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  دپلوم انجنير نسرين معروفی

  ٢٠١۵ جنوری ٠۴

  

  بوالھوسیتجليل سال نو و يا اغراق در 
وجه تان را به پاسخ نکات آتی تاز تحرير اين مضمون بپردازم، جھت معلومات مختصر م که به اصل ھدف قبل از اين

  :جلب می نمايم

  چرا ؟ عنعنات آتشبازی در تجليل از سال نو و يا کرسمس از کجا نشأت کرده؟د چرا آتشبازی در کل صورت می گير

 ؟شود  آتشبازی با سرو صداو با فير راکت ھا به ھوا بر پا می٣١.١٢ھر سال به تاريخ 

آتشبازی تا جائی که از مطالعات تاريخی بر می آيد،  ميالدی، اما ۀ به قرن سيزدگردد تاريخچۀ آتشبازی در اروپا بر می

امپراتوری .  برقرار بود، صورت گرفته استسانگ دوناستیکه امپراتوری  برای بار اول در چين و آنھم در زمانی

ه و يا انفجار در منفجرمواد  بلکه  از طريق تأثير ،حاکميت خود را ذريعۀ روشنائی نی  برگزاری قدرت وسانگ

  .معرض نمايش قرار دادند

.  راند ميالدی بر چين فرمان می١٢٧٩ الی ٩۶٠ يکی از دودمانھای حاکم بر چين بود که بين سالھای سانگدودمان 

سرسلسلۀ اين دودمان امپراتور .  به دو بخش تقسيم شده بود يکی سانگ شمالی و ديگری سانگ جنوبیسانگدودمان 

 پادشاھی کرد و به ھمين ترتيب حکمروائی اين دودمان در شمال و جنوب از ٩٧۶ الی سال ٩۶٠سال  بود که از تايزو

  . ادامه پيدا کرد١٢٧٩ الی ٩۶٠سال 

در اواخر قرن چھاردھم ميالدی بود که مردم در کشور ايتاليا به ابتکار خود و با استفاده از باروت سياه، به آتشبازی 

 ھنر آتشبازی ۀدر کشور چاپان در زمين. از آن به بعد در تمام اروپا رواج پيدا کردھنر آتشبازی ، شکل ھنری دادند

مگر در چين استفاده از آتشبازی . شد ناميده می" ی از آتشئگلھا"که به نام  انکشافات  بيشتری صورت گرفت، طوری

  .گرفت فقط درمراسم مذھبی مردم صورت می

شود  که ديده می طوری. کنند  دسمبر راکتھا را به ھوا فير می٣١شب يکی از عنعنات قديمی قوم جرمن است که در 

قوم جرمن در قديم اعتقاد داشتند که خدای . کنند ھنوزھم پابند به اين عنعنات خود ھستند و تا به امروز برگزارش می

 و آشفتگی میاين خدای جنگ در ماه ھای سرد و تاريک زمستان باعث اضطراب .  وجود داردوتانجنگ شرير به نام 

در قرون اوسطی قوم جرمن به اين .   دسمبر بال و مصيبت را به بار بياورد٣١شود، به خصوص می خواھد در شب 

  . روند يند و به سراغ مردم می آعالم ارواح در مرده ھا در حرکت می" شب خشن"عقيده بودند که دراين 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 ين رھا میئ زدند و آنھا را از بلندی ھا به سمت پاجھت راندن ارواح خبيث و شرير، عرابه ھای چوبی را آتش می

بعداً در کنار اين ھمه سرو صدا ھا از ترومپيت و . ھمچنان با ديگ و کاسه سرو صدا ھا را بر پا می نمودند. کردند

  .شکارچيان اجازه داشتند که با تفنگھای خود فير نمايند. کردند بعضی آالت موسقی ديگر ھم استفاده می

 نه تنھا المانھا بلکه مردم در اکثر کشور ھای ،شود که از عنعنات آتشبازی و فير راکتھا به ھوا ديده می بدين سان

آتشبازی تنھا مربوط سال نو و يا کرسمس نيست، . کنند اروپائی، امريکا و بعضی کشور ھای ديگر جھان پيروی می

در امريکا در روز آزادی اين کشور، در . دگير بلکه در روز ھای تعطيلی مربوط ھر کشور ھم آتشبازی صورت می

  .ريش و سويس، در فيستوال موسيقی و ھمچنان در تجليل از وقايع مھم سپورتیتجشنھای ملی کشور ا

ليونھا دالر و يورواز يبه اين مفھوم که م. ليونھا دالر و يورو جھت آتشبازی در اين جشنھا به مصرف می رسديساالنه م

شود، منفغت خلقھا از آن فقط دود و خاکستر  است و بس، يکی ازشھکاری ھای شيطانی   میجيب خلقھا به ھوا پرتاب

محيط . شوند تاجيب خلقھا را خالی کنند سرمايه داران است که در مدت يکی دو ماه با ده ھا چال و نيرنگ قادر می

قابل اھداف و منافع صاحبان صنايع ولی در م.  آلوده بسازنند وان آورقائی خفييمکزيست آنھا را با گرد و خاک مواد 

