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 ؟ پېژنو انقالبونه صنعتي څو
 

 
 .ید کې (عصر) پېر په انقالب صنعتي څلورم د اوس دي، کړي تجربه انقالبونه صنعتي درې اوسه تر بشریت    

 یې انقالبونه ؟ بولي انقالبونه یې ولې چې شو، پوه باندې دې پر باید راوسپړو څه یو انقالبونه دا چې نه دې له مخکې
 یې ولیدت چې وو، ځواکمن او بنسټیز دومره وهڅول یې انقالبونه صنعتي دغه چې بدلونونه یا نوښتونه هغه بولي، ځکه

 .کړه بدله هم یې بڼه کار د بلکې شول ډېر تولیدات یوازې نه .کړ بدل بنسټیز
 .ده دوره یې پورې پیل تر پېړۍ نولسمې د او شو پیل کې نیمایي دویمه په پېړۍ اتلسمې د انقالب صنعتي لومړي    

 دې په .ړيک بدل تولید میخانیکي په تولید السي چې وکاراوه، لپاره دې د ځواک بخار او اوبو د انقالب صنعتي لومړي
 د او ( رانسپورټت ) راوړنې وړنې د .شول پیدا را نوي ( ماشینونه اوبدلو د ) کڼي انجنونه، بخار د او اوبو د کې پېر

 څخه اقتصاد یزکرهڼ له چې شوه دا پایله نوښتونو دې د .شول رامنځته نوښتونه کې ډګر په ( علم فلزاتو د ) میتالورژي
 پرمختګ مه ( وسایلو ترانسپورت د ) هوبلو راوړنې وړنې د سربېره دې پر .شي پیل هڅې اوښتو د ته اقتصاد تولیدي

  .وکړ
 دویم .و پورې یلپ تر پېړۍ شلمې د او شو پیل کې نیمایي دویمه په پېړۍ نولسمې د بیا پېر انقالب صنعتي دویم د    

 هم شبکې لګرافتې او تېلېفون د الرې، اورګاډو د سربېره دې پر .وکاروله برېښنا لپاره ډېرېدو د تولید د انقالب صنعتي
 چې شوه، دا هپایل بدلونونو دې د .شول راپیدا هم صنعت کیمیاوي او نفتي پوالد، کیفیت لوړ د سربېره دې پر .وغوړېدې

  .شو رامنځته هم وېش کار د لپاره کېدو متخصص د او شي پسې له پر تولید صنعتي او ډېر تولید برېښنا د
 درېیم .شو پیل سره کېدو پیدا له (انترنټ)رټوپیکم د کې نیمایي دویمه په پېړۍ شلمې د پېر انقالب صنعتي درېیم د   

 ټکنالوژي مالوماتي او الکترونیک لپاره کېدو اتومات د تولید د بیا ،بولي هم یې انقالب دېجیټالي چې انقالب صنعتي
 انسانان ماشیني) باټونهرو او کېدنه اتومات تولید د چې شوه دا پایله دې د .شوه رامنځته کېدنه دیجیټال وینا بله په .وکاروله

  .شي رامنځته (
 ځای یو سره انېګ ټکنالوژۍ چې ده، دا ځانګړنه مهمه انقالب دې د .دی پېر کولو ماشیني د انقالب صنعتي څلورم      
 او اټنونهو ترمنځ ډګرنو ډیجیټالي او بیولوژیکي فزیکي، د کېدنه یوځای ټکنالوژیو د دغه .وي ګډ سره یې یا او کوي

 .کوي رامنځته کېدنه اتومات تولیدي او وړي منځه له کرښې
 کومتح فدرالي د المان د پورې ۲۰۱۳ تر څخه کال ۲۰۰۶ له ؟ شوه پیدا را څه له اصطالح انقالب صنعتي څلورم د   
 یووالی صنعت تولیدي او ساینس د Forschungsunion ) د چې وه، شوې ګومارل ډله مشورتي یوه کې چوکاټ په
 یادې د .کوله مکاريه سره ستراتیژۍ له (Tech-Hi  ) د حکومت د ډلې مشورتي دغې .یادېده نوم په ( پیوستون یا

 مالوماتي پر دغې حکومت المان د .کړي سمبال ټکنالوژۍ مالوماتي په صنعت تولیدي چې وه دا موخه ستراتیژۍ
 » همدا .و ورکړی نوم ( څلور صنعت Industrie 4.0 ) د ته پروژې  سمبالولو د صنعت تولیدي د باندې ټکنالوژۍ

 وا ایښودونکي بنسټ فورم اقتصادي نړیوال د کې ۲۰۱۶ په .شو انقالب صنعتي څلورم بیا وروسته « څلور صنعت
  .وکاروله ګړنه « انقالب صنعتي څلورم » د ځل لومړی شواب، کالوس ښاغلي رئیس اجرائیه

