطیف ،باغ باال ،باغ قاضي  ،باغ بإبر  ،باغ علیمردان،
باغ عمومي ،باغ شهرارا(نام باغ ها ممكن دقیق نباشد) تشكیل داده بود كه اهمیت این باغ هاي سبز را در زیبایي
كابل قدیم میتوان از سروده هاي شعرا در وصف كابل بخوبي إحساس نمود
خوشا عشرت سراي كابل و دامان كهسارش
كه ناخن بر رگ گل ميزند مژگان هر خارش
ولي پالنهاي شهري كه بعدا بنام شهرهاي عصري در اكثر والیات كشور بنیان گذاشته شد از تهاجم بي رحمانه
باالي محیط زیست وانهدام فرهنگ باهمي مردم اغاز یافت مثال در شهر كابل بجا اینكه شهر در دامنه هاي كوها
تپه ها ،دشت هاي وسیع شمال شرق ،جنوب غرب وجنوب انكشاف داده مي شد  ،متاسفانه تمام ساحات سبز كابل را
تخریب وبه یغما برد كه بها انرا فرزندان كشور طي سال هاي متمادي خواهند پرداخت ویا شهرنو غزني كه بهترین
ساحه باغي غزني را تاراج نموده است
این پارچه چه زیبا این ویرانگري را به تصویر كشیده است

کابل آن شيران پيکارت چـه شد
رستم و رتبيل ساالرت چـه شد
مشک عالم رفت و محمود بيات
آن محمد جان سـردارت چه شد
قلــــعه مستحکم بــاال حصــــــار
آن دژ و ديوار کهسارت چه شد
گنـــبد کوتوالی و چوک و چــته
چارباغ و ارگ سرکارت چه شد
رونق هـــــــندو گذر باقی نماند
دختر ديوان و دربارت چه شد
(کابل ناتهه  ٬محمد اصف آهنگ)
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-٢ساختمان هاي كابل قديم
استفاده اعظمی از مواد محلی ترکیب و تهیه مواد ساختمان محلی و حتی مقاوم ساختن ساختمانها در مقابل حوادث
طبیعی از جمله زلزله ها  ،سیالب و غیره با در نظر داشت تکنالوژی و امکانات آنها نیز به مراتب مسوالنه تر و
علمی تر از کارات ساختمانی امروزی در کشور ما میباشد.
برای اثبات این موضوع ساختمانهای را که اکثرا در آنها زندگی نموده ایم و یا همه روزه از مقابل آنها میگذریم مورد
برسی قرار میدهیم.
اگر به شهر کهنه کابل که زلزله های متعدد را سپری نموده اند نظر اندازی گردد مسائل عمده ذیل جلب توجه مینماید.
تمام مواد ساختمانی را در ساختمانهای شهر کهنهء کابل مواد محلی تشکیل میدهد از نقطه نظر مقاوم بودن در مقابل
زلزله تمام مسائل که در نورم ها و استاندرد های جدید برای ساختمانهای مقاوم زلزله پیشنهاد میگردد و در امور
دیزاین انجنیری امروزی مطرح است در ساختمانهای متذکره مورد استفاده قرار گرفته است

مثال کم ساختن وزن ساختمان ،ارتجاعی ساختن نسبی ساختمان به منظور کاهش ضریب دینامکیت  ،که قوای زلزله
مستقیما متناسب به آنها میباشد پایین اورد مركز ثقل ساختمان  ،محدود ساختن خالیگاه (دروازه ها و کلکین ها) و
تناسب آنها با دیوار های که خالیگاه ها در آنها قرار دارند با در نظر داشت کیفیت خشت کاری و استفاده از رینگ
های عمودی و افقی وحتي رینگ بالي تهداب ها از چوب  ،استفاده از كتیبه هاي چوبي بمنظور تقسیمات منظم قوه
هاي افقي و انتقال انها بدیوار ها یعني تامین كار مشترك پوشش هاي چوبي ودیوار ها همه و همه مسائل اند که در
مقاوم ساختن ساختمانهای امروز از طریق نورم ها و استاندرد توصیه میگردند
مطابق به تیوري كه میگوید " یك دیوار خشتي وقت میتواند كه بهتر قواي افقي زلزله رامتحمل شود كه توسط كمربند
هاي افقي وعمودي كانكریاتي محاط باشد وتطبیق این تیوري را در اكثر ساختمان هاي شهركهنه كابل بوضاحت
میتوان مشاهده نمود وبعوض رینگ هاي افقي وعمودي كانكریتي از رینگ هاي چوبي استفاده شده است
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در تصویر ذیل میتوان این موضوع را واضحا مشاهده نمود
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ولی آیا روند ساختمانی امروز در کشور چه حالت را بخود اختیار نموده است پس بیائید که مسائل امروزی ساختمانی
کشور را نقادانه مورد بررسی قرار دهیم .قابل تذکر است که انتقادات مربوط به کدام شخص و یا کدام مرجعی
مشخص نبوده اما همه دست اندر کاران رشته های تخنیکی در قبال مسائل ساختمانی مسئولیت مشترک داریم.

