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 Political سياسی

  
  :يادداشت

ات در  د ھای انتخاب ه"به دنبال نشر ليست به اصطالح کاندي سی جرگ ا"ول د از آنانيکه وب ی چن ام ھای تن شاھدۀ ن   م
د ن از ادعای سابقه مبارزاتی می کردن ه خرچ داده، ضمن طرح يک سؤال ، يک ت ال ابتکار ب گزارشگران پورت

ه  ا شود ک ه جوي انی را در زمين تهمختصر خواست نظر آن ارزاتی داش ابقه مب ال ھمچو س  موضعگيری شان در قب
ازد اثر س بش چپ را در جھت درستی مت ه . مسايلی می تواند خط فکری طيف وسيعی از ھواداران و متعلقين جن ب

ا و پاسخ "  آھنگر. ش"نخستين کسی که پرسش به عمل آورده ايم، آقای ھمين سلسله، از  است که در ذيل پرسش م
  :ايشان را تقديم می داريم

 AA-AA  اداره پورتال 

  
  يکی از شخصيت ھای طراز اول جنبش ملی دموکراتيک: فرد دوم

  لعبدالرحيم عزيز يک تن از متصديان پورتاداکتر ميرمبارز نستوه آقای : فرد سوم

  داوود فيضی يک تن از فعالين جنبش انقالبی کشور: فرد چھارم

  ھيوادوال کابلی يک تن ازمبارزان آگاه و انديشمند جنبش انقالبی و ھمکار قلمی پورتال: فرد پنجم

  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی يک تن از متصديان پورتالذانسان آگاه و وطنخواه شا:فرد ششم

   يکی از فرزندان رنج و مبارزه و پاسدارخون شھدای به خون خفتۀ جنبش انقالبیاحمد برومند: فرد ھفتم

  نجيب ثاقب  شاعر و نويسندۀ آزديخواه و يک تن ھواداران جنبش انقالبی افغانستان: فرد ھشتم

  حکيم رضائی يک تن از فعاالن جنبش انقالبی کشور: نھمفرد

  لمبهمتعھد کشور نويسنده، شاعر ، مترجم و مبارز آگاه و : فرد دھم

  داکتر رحيم آذر يک تن از فعاالن جنبش انقالبی افغانستان: فرد يازدھم

  انجنير يقين يک تن از کادر ھا و فعاالن شناخته شدۀ جنبش انقالبی افغانستان: فرد دوازدھم

  آقای پيکار پامير، نويسنده، شاعر و تحليل گرسياسی شناخته شدۀ کشور : فرد سيزدھم

  يک تن از کادر ھا و فعاالن جنبش انقالبی افغانستان" طارق" آقای :فرد چھاردھم

  آقای خالق داد پغمانی مبارز نترس و طنز نويس ژرف بينيکه با ما ھمکاری قلمی دارد: فرد پانزدھم

  خانم عزت آھنگر نيزک، شاعر، نويسنده و رزمندۀ دلير که با ما ھمکاری قلمی دارد: فرد شانزدھم

   رزمنده و آگاه ما خانم دپلوم انجنير نسرين معروفیھمکار: دھمھففرد 

  :سؤال
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ه راي د ادی، من جمل ن روزھا با اعالم نام نويسی کانديداھای انتخابات پارلمانی تب وکيل شدن با ال گرفته و عدۀ زي
ه نم ا ب دا ھ ست کاندي انرا در لي ا وعکسھای ش د، نامھ ارزه ميزدن ابق دم از مب ه س نفکرانی ک د از روش ی چن ايش تن

  .ط حاکم در افغانستان داشته باشيمرايميخواھم نظر شما را در مورد انتخابات و به ويژه، در ش. گذاشته اند

 آئيژ                                             . و: از

  )تلخيص شده( 

  ا نتخابات
   

اقعی شان ميتواند به اصطالح دلنشين كه درتحقق و  انتخابات، انتخاب كردن و انتخاب شدن اموری است جالب و

ويا امور معينی وكيل  را دراجرای امر او وھركس به ھركسی كه ميخواھد رای بدھد و” حق به حقدار برسد“مردم 

ذيصالح كه بر اساس شايستگی اش برا ی پيش برد امور محوله  ذيصالح خود بسازد، تا آن وكيل منتخب و و

يا موكلينش را  آرمانھای موكل و آرزوھا و ل عمل كند وِكَوُ رای دھنده يا مبرگزيده شده بھتربتواند در تامين منافع

وكيل، نماينده  و ميكند  چنين كاری برآمده نتوانست انتخاب كننده ازاوسلب اعتمادۀھرگاه ازعھد. برآورده بسازد

  . انتخاب ميتواند درعرصه ھای مختلف صورت بگيرد. يارئيس جمھور شايسته تری انتخاب ميكند

