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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ دسمبر ٣٠
  

 کابل پنتاگون کوچک در
 

 
. بل افتتاح شد در کا،دھد  مییًاخيرا يک ساختمان عظيم الجثه که وزارت دفاع دولت مستعمراتی کابل را در خود جا

کوچک مسماء شده )  نام تعمير وزارت دفاع امريکا(اين تعمير به کمک پولی امريکا اعمار گرديده و به نام پنتاگون 

  . اعمار اين تعمير نشانۀ ماندگار شدن امپرياليسم امريکا در افغانستان و تداوم اشغال اين کشور است. است

  
با تکميل بنای اين ساختمان "در مراسم افتتاح اين ساختمان گفت که  رئيس دولت مستعمراتی کابل "اشرف غنی"

شود که  گفته می". دارند ی شدن و قوی شدن گام برمیئ سمت نھادينه شدن، حرفه نيروھای اردوی  ملی افغانستان به 
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در . امريکا آباد گشته است ميليون دالر ھزينه داشته است که از پول امريکا و برای ١۶٠مصارف اين تعمير بزرگ 

 اعتراف کرده "غنی"که  طوری. داخل اين ساختمان، وسايل مدرن الکترونيکی نصب شده که در دست امريکائی ھاست

تواند باشد به جز  اين چه امکانات می". امکاناتی که در اين ساختمان فراھم شده در سطح منطقه بينظير است"و گفت 

افغانستان نه .   در افغانستان  و منطقه کمک کندآنژيک يا را در راه رسيدن به اھداف ستراتآالت جديد  که بتوانند امريک

پس اين ساختمان  بزرگ و وسايل آن . تواند که در سطح منطقه ئی با کشور ھای ھمسايه رقابت نمايد قادر است و نه می

اشته و کار اعمار آن چھار سال را در  متر مربع مساحت د١٢۶طرح اين ساختمان غير ضروری  . می ماند و امريکا

 . بر گرفته است

اين ساختمان نمادی از تجاوز دايمی امپرياليسم امريکاست که سال ھای ديگر افغانستان عزير را در اشغال خود خواھد 

  . داشت

 

 

 
 