میتود های ساختمانی:
ساختمانها در کشور همین اکنون مطابق به شرایط ساختمانی حد اقل  30الی  40سال قبل ادامه دارد تکنالوژی جدید
کمتر و بصورت نهایت محدود در کشور راه یافته است در اعمار ساختمانها از سیستم های کانکریت یکریخت استفاده
به عمل میاید که در این صورت مدت ساختمانی طوالنی ،قیمت تمام شد بلند و ضایعات مواد ساختمانی بیشتر میگردد
و از جانب با عث ایجاد سیستم سخت ساختمانی و بلند رفتن قوه هاي زلزله در ساختمان گردیده که در نتیجه اقتصاد
ساختمان را تحت سوال قرار میدهد.

در حالیکه اقتصاد ساختماني ایجاب مینماید که پروسهء اعمار ساختمانها هر چه بیشتر کوتاه تر گردد که اینک توجه
شما را به چند نمونه از تکنالوژی جدید ساختمانی که اسناد آن به دسترس قرار دارد از جمله هزاران سیستم های
جدید جلب مینمائیم.
تورید تکنالوژی های جدید ساختمانی در کشور بدون مطالعات عمیق و همه جانبه و بررسی آنها نظر به شرایط
محیطی افغانستان مشکالت دیگری را به مشکالت موجود امور ساختمانی خواهد افزود.
همین اکنون امور ساختمانی کشور بیرحمانه مورد تحاجم قرارگرفته است ،یکتعداد از دستگاه های ساختمانی و یا
افراد و اشخاص مختلف به تورید و تولید بعضی از تکنالوژی های که در سایر کشور ها مورد استفاده قرارداردد
مبادرت میورزند.
ما خواهان ایجاد تکنالوژی های جدیدکه با شرایط اقلیمی محیطی و محلی ما مطابقت داشته باشد میباشیم.
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ولی اگر سرازیر شدن بعضی از سیستم ها در کشور بدون مطالعه و بررسی صورت گیرد نتایج مطلوب از آن بدست
نخواهد آمد طور مثال استفاده از گادر های فلزی با پوشش های تذری خشتی که همین اکنون به پیمانه وسیع مورد
استفاده قرار میگیرد روی دالیل ذیل پیامد های نا مطمئن را در قبال خواهد داشت.
اوال گادر های فلزی که به کار میرود دارای مشخصات معین نبوده و از جانب دیگر بصورت تخنیکی مورد استفاده
قرار نمیگیرد مثال گادر ها بصورت آزاد روی دیوار ها قرار داده میشوند.
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در حالیکه حتی در تعمیراتی با پوشش ها ی چوبی از زمان های خیلی قدیم از کتیبه ها استفاده به عمل می آمد.
موجودیت این کتیبه ها استحکام ساختمان رادر مقابل قوای افقی زلزله تا حدود زیاد با ایجاد کار مشترک عناصر
افقی و عمودی تآمین مینماید و قرار دادن هر عنصر افقی بردارنده بدون ارتباط با عناصر بردارنده عمودی در
شرایط زلزلوی مجاز نمیباشدویا استفاده از عناصر فلزی که اکنون در کابل جریان دارد شامل این مسئله میگردد.

ةج
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مثال در شرایط زلزلوی باید جاینت ها یا گره های ساختمان هاي فلزي الستیکیت الزم را داشته باشد.
در حالیکه در ساختمانهای تحت اعمار از عناصر فلزی با گره های ولدنکی استفاده بعمل میاید که این خود سوال
برانگیز خواهد بود.