 ھم مثل بسياری ازمسايل ديگرچماقی برای زدن ھرحريفی ساخته اند، و) انتخابات(ين كلمه ا    جوامع غربی از

 انتخابات چنان ھياھو راه می اندازند كه توگوئی فقط اينان ھستند كه چنين نعمتی را به مردم ارزانی داشته ۀدربار

 مردم است كه ھرگز نميتوان ازآن به عنوان متاع ۀدرحاليكه انتخاب كردن وانتخاب شدن از حقوق اولي. اند

ميرويم به سراغ .  مردم چگونه برخورد ميشودۀاولي حال ببينيم با اين حق طبيعی، مسلم و.  كسی ياد كردۀاعطاشد

  . ميدانند” مھد دموكراسی وانتخابات“مراكزی كه خود را 

ه كا آشنائی دارند ميدانند كه درآن كشور سيستمی ب    امريكا را درنظر بگيريد، كسانی كه به سيستم سياسی امري

احزاب . وجود آورده اند كه به طورعمده فقط دو حزب بزرگ تمام امتيازات سياسی را در كنترل خود گرفته اند

  . ديگر به ھيچ صورت قادر نيستند كه در برابر اين ھيوالھای قدرت وسرمايه به رقابت برخيزند

 به كمپنی ھا و سرمايه داران بزرگ نفتی ونظامی ًعمدتا) حزب بوش (    حزب جمھوريخواه امريكا

سسات عظيم ؤی مئسا وسياستمداران حرفه ؤ رًگردانندگان آن عمدتا تعلق دارد و) توليد كنندگان اسلحه(يامليتاری

 چند سسات شان سر به ملياردھا دالر ميزند، مصرفؤآوری م سود ازآنجا ئيكه معامالت و. سرمايه داری ھستند

زدن حريف به منظور كسب امتيازات سياسی ـ اقتصادی  مليون دالر يا چند صد مليون دالر در رقابتھای سياسی و

ه اداری كه برای ب كسب آن امتياز سياسی ـ اقتصادی و چون با. استۀ اداری برايشان امر خيلی پيش پا افتاد و

. دست آورنده برابر پول مصرف شده را دوباره بدست آوردنش پولی  مصرف كرده اند، ميتوانند دھھا وصدھا 

 اعظمی ميبرد ۀدست داشتن سرمايه ھای مليارد دالری، درتبليغات خود از مذھب نيز استفاده  بۀاين حزب به عالو

 كاتوليك را درخدمت گرفته است  كه درپای سياستھای حزب ًو صدھا وھزاران روحانی كليسا نشين عمدتا

به بردگی  ر مذھب وگويا تائيد آسمانی ميزنند ومليونھا انسان را با تزويراغفال كرده وھُجمھوريخواه امريكا م

 و و زور بينيم كه حزب جمھوريخواه تركيبی است از صاحبان زر به اين ترتيب می. زور ميكشند و اربابان زر
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حيث وسيله ه  آن بۀتردگس دين به شكل وسيع و ِتزوير كه قادرند برای رسيدن به اھداف شان ازسرمايه، قدرت و

  . استفاده كنند

به قول خبر ءبنا.  به نفع جرج بوش پسر ديديم٢٠٠۴ را درانتخابات رياست جمھوری ۀ چنين استفادۀ   نمون

، خبيث ترين چھره ھای )زر( مليون دالر مصرف تبليغات انتخاباتی امريكا شده است۶٠٠گزاريھا بيش از 

تعدادی از كشيشھا فتوا  و) زور(سسات نظامی ؤم  كمپنی ھا وۀ عالوبوش حمايت كردند بهز جنگ ا خشونت و

  ). تزوير(ی داده است وگناه كار ميشود أی بدھد به شيطان رأ ر Kerryدادند كه ھركس به 

 كمپنی و     حزب بزرگ ديگر حزب دموكرات امريكا است كه درآن طيف ديگری از سرمايه داران، ملياردرھا

ً قسما تجارتی و  دررشته ھای صنعتی وًھای حامی اين حزب عمدتا كمپنی.  آمده اندھای بزرگ انحصاری گرد

يعنی دراين حزب .  پروتستان ھستندًنفتی ونظامی سرمايه گذاری دارند وكشيشان حامی اين حزب عمدتا درامور

 به رقابت جناح رقابت اين دو حزب نيز وابسته. تزوير درجناح ديگری تجمع كرده اند زور و و نيز اربابان زر

 نفتی ـ مليتاری  برامريكا وجھان حكومت كند، ۀوقتی قرار باشد جناح سرماي.  انحصاری استۀبنديھای سرماي

اينجا بايد ھمه بدانند كه جنگ، تجاوز، ويرانگری، اشغال به . حزب جمھوريخواه بايد به رھبری دولت قرار بگيرد

