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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۲۲/۰۶/۱۹

عبدالرحمن سلیم

په فیسبوک کې د افغان پیرانو گرم بازار
دا دوه ورځې په فیسبوک کې د افغان پیرانو او د هغوی مریدانو د حماقت ویډیوګانې ډېر مخې ته
راځي .په افغانستان کې د دین په نامه او دین څخه د غلط تفسیر له امله د ډېرو خلکو سترګې پټې
دي او حقایق نه مني .زه شخصا ً په ځینې مسایلو کې د هغو افغانانو چې د پیرانو لپاره په کتار والړ
دي او ځینې لوستو او باسواده افغانانو د فکر تر منځ فرق نه وینم .همدومره چې هغوی په خپله سویه
جهالت کې بند پاته دي ،همداسې زمونږ لوستې ،تحصیل یافته او مسلکي طبقه هم د فکر او تعقل له
مسیره لرې پاته ده .مثالً ،څومره لوستي افغانان به دا ومني چې د افغانستان غوندې فقیر هیواد کې
یوه کورنۍ تر دوه یا درې زیاد ماشومان ونه وزېږوي ؟ څومره افغانان به مو د دغې خبرې سره
زر در ټوپ کړي او د وللا خیر الرازقین آیت راوباسي ؟ زه موال یا مفسر نه یم او نه هم دیني اړخ
د موضوع څېړم ،خو ستاسې د معلوماتو لپاره باید ووایم چې هغه دنیا کې چې تر اوسه افغانان په
دې سره نه دي سال شوي چې ښځې کوم حقوق لري او کوم نه لري ،همغه دنیا کې یوه ډله انسانان
لګیا دي او د دې غمه خوري چې له  ۲۰۵۰کال وروسته به د انسانانو خیټه څنګه مړوي؟
تر  ۲۰۵۰کال د نړۍ نفوس ممکن  ۱۰ملیارده انسانانو ته ورسیږي او که د اقلیمي بدلون مخه ونه
نیول شي ،د خوړو په ځنځیر کې مؤثر بدلون را نه وستل شي او د تغذي لپاره نوي الرې چارې ونه
سنجول شي ۲۰۵۰ ،خو لرې خبره ده ،تر هغه مخکې ممکن د خوړو بحران سره مخ شو .داسې
اټکل هم شوی چې تر  ۲۰۵۰کال پورې به د خوړو فعلي تقاضا دوه چنده کیږي او تر  ۲۰۳۰کال
پورې به د غله جاتو نرخ یا قیمت هم دوه چنده کیږي(البته دا عمومي خبره ده او هغه هیوادونه چې
تولیدات یې فوق العاده دي نسبتا ً کم او هغه چې تولیدات یې کم دي ،نسبتا ً ډېر متاثره کیږي).
اوس به راشو خپل وطن ته! مونږ نن هغه بیسواده افغانانو پورې خاندو چې پیرانو ته الس په سینه
والړ دي ،خو د لس ملیونه لوستو افغانانو د څو زره کسانو عقیده دغه مني چې دا دنیا ،دا ځمکه او
دا افغ انستان محدود انسانان په خیټه مړوالی شي؟ څومره تحصیل یافته افغانانو د family
planningپه اړه فکر کړی؟ څومره افغانان حاضر دي چې دا ومني افغانستان کې هر کال دوه-
درې ملیونه نفوس ډېرېږي خو بدل کې یې زرګونه هکتاره کرنیزه ځمکه په رهایشي ځمکو بدلیږي؟
کله مو د نورو د خیټو مړولو باندې فکر کړی ؟ که فکر مو نه وي کړي نو د لوستو او هغه نالوستو
مذهبیانو فرق څه شو ؟ هغوی په خپله سویه حماقت بوخت دي او مونږ د خپلې سویې په حماقت لګیا
یو ،فقط سویه مو فرق کوي ،مونږ برانډېډ  ،لوکس ،او تحصیل یافته احمقان یو.

د پاڼو شمیره :له  1تر1
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

