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 ه او د بشري ناورین سریز يلوژتکنا
 

 
 

دې په  جوړول  یا  کول  رامنځته  څه  یو  د  واسطه  په  انسان  له   يشاهد د  مخ  پر  ځمکې  د  انسان  چې  ورکوي 
لر وموجودات نورو توپیر  ديڅخه  خبرې  دې  د  حیوان   تاثبا ،  شو،  ځیر  ته  حیوان  چې  ده  بس  همدومره  لپاره 

. انسان بیا په زرګونو کلونو کې يکیږ ، څښي او ویدهيخور  چې په خپل حالت پاتې دی؛ یوازې يکیږ هکلون زرګونه
  .لپاره ابزار او وسایل رامنځته کړي ېهوساین پرمختګ کړی دی او تل په دې هڅو کې شوی چې د ځان

لومړی په سمڅه کې  ،لاو ګرمۍ لپاره یې کالي جوړ کړ ۍنیخ زیار ایستلی. د هکلون هکلون د همدې موخې لپاره یې
. بیا یې لیې د ښه ژوند لپاره نور شیان رامنځته کړ همدې ډول هاو پ او کورونه رامنځته کړل ېخیم اوسېدل، بیا یې

شو چې اور یې په واک   یالسبر ناتوپه دې اند دي چې انسان هغه وخت په نورو حیوا  نپوهانټول ښارونه جوړ کړل...
شول چې اور بل کړي او همدا   یوکول کې واخیست، د دوی په اند انسان لومړی له اور سره نا اشنا و خو وروسته یې

د هر ژوندي موجود په فطرت کې جګړه نغښتي ده او انسان هم د جګړې لپاره  و چې په نورو ژوو یې الس بر شو.
ې یې په لومړي ځل د ځان ساتنې او ښکار لپاره له تیږې نه ک Stone Age و په زمانهوسایل رامنځته کړل. د تیږ

د سره  تېرېدو  په  وخت  د  کړه.  جوړه  هم  ومس  او وبرونز وسله  یې  اوسپنه  چې  دې  تر  شول  پوه  اړه  په  ګټې  د 
په ځمکه کې خواره   ،یې د تمدن پولو ته ځانونه ورسول او ټولنیز جوړښتونه یې هم رامنځته کړل  هباالخر .وپېژندله

   .لکېښود شول او په هر ګوټ کې یې د نوي تمدنونو بنسټونه
د   .يښی .ز م. ۳۵۰۰ شو. پوهان د څرخ د کشف زمانه بسب  کې د انقالب تترانسپور څرخ یې رامنځته کړ چې دا په

،  وغږیږ په اړه ۍنالوژک ت دلته مونږ د .لراورسېد انسان د پرمختګ لړۍ همداسې روانه وه تر دې چې اوس مهال ته
له   ،یکړ د بنسټ ډبرې هماغه له پیل څخه اېښودل شوي وې او په تدریجي بڼه یې تر اوسه پرمختګ ۍتیکنالوژ د

  ... .پورې نالکترو اور څخه نیولي تر
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د ته ربخا وار  ددراورسې ماشین  په ربخا ،  انقالب را جوړ کړ، کارونه یې چټک  تصنع ماشین  ټکنالوژۍ کې  او 
ماشینونو اکثره هغه کارونه  او څه موده وروسته د دې المل شو چې د انسان اکثره کارونه ماشینونه ترسره کړي. کړل

به الس  په  انسان  د  چې  خلک ترسره  کول  چې  شول  المل  دې  د  بیا  دا  شي.  يیاغ او هبیکار کېدل؛ 
کې یې د ماشینونو په ماتولو الس پورې کړ. کارګرې طبقې ماشینونه د ځان د بد مرغۍ او بې   نانګلستا او هفرانس په

  .کارۍ المل ګڼل
شوه چې به بشپړ ډول ټول کارونه ماشین نه شي کولی او بېرته بیا کارګرو   همالوم او ړال نور هم چټک پر مخ تصنع