صاحبان صنايع توليد جھت فريب خلقھا در صدد اند، تا ھرسال به توليدات آتشبازی و راکتھا، . شود توليد برآورده می

که يک خلقھاھم . اشکال و رنگھای مختلف بدھند تا بيشتربتوانند توجه خلقھا را به توليدات خود در زمينه جلب نمايند

سال را با زحمات کار و بيدارخوابی سپری نمودند، حاضر ھستند به خاطر يک شب خوشی و خوشگزرانی و تجليل از 

  .از مصرف و دادن پول در اين راه دريغ نورزند سال نو

ليون يورو مصارف آتشبازی در سال نو و يا کرسمس ي م١٢٠ تنھا در المان ٢٠١۴يۀ داده شده در سال ئطبق احصا

ھا و مراکز اعالوه بر مصارف آتشبازی، پولی را که در کرسمس و سال نو ميالدی جھت اقدامات امنيتی در کليس. هبود

توان گفت که در ھمين  پس به صراحت می. شود، بايد ھم در نظر گرفت  که اين جشن برپا مییع مردم در نقاطتجم

  .رسد  ليونھا دالر و يورو به مصرف میييک شب م

جليل از سال نو و يا کرسمس در کشورھای امپرياليستی ناتوئی و امپرياليسم امريکا با شادی و خوشی، که ت در حالی

 در ديگر نقاط جھان خلقھای بی پناه و بی سالح ،شود ليونھا دالر و يورو برگزار میيآتشبازی و فير راکت و مصرف م

امپرياليستھا وتروريسم . گيرند  استعمارگر قرار میبه دستور امپرياليستھای آدمکش مورد بمباران نيرو ھای متجاوز و

شوند بلکه خود قاتل، شکنجه گر و مسبب ھزاران  آنھا نه تنھا باعث کشت و کشتار خلقھا میو ارتجاعی امپرياليستی 

  .مصيبت ديگر ھستند

ليونھا انسان  با فرار ي و م ، ده ھا ھزار انسان جان باختند٢٠١۴با جنايات امپرياليستھا عليه بشريت در سال گذشته يعنی 

 که باعث رنج و عذاب و شکنجه ھای ،فضای رعب و وحشت را در درون جوامع. از مرگ آواره و دربه درشدند

 رساندند که حتا قادر نيستند نياز ھای یاين جنايتکاران خلقھای جھان را به سرحد. روحی مردم ميگردد، گسترش دادند

ی است که خلقھای آن امروز آب اشاميدنی ندارند، مبتال ئدر قارۀ افريقا کشورھا. ندازبتدائی زندگی خود را برآورده سا

در کشور ھای آسيائی خلقھا بی خانه و بی کاشانه و شکم گرسنه با سردی زمستان دست و . به امراض گوناگون ھستند

 جھت ،ی که در يک شبئالر و يوروليونھا ديمبا توانند   کشور ھای غارتگرنمییآيا درچنين شرايط. کنند پنجه نرم می

  به مصرف می رسانند، جان ھزاران انسان را نجات بدھند؟ برگزاری سال نو

ناگفته نبايد گذاشت که اگر توليدادت صنايع آتشبازی را با مقايسه به توليدات صنايع نظامی کشور المان در يک سال در 

اما تفاوت بين اين دو صنعت توليد در اين . رسد ون يورو میليون است و ديگری به بليينظر بگيريم به يقين که يکی م

شنودی و خوشگزرانی و ھمچنان راضی نگھداشتن درحقيقت خاموش نگھداشتن خلق ھای کشور واست که اولی جھت خ

.... ی مانند افغانستان، سوريه، عراق وئدومی جھت قتل و قتال وبه خاک و خون کشيدن خلقھا و کشور ھا.  المان است
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 اگر به کشور ما ،ی را که مورد تھاجم قرار داده اند، در جھان نظير نداشتهئبيرحمی امپرياليستھا در کشور ھا. ی باشدم

 از ھيچ نوع فجايع در حق  و ارتجاعیشود که امپرياليستھا و تروريسم امپرياليستی افغانستان نظر بيندازيم، ديده می

 موکرانامپرياليستھا و . کنند ا در تسلط خود درآوردند و ھر روز غارت میمنابع کشور مار. نده امردم ما دريغ نورزيد

شان به شمول  افغانھای خاين و خود فروخته در صدد اند تا با تبليغ فرھنگ استعماری، روحيۀ مبارزاتی مردم ما را در 

پس آيا . دنو ھمبستگی آنھا گرد خلقھا را دامن می زنند تا مانع اتحاد تابع و درجه دو و سه بينتضاد ھای . ھم بشکنند

تمام اين مسايل انسان را به تعمق وا نمی دارد، تا ھر قدر توان داريم وامکانات برای ما ميسراست عليه سيستم ضد 

انسانی، خائنان و خودفروختگان، در راه آزادی کشور و بھروزی خلق افغانستان، مبارزه را در سرخط زندگی قرار 

  .يمئاس انسانی و عالقه به کشور و مردم خود داريم، يک لحظه ھم نبايد از آن عدول نمادھيم؟ اگر وجدان و احس

  

                      

  

  

 

  