طرح های غیر مسئوالنه و نا مطمئن:
امور طرح ودیزاین پروژه ها در کشور شکل فوق العاده پراگنده را به خود اختیار نموده است همه و همه مصروف
امور طراحی در کشور میباشند
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مواد ساختمانی
تولید مواد ساختمانی در موسسات تولیدی کشور تقریبا به رکود مواجه گردیده است  ،با در نظر داشت وسعت امور
ساختماني در كشور نمیتوان صرفا روی مواد ساختمانی وارداتی اتکا نمود چه مواد متذکره از نگاه قیمت و کیفیت
نمیتواند نیازمندیهای دور نمایي مارا مرفوع سازد.
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متاسفانه مارکیت های مواد ساختمانی کشور به مارکیت
های اموال بیکیفیت کشور های همسایه تبدیل گردیده
است که این موضوع انجنیران رشته های تخنیکی را به
تردد امور ساختمانی مواجه ساخته است از یکطرف که
استحکام ساختمان رانمیتوان تضمین نمود و از طرف
دیگر طراحان مجبوراند که از ضرایب اطمینان بزرگتر
استفاده نمایند .که در نتیجه پروژه های معموال نامطمن
و غیر اقتصادی طرح و دیزاین میگردند.

نورم ها و استاندرد ها:
نورم ها و مقررات ساختماني ملي روي استحكام ،اقتصاد وكنترول ساختماني وطراحي ،نظارت امور تولیدي
وتوریدي كشور ها رول اساسي را دارا میباشند
عدم موجودیت نورم و استاندارد هاي ملي بر عالوه كه روي مسایل فوق تأثیر منفي داشته  ،دست همه را در امور
طراحی بازگذاشته تا بدون واهمه از فردا به امور طرح و دیزاین و یا امور ساختمان اقدام نمایند .واز جانب كنترول
امور طراحي وساختماني را نیزبمشكل مواجه ساخته است.

کنترول امور ساختمانی:
امور ساختمانی تقریبا از کنترول خارج گردیده است کمپنی های خارجی بدون مکلفیت های بعدی به طرح دیزاین و
اعمار پروژه ها به اساس قرارداد های نامطمئن و نا مکمل پرداخته وبسا اگر حادثه در جریان ساختمان بوجود آمده
است هیچگونه مراجع حقوقی تخنیکی مسئول وجود ندارد تا موضوع را پیگیری نماید
حفظ ومراقبت سیستمتیك ساختماني وجود نداشته وحتي این موضوع براي اكثریت مالكین ساختمان داستان وقصه
بیش نیست ودر سرمایه گذاري هاي دولتي متاسفانه توجه الزم درزمینه وجود ندارد مراقبت از جریان ساختماني
به تجارت منفي دیگر مبدل گردیده
اگر پروسه بدین شکل ادامه یابد ناگذیر منتظر حادثات دلخراشتری از آن خواهیم بود

دستگاه های ساختمانی در کشور:
عدم توجه به دستگاه ساختمانی داخلی و صنف بندی آن نظر به امکانات و وسایل زمینه آنرا مساعد ساخته که
ساختمانهای بدون کیفیت بالخصوص در ساحه ساختمانهای دولتی اعمار گردد که هنوز دوره استفاده وی آنها آغاز
نیافته که به ترمیم یا احیا مجدد آنها ضرورت احساس میگردد مثالهای آنرا در همه ساحات به وضاحت میتوان مشاهده
نمود .از طرف دیگربعضی دستگاه ها نسبی مجهز که وجود دارند الکن توسعه و رشد آنها نسبت عدم موجودیت یک
مقرره معین ساختمانی وجود ندارد
این موضوع سب ب گردیده است که بعضی دستگاهای ساختمانی که نه تنها برای اهداف مالی بلکه روی انگیزه سهم
گیری در اعمار مجدد افغانستان به میان آمده اند نتوانند انکشاف نمایند  ،لذا در مرحله کنونی ضرورت است تا
دستگاه های ساختمانی داخلی طوری انکشاف و تقویه یابند تا بتوانند درداواطلبی های پروژه های بزرک در رقابت
با دستگاهای خارجی قرار گیرند در غیر آن مقدار هنگفت اسعار ساالنه توسط دستگاه های خارجی به خارج از
کشور انتقال و دستگاه های بیرو نی همچنان بی رقیب خواهند ماند و آفر های دلخواه خویش را بر ما خواهند قبوالند.
نجیب هللا اوژن
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