شول. د دې هېوادونو  کزبرځوا ډېر ژر هېوادونه يصنعت د هغه زمانې .و څه کارګر ارام کړلته اړتیا شوه او دې ی
ورنه پورته کړي. دې کار )د   کړي ترڅو دوی ګټه لاې  خلک د دې په فکر کې شول چې څنګه نور انسانان ځان ته

دونو  اهېو يصنعت شي. لاې چې یو ملت د بل ملت لپاره هبریښېد هناممکن کول( جګړې ته اړتیا لرله او دا خو لاې نورو
او جګړې  لووت د هېوادونو په الندې کولو پسې .کړې يپرمختلل د وسلو پرمختګ ته دوام ورکړ، وسلې یې نوي او

  .له هغوی څخه ګټه اخیسته هب  وهېوادون يصنعت پیل شوې. ټیټ هېوادونه به ژر رام شول او
هېوادونه په خپلو کې  يصنعت چې هدا و خو دا کوچنۍ جګړې وې او اصلي خبره خوټیټو هېوادونو به جګړه کوله  

  .ېیې پیل کړ جګړې ېلوی ېلوی او لونښت سره
لومړۍ نړیواله جګړه   هېوادونو باید له یو بل سره حساب کړی وای. يصنعت پېړۍ پیل هغه زمانه وه چې شلمې د

شو لکه يصنعت .هرامنځته  سره هفرانس ،نانګلستا ،نآلما هېوادونه  دومره  کې  خپلو  په  نور  چې  لوجګړېد او 
شو ومیلیونون په ووژل  پکې  جګړهلانسانان  چې  کله  هم هختم .  بیا  وو   هرقابتون  شوه  نه  ته  پای 

ال نه و ورک شوی چې دویمه نړیواله جګړه پېښه شوه او دا خو دومره لوی بشري ناورین و  یبو وباروت د رسېدلي.
جګړه نړیواله  لومړۍ  هېره  چې  خلکو  ولګېده  يهستو.شوه د  پته  دا  دلته  او  شوې  وکارول  جاپان  په  هم  وسلې 

  .ته هم ستر ګواښ پېښوي تطبیع  یوازې بشري ناورین نه رامنځته کوي بلکې يتکنالوژ چې
پرمختګ تل د لویو   ۍتکنالوژ شوه چې د  همالوم شوي وه او ولسونه په سوله پسې ګرځېدل خو هختم دا چې جګړه

کې طبیعي   ولومړی په يتکنالوژ چې يوای کېږي. د طبیعي ناورین په اړه خو بیا ځینې داسې بسب  بشري ناورینونو
دا وروسته  خو  کوي  رامنځته  ديکنترولیږ ناورین  اوسه  تر  ال  دا  یانې  له   ۍتکنالوژ ؛  یې  نړۍ  چې  ده  ځواني 

  .شي حاصال وور ورو ، وروسته بهيړکسره مخ  Global warming  وګرمول
په   دمستن يانګلیس دلته مې هغه ؟حل شي وور ستونزې به ورو ۍتکنالوژ په دې خبره څومره اعتبار په کار دی چې د

( وهلي دي او بېرته یې  يتکنالوژ) مخکې انسانانو زمونږ پړاوونه هکلون زړه شي چې پکې ویل به یې چې به زرګونو
کلونو   ووروستی  په مټ په ۍتکنالوژ کړي. که دا واقعیت ولري؛ مونږ به هم دوسلو په واسطه یو بل تباه   يهستو د

   کې له منځه ځو؟
شي...   لکېښود سیاره کې د ښار بنسټ خمری کال پورې به په يمیالد ۲۰۵۰سازمانونه بیا ادعا کوي چې تر   يفضای
به طبیعي ناورین رامنځته کړی وي، که به انسان دومره پرمختګ کړی  ۍتکنالوژ اای ؟، په کوم دلیل يش لکېښود ولې

  ؟يپریږد لپاره به د ځمکې سیاره ۍتېر وي چې د ساعت
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