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  ششمين اجتماع امنيتی در ھرات برگزار شد

ر کنندگان اين کنفرانس دست برگزا. شود اين ششمين بار است که کنفرانس به اصطالح امنيتی در ھرات برگزار می

اين کنفراس صرف حالت نمايشی دارد و تا حال . ين طريق پول زيادی به جيب می ريزند ادگان استعمار اند و ازرپرو

نمايندگان ناتو، ملل متحد و سفارت خانه ھای خارجی به . کمترين خدمتی در راستای صلح در افغانستان انجام نداده است

اما مردم ھرات فريب . ين اجتماع تصنعی اشتراک نمودند تا به آن نوعی مشروعيت بدھند ايه درشمول امريکا و برتان

  .اين رياء کاری را نمی خورند

شود که ھدف آن ھمه جانبه ساختن موضوع  ين شھر برگزار میابه ھدايت امريکا، کنفرانس امنيتی ھرات ھمه ساله در

شان دھد که افغانستان در اشغال نيست و کشور ھای جھان در آوردن صلح امريکا می خواھد که ن. امنيت افغانستان است

 ھم می" داوود مراديان"و " سپنتا"گردانندگان اين کنفرانس دست نشاندگان امپرياليسم اند که شامل . سھم عمده دارند

افتاد، نه تنھا امنيت افغانستان بھبود نيافت، بلکه حتا  سال قبل اتفاق ۵از زمان به راه انداختن اين کنفرانس که . شود

نيرو ھای مخالف دولت مستعمراتی در چند کيلومتری شھر کمين . امنيت شھر ھرات ھم روی به خرابی رفته است

 سال بدينسو، کنفرانس امنيتی ھرات کمترين دست آوردی برای ۵از . گرفته اند و ھر روز امنيت شھر را تھديد می کنند

که صد ھا ھزار دالر در به راه انداختن اين نوع بازی ھای بچگانۀ سياسی صرف  لح در کشور نداشته است، در حالیص

  .شود می

مين موقتی امنيت برای نمايندگان کشور ھای تجاوز گر مانند أکه ت اول اين.  کنفرانس ھرات ھزينۀ ھنگفتی داشته است

ھم می زند و آنھا ه که، جريان زندگی روزمرۀ ھراتيان را ب دوم اين.  کند را ايجاب مییامريکا و برتانيه مصارف گزاف

که کنفرانس امنيتی ھرات يک نوع بازی ديگر سياسی است برای فريب مردم و تداوم  خالصه اين. را نارام می سازد

  .اشغال افغانستان

  . انندد مردم ما به اين نوع چال بازی ھای سياسی پی برده اند و عمق آن را خوب می

 

 


