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و شميره   2 تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوا: يادښت  ير و لولـ، ل په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ٢٠١١/ ٠٦/ ٢٦                                             محمد حق نيکزاد  
 

  ښتد مخلوط او مرکب ارز
    

ی، ومره مادی چي پيداکي يدی،  ۍ په مادی جوړښت کي چيري چي زموږ ماحول يې احاطه ک دوی په  دن

ډول مخلوطونه او ترکيبونه لري  چې  –په طبيعت کي دوی ډول . کي موجوديت لری) مخلوط او مرکب(دووحاالتو

يپاه ک هر يويې ديوې خاصي وظيفې د ي نو  کميت، او  تناسب کي توپير را دوی  په کميت، که چيري د .ارول کي

ه  بيا د دې تغير سره يې نوم  تعير مومي او مقاومت يې  هم فرق کوي، چي د )فزيکی او کيمياوی خواص(دوی هر

ي و او د. هم بدلي خه مخلوط  مخلوط مثال کيدای سي چي د رود جغل په نظر کي ونيسو چي دري و  دوی . ديش

ای سي خه جالک ولی اوبه يوداسي مرکب دی چې د هايدروجنو او اکسيجنو د  .کيدای سي د جالې په واسطه يو دبل 

خه السته راغلی دی ر داچي د .ترکيب  و م خه جال ک برق په واسطه هغه  ولي موږ نسو کوالی جي دوی يو دبل 

و   . تجزيه ک

خه د فزيکی عملياتو په اثر جالکيدای يا تر هغو زياتو موادو و مخلوط د دوو او ای کيدوته واېې چي يودبل  داسی يو

ای کيدو ته وايي چي د فزيکي عملياتو په اثر يود بل  زياتو يا تر هغو دوو د اما مرکب بيا. سي موادو ودا ډول يو

خه جالکيدای سي يوازي د کيمياوي عملياتو په اثر يو خه نسي جالکيدالی،   .دبل 

لور اصله  يا دواړو يا مخلوطي او  ترکيبي،که چيري د ي بايد د دوي دغه  خه کار اخيستل کي  کيفيت،( مواد 

اصولو خالف کار وسی نتيجه يې د  دې ذکر سوو په نظر کې ونيول سي او که چيری د) مقاومت او تناسب  ،کميت

ت  وي کار بې کيفيتي او ايه ل ي بې  ي،پروژو په ج په بل عبارت، د ..د پان ي مصرفي مواد  وړولو کی پان

ي، ي، کارول کي ايه چي وينو د همدې ډول کارونو. خو د کار نتيجه صفر ده وخت تيري په سرته رسولو  تر کومه 

ه اغوستې ده د پر مخت پروژې په هم دې شکل سره  د سره  زموږ د هيواد   .عمل ب

  دا ولي؟ 

ه د شخصې جيبونو د  واب يې دادی چي دا هر  يلن  دپروژو په تطبيق کی نه د موادو کيفيت . ډکيدو په خاطر کي

ي، نه کميت، ولو تيرسو، بل بد حالت  هم روان دی .. نه مقاومت او نه تناسب په نظر کي نيول کي که چيري تردې 

وک او مرجع نسته چې ورته ووايې  دا ولې؟ او انه خپل داليل لری او هغه داچې داسې  هغو هغه داچي  په  دا هم 

ري وي، ي او يا چارواکي ورسره مل نو په دې  پروژو کي چي  چارواکي دخيل وي او يا دهغود  خوا سرته رسي

وک کوالی سي چي د ي چي داولي؟ صورت کي  خه پوښتنه وک   قراردادي 

اي ،روژې په موادو کي تقلب صورت نيسيکه چيري د پ ه نتيجه به ېې د پروژې د کار خرابوالی  او د پيسو بې 

ت وي   .ل

ی نتيجه  ک  خرابي وي که چيری په تعميراتې موادوکی تقلب را ولي په داسي موادو کي  هم . به يی د تعمير يا 

لی دی لکه په انساني درملونو کي چي  روان دی  او د انسانانو ژوند  تقلب روان دی چي د انسانانو ژوند ورسره ت

لی دی او که چې ډاکتر   صاحب هم ډاکتر دی او هم د درملتون خاوند ي اودا کار پخپله ډاکتران کو ورسره ت نو  .دا

ي چې ولي  يې دوا ب وک به د خه پوښتنه وک   .ې کفيته ده او يا تر وخت تيره دهده 



 
 

 
و شميره   2تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

کلونه تير سول خو دغه جيبونه  .دا کيسه هم دغه ډول ده هم دا ډول که چيري دنفتې موادو موضوع په نظر کې ونيسو

ي او نه به هم  ډک سېال خالي دې او    .نه ډکي

له سيکه چيري د کيمياوي کودو او اصالح سوو ي ني نتيج ، نود تخمونه په هکله  خبره و ي ه بيا تر هري بلې دې 

نې خرابه ده وک  .ي ه داچي تقلب  د اقتصادي پروژو په هره برخه کي  په ښه درب  روان دی  او مخنيوی  يې  لن

ه د مافيا په ولکه کې دينه کوي  او يا به يې نس که چې هر   . ې کوالی  

ه داچي  که چيري عم وله هيوادونه مرستندويه  سی  او خپلي  ،ومي وضع په هم دې  ډول روانه ويلن ۍ  چي د ن

ه سي مرست وله زموږ په واک کي راک  بيا به هم د پرمخت موضوع تر پوښتني الندي وي او نوموړي مرستي ي 

ه چي  ب ن ايه رواني دی رواني به ويلکه    ..ي

 
  پاي

  
 

  


