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رحیم شنسب

سال  2022مبارک
تقویم میالدی هم اکنون در بیشتر از  ۹۵%کشورهای جهان استفاده میشود و یک تقویم بینالمللی است .این تقویم برگرفته
از تقویم ژولینی با مبدأ میالد عیسی است و در ابتدا از سوی آلویسیو سلیلیوس که طبیبی از اهالی کاالبریا بود ،پیشنهاد
شد .تعدیل این تقویم در  2۴فبوری  1۵۸2از سوی پاپ گریگوری سیزدهم پذیرفته شد و از آن بعد به تقویم گریگوری
شهرت یافت و یا ما به آن تقویم میالدی می گویم( .منبع ویکیپیدیا).
امروز این تقویم در همه کشور ها به شمول عرب ها و سعودی معمول و مروج است ،طرف ایران و افغانستان تقویم
خود را دارند که بنام تقویم هجری شمسی یاد می شود و حتی از تقویم میالدی هم دقیق تر علمیترست .دو کشور دیگر
هم تقویم بخصوص خود را دارند که عبارت از نیپال و اتیوپیاست .طوریکه دریک مقالهء دیگری ذکر کرده ام این تاریخ
به هیچ وجه تاریخ دقیق تولد حضرت عیسی نیست و هیچ کسی تاریخ تولد او را نمی داند و لی این تاریخ را بجای جشن
های روشنائی مانی که هم زمان با یلدا و حنوکا بود برای تشویق به گرویدن به مسیحیت طرف قبول کلیسا قرار گرفت.
نام سال :سال  2022میالدی در رسید که سال( ببر) است که این تسمیه رابط دارد به سال نوی چینی ها
 ،در سال  2022روز سه شنبه  1فوریه  2022آغاز سال ببر است و آن سال  471۹چین است که سال
 2022میالدی را هم سال ببر نامیده اند .حیوان ببر نماد بی باکی و دلیری و نترس بودن است و کامال
در عشق و زندگی روزمره ء خود شتاب زده عمل می کند .
رنگ سال :کمپانی پنتون رنگ  very peryرا به عنوان رنگ سال معرفی کرد . very peryیک
رنگ آبی بنفش است که در معنا و مفهوم پویایی ،ابتکار و خالقیت را تشویق و ترویج میکند و در آن
وفاداری و ثبات رنگ آبی با شور و هیجان رنگ قرمز ترکیب شده اند.
پیشبینی های آتی علم و تکنالوژی برای سال : 2022
هوش مصنوعی در همه جا .همه چیز در قالب یک سرویس ،دیجیتالی سازی ،داده سازی و مجازی سازی ،شفافیت،
حکمرانی و مسئولیت ،انرژی پایدار در زمینه تکنولوژی ( البته این خصائص قابل تعریف و توضیح است که روی
اختصار نگاری از آن پرهیز می کنم )  .این تحوالت زیر ،هم در پیش بینی ها قابل یادآوریست :
•
•
•
•
•
•

 G ۵اینترنت را به همه جا خواهند برد
سوزن های هوشمند در چند ثانیه سرطان را شناسایی خواهند کرد
بطری های وسایل نقلیه برقی بسیار بهتر خواهند شد
در رابطه با موارد هوشمندی غذا ،دورریز و اصراف را کاهش خواهند داد
تحقق چاپ زیستی سه بعدی نزدیکتر از هر زمان دیگری است
رابط نورونی باعث میشود مغز انسان به کامپیوتر متصل شود
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•
•
•

زنده داری تعویقی ( منجمد سازی انسان) میتواند جان میلیون ها نفر را در آینده نجات دهد
شاید بتوان پالستیک را به سوخت تبدیل کرد (چون از محصوالت نفت است)
نیروی الکتریسیته بی سیم باعث از بین رفتن نیاز به کیبل خواهد شد

باالخره وسایل نقلیهء خودکار ،تکنالوجی خواندن ذهن ،امکان ترمیم مغز ،مسافرت های طیاره ها با انرژی خورشید،
برای ده سال آینده هم چنان احتمال سقوط اقتصاد کشور های در جهان و به میدان آمدن اقتصاد های جدید جهان ،رسیدن
نفوس جهان به نقطهء بحرانی وغیره  ،مسائلیست که بعد از سال  2022آمدنیست.
اما تلسکوپ جمیز وب در سال 2022شاید بزرگترین اسرار کائنات را بما خبر دهد که جهان بی صبرانه در انتظار آن
است .ولی دولتی در جهان برای سال  2022عرض وجود کرده که :
فلک در خاک می غلتید از شرم سر افرازی

اگر می دید معراج ز پا افتادن ما را

تقویم علمی و کار آمد شمسی را معلق و تقویمی را رایج کردند که در همه کشور ها به شمول کشور های عرب و
اسالمی حتی سعودی متروک شده و صرف برای تثبیت ایام عید و رمضان و مناسبت های دینی مورد استفاده است .
دروازهء موسسات تعلیمی ،خصوصا برای زنان را بسته کرده ،ادارات حقوق بشر و سیستم انتخابات را مقفول ،اجازه
اصالح ریش مردان ،و استحمام زنان ممنوع ،شنیدن موسیقی حرام ،شکستن آالت موسیقی ،تجلیل از نوروز ،یلدا وغیره
خوشی ها منع ،بیکار سازی مردم تداوم ،تهیهء نان ،وظیفه دولت نه بلکه وظیفهء خدا تلقی شده ،عوض استفاده از هوش
مصنوعی به تعبیر خواب متکی شده ،هنر و ادبیات تعلیق و زبان بزرگ فرهنگی از چرخ رسمیت خارج ،اتکای امور
به یک گروه مشخص بی سواد ،بی خبر از دنیا ،وابسته و تاریک ذهن محول ،زمینهء فرار مغزها مساعد  ،تنزیل کشور
به صفت کشور گدایگر و دست درازی به تگدی در جهان  ،وووووو…….
دان ی ک ه چ را دار مکاف ات ش دیم ن ا ک رده گن ه چن ین مج ازات ش دیم
کش تیم خ رد ،دار زدی م دان ش را دربن د و اس یر ص د خراف ات ش دیم
تبصره  :فرد دوم بیت از شعر حضرت موالنا شامل حال ما نمی شود جمهوریت  20ساله و ساالران جهاد ،رهبران
دروغین قومی ،احزاب شامل قدرت آنقدر فساد ،رذالت  ،نابکاری  ،چور و چپاول ووو  ..مرتکب شدند تا کشور را به
شرایط امروز رسانیدند  .پس  :چون کردیم کنه چنین مجازات شدیم
ما را نمی توان یافت بیرون از این دو عبرت

یا ناقص الکمالیم ،یا کامل القصوریم

بهر صورت  ،سال  2022شما مبارک و خوشی ها نصیب تان و امید به بهبودی! که پوهیائی  ،ابتکار و خالقیت (رنگ
سال) و شجاعت ببر عاشق پیشه بدرقهء حال و احوال تان .

برای مطالب دیگر رحیم شنسب روی عکس کلیک کنید
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