 کې پایله هپ بشپړېدو د پروژو د سمبالولو د صنعت تولیدي د باندې ټکنالوژۍ مالوماتي پر کې المان په حال، هر په    
 شوي لیدتو او لوژستیک ساحې، کار د ماشینونه، انسانان، چې شول ولیدل او شول رامنځته سیستمونه شبکو ډیجیټالي د

 اومه قالبان صنعتي څلورم چې وه دا مانا دې د .کوي السنیوی بل د یو او دي کې اړیکه په مخامخ سره بل یو له توکي
 لري وړتیا دا بانقال صنعتي څلورم وینا بله په .کړل کې اړیکه په سره توکي شوي تولید او انسان ، ماشین تولید د مواد،

   .کړي بدله بېخي بڼه کولو کار د او دود ژوند اړیکې، انسانانو د چې
 ته ډېرو ان چې داسې دي، راوستي یې بدلونونه ډېر او وپنځولې را څانګې نوې ډېرې بېخي انقالب صنعتي څلورم      

 یو مازې انقالب صنعتي اوسني د .لیدلي وي نه به ما وي که لرو، نه ( کلمات ) ویي برابر اوسه تر ال کې پښتو په یې
 سرچینې، انرژۍ نوې د ،(Things of Internet the  ) انترنت توکو د شبکې، صنعتي نړیوالې :دي دا بدلونونه څو
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synthetic  ) *بیولوژي سنتېتک پرنټرونه، 3D ،( Material Composite ) *مادې مرکبې څخه متالورژۍ له
 Biology)، بدلون ژن د شبکې، عصبي مصنوعي وسیله، ترانسپورت د کوونکې رهبري پخپله ځان خپل (  genetic

engineering )، ذکاوت مصنوعي او ټکنالوژي بیو.  
 لږ *بیولوژي تېتکسن او «* ماده مرکبه » توګه تته په به دلته .ده څانګه یوه علم د خپله په نوښت هر یاد پورته دغه   
 ګډولو له مادو ېلوبېالب څو د یا دوو له چې وایي، ته جامد هغه ( Material Composite ) ماده مرکبه .وسپړو را

 یوه او کېږي پیوند سره بل له یو لري خواص فزیکي او کیمیاوي بېالبېل چې مادې څو وینا بله په .وي شوی جوړ څخه
 تیاوېځانګړ او جوړښت هویت، مخنی خپل مادې شوې ګډې هغه ټولې کې ماده مرکبه په .کېږي رامنځته ماده نوې بېخي
  .ساتي

 چې ،کوي نډیزای سره له اورګانیزم لپاره لرلو د وړتیاوو نوو داسې د چې ده، څانګه هغه ساینس د بیولوژي سنتېتک   
 وړولې،ج باکټریاوې داسې او ( دیزل بیو ) توکي سون بیو درمل، وخت یو که بیولوژي سنتېتک .ورکړې وې نه طبیعت

 .تولیدوي توکي خوراکي ترکیبي ډېره تر اوس شي، وژغورل چاپېلایر څو تر وخوري، تېل يوش ګډ سره اوبو له چې
 تکسنتې د چې کېږي، پیدا هم غوښه کب د ان ترڅنګ غوښو او پنیرو پروتینونو، بېالبېلو د کې بازار په ورځ نن

  .دی تولید بیولوژي
 د چې رابولي ته دې سکتورونه خصوصي او دولتي لپاره پرمختګ اقتصادي او ټولنیز د ،انقالب صنعتي څلورم     

 .کېږي ګومارل ته خدمت بشر د ذکاوت مصنوعي وینا بله په .وکړي همکاري کې کارونه په ټکنالوژیو
 او هروباټون تولیدي ذکاوت، مصنوعي یې به وړاندې دې له رسول، ته سر انسانانو پورې ورځې نن تر چې څه هغه   
 تصادياق خپلې چې ورکوي فرصت ښه یو ته هېواد او ولس هر انقالب صنعتي څلورم .کوي سره تر ټکنالوژی بیو

 د رهلپا هلک او جلکۍ هرې د هېوادونه او ولسونه چې شي، کېدای وخت هغه کار دا .وکړي پرمختګ او حل ستونزې
 ښوونځي له نن.ريل نه پایله بله پرته عزتۍ بې له لټول پلمې لپاره تړلو د ښوونځیو د .کړي برابر امکانات کړو زده

 ګټور او ښه د څخه نسل وړتیا بې له .ده جوړونه نسل وړتیا بې د ورځې سبا د کونه برخې بې هلکانو او جنکیو د څخه
 .کېدای نشي تمه کولو څه
 کار ېځین صنعت او اقتصاد د یاستو، کې پیل په انقالب صنعتي څلورم د موږ چې دې له سره ده، دا پورې زړه په   

 د ارهلپ ژغورلو د ځمکې د به انقالب صنعتي پنځم چې دي باور دې پر دوی .کوي خبرې انقالب صنعتي پنځم د پوهان
  .وي کارول ټکنالوژیو د انقالب صنعتي څلورم
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