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   آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA  

  چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

 
 

ميرعبدالرحيم عزيزداکتر  
 
۶/١٧/٢٠١٠  

 
 
 
 

  در عمل  Avatar)(اواتار 
 پندورا يعنی افغانستان

 
 

 تخيلی –علمی فلم يک  ، شرکت فلم سازی امريکائی فاکس قرن بيستم، ٢٠٠٩در ماه آگست سال 

 ه که مورد توجت شر ھای امريکا به معرض نمايش گذا در سينما تيات(Avatar) نام اواتاره برا  

.   پرفروش ترين فيلم ھا محسوب گرديدز يکی او  ه مردم قرار گرفتزجم غفيری او پذيرائی 

غارت و  که از يک سو حالت تجاوز، استامپرياليستی و ضد امپرياليستی  اقدام ، محتوای اين فلم

  و بيان می کند و از سوی ديگر روحيۀ ميھن دوستی"  پندورا"چپاول ثروت سرزمينی را به اسم 

  .   حمايت از ثروت ملی آن سرزمين مجسم می نمايد ساکنين  پندورا را  برای  اتیمبارز

  

به يکی از عساکر "  کورپوريشن"می شود که قوای متجاوز به امر ازين جا آغاز داستان فلم 

عيوب خالف ميلش ھدايت می دھد که به منظور غارت و چپاول ثروت و منابع غنی سرزمينی م

درين .  ھای کرۀ زمين به آنجا برود و با موجودات آن جا خلط گردد"  انسان"بنام پندورا به نفع 

مخلوقاتی زمان پيشرفت علم انسان ھا را قادر می سازد که موجوداتی از ترکيب ژنيتيکی انسان و 

عسکر معيوب ھم بعد از تبديلی  به مخلوقی شبيه به ساکنان پندورا .  دن سياره ھا خلق نمايريسا
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 به نفع استعمارگران تاغرض جلب اعتماد اما در واقعيت برای فريب به پندورا فرستاده می شود 

اما مقاومت جانبازانۀ مخلوقات پندورا در دفاع از .  داخل فعاليت شود) کورپوريشن(زمين 

می مواجه ۀ را به  شکست مفتضحان" انسان ھای متجاوز" قوای ، ثروت شانحمايت زمين و سر

ً جدانا گفته نبايد گذاشت که محافظه کاران چھار آتشۀ امريکائی از توليد و نمايش فلم اواتار .  سازد

    .عصبانی شده اند

  

کشور ما به آنجا لشکرکشی برای غارت افغانستان کنونی مانند پندورا  است که قوای امپرياليستی 

  .  کرده اند

  

 جون از کشف منابع طبيعی و ذخاير عظيم سنگ ھای قيمتی، آھن، ١٣نيويارک تايمز به تاريخ  

وزارت دفاع امريکا اين ذخاير را .  رش دادا تريليون دالر گزکمس و  فلز   به ارزش تخمينی ي

 بيليون ٧٠٠ھن به آذخاير مس و   .در حالت فعلی افغانستان ناميد"  بازی و مسابقه تغير دھندۀ "

اين خبر ميتواند برای حامد کرزی و برادران غارتگرش و برای برادران دزد و .  تخمين شده است

" پندورای جديد"ميھن فروش احمد شاه مسعود و ساير تبه کاران و ھمراھان قوای امپرياليستی  در 

   . بسيار خوش آيند ھم باشد

  

، رسانيده شده استما و جھان ًاخيرا به اطالع مردم ) پندورای جديد(خبر ذخاير طبيعی افغانستان 

ھدف داشتند و برای اين  کافی درين خصوص  قبل معلومات ن مدت ھا اما بدون ترديد که متجاوزا

ن، تأمين انھدام القاعده، شکست طالبا.   غارت ثروت  سرزمين ما بدانجا لشکرکشی نمودنديعنی 

صرف احمق ھا، تسليم طلبان  .   نبود" کورپوريشن" ھای بيش برای هحقوق بشر و حقوق زن بھان

  .  و مزدوران استعمار به تبليغات امپرياليست ھا معتقد اند

  

.  اھد داشتگزارش کشف ثروت طبيعی افغانستان، رقابت ھای دنيائی و منطقه ئی را به دنبال خو

ه، ايران، پاکستان، ھند و شايد ھم چين وارد ميدان مسابقه خواھند شد و عالوۀ امريکا، روسيه ب

درين حالت، صرف سرسپردگان قدرت ھای بيگانه از غارت .  ثروت ما را به تاراج خواھند برد

کم و بيش سود خواھند جست، درحاليکه بقيه افراد ميھن در فقر ) پندورای جديد(ثروت کشور ما 

دوران اجنبی فقط به فعل و انفعاالت روبنائی مانند انتخابات رياست مز.  دايمی خواھند زيست
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باداران بيگانه به دست را ت بسنده خواھند کرد و بقيه سرنوشت کشور اجمھوری و شورا و والي

  .خواھند سپرد

  

با وجود ھمه نيرنگ ھای بيگانگان و مزدورانش، من به ارادۀ محکم مردم خود اعتقاد راسخ دارم 

باورم که ھم ميھنانم مانند مخلوقات پندورا برای نجات سرزمين شان از شر اجانب بيدار و به اين 

  .  خواھند شد و برای صيانت کشور و حفاظت ثروت ملی شان به پا خواھند خاست

  

   

  

       

  

  

  

  

  

 

  

  