وقتی قراربود به . وجود آيده بايد بازار مصرف ابزار جنگی ب و.  امريكا استۀ آن دردستور كار سرمايۀشكل برھن

 امريكائی بكشند، نوبت حاكميت به حزب ۀ سرمايۀدپلوماتيك جھانرا زير سيطر  نرمتراقتصادی ـ سياسی وۀشيو

دست ه ين حزب فرمانروائی امريكا وجھانرا با متمركزشده درۀصاحبان سرماي دموكرات امريكا ميرسد، و

نيرنگ ھای دپلوماتيك عمل شود، حزب   چناكه ديديم درسالھای اخير جنگ سرد كه ميبايست به شيوه ھا و.ميگيرند

شيوه ھای عمل شان ديوار چين واقع  البته نبايد چنين تصور شود كه بين اين دو حزب و. دموكرات حاكميت داشت

ميتواند حزب جمھوريخواه نيز ھروقت منافع سرمايه ايجاب كند . نميشود يكی به ديگری عبور كند است و

خ خشن وجنگی سرمايه را به نمايش بگذارد، چنانكه گاھی ُيا حزب دموكرات نيم ر رد وَكاربه نيرنگھای نرمتر ب

مين أول تؤمس  نفتی ـ مليتاری تعلق دارد وۀولی از نظر تعلق، حزب جمھوريخواه بيشتر به سرماي. چنين شده است

  . يژه ونفع كل سرمايه به طور عموم استطور وه منافع آن بخش سرمايه ب

سرميبرند دربرابر ه     حال چگونه ميتواند حزبی ويا گروھی از مردم زحمتكش امريكا كه زندگی مشقتباری را ب

چنين چيزی درسيستم امريكائی . ی ببرندأر تزوير بايستند، رقابت كنند و و زور و اين غول ھای وحشتناك زر

كری كانديد شده   چنانكه درھمين انتخابات شخص ديگری كه برای نمايش دربرابر بوش و ناممكن شده است،ًمطلقا

.   نام داشت، حتی مطرح نشد وشايد بسياری حتی نفھميده باشند كه اين انتخابات سه كانديدا داشت Naderبود و 

ی شانرا به صندوق أد رفقط مردم ميتوانن وضوح ديده ميشود كه حق انتخاب از مردم سلب شده وه ين سيستم بادر

. تزوير كه برای مدت چار سال مردم امريكا وجھان را بچاپد  سرمايه، قدرت وۀبريزند، اما به يكی از دو نمايد

 كند چون اين فرد وحزب مطلوب انتخابرا  حزب مطلوب خود يا ھيچ امريكائی نميتواند ويا شانس ندارد كه فرد و

اين حق . رقابت در برابر سرمايه را ندارد و نمی يابد گوئيم حق كانديد شدن ورقابت يا بھتر ب يارای كانديد شدن و

اش ” كالج انتخاباتی“بگذريم ازينكه سيستم انتخاباتی امريكا با ايجاد .  از شھروندان امريكائی سلب شده استًمطلقا

د كه انتخاب نھائی را ميكنند نخبگان ھستناز  نميكند وعده ای ءچقدر كھنه وظالمانه است كه ھرگز برای مردم اعتنا

  . ونه مردم

فقط دو حزب قدرتمند وابسته  و. نيز وضع به ھمين منوال است. . . ايتاليا، ژاپن و  لمان،ا    در انگليس، فرانسه، 

داری مانند حزب سبزھا، ه احزاب بينا بينی سرماي. س امورقرارميگيرندأبه سرمايه ھای بزرگ به نوبت درر



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

ولی احزاب وشخصيت ھای مردمی . ائتالف با اين احزاب بزرگ ميتوانند سھمی از قدرت ببرندليبرالھا فقط در

حتی گاھی دادن . ی ميدھندأبه يكی ر  فقط ميروند و،مردم ھم ھيچگونه حق انتخابی ندارند ھيچ شانسی ندارند و

ه است كه حزب سوسيال دور لمان دوادر. اين مسايل درمطبوعات غربی بيرون ميريزد ی نيزجالب است وأاين ر

طی اين مدت مقدار زيادی ازحقوق .  بزرگ حكومت ميكنديۀيا به اصطالح جناح چپ سرما )  S P D(دموكرات 

ی ئرمھاوفيطرح ر دست آورده اند، باه ويژه كارگران طی سالھای متمادی مبارزه به ب وامتيازاتی را كه مردم و

مراكز  لمان كه به عنوان يكی ازاند، از شرح اوضاع وضع بدی قرارگرفته ا مردم در پس گرفته است و

بينيم كه تاثير اين بحران بر انتخابات چيست؟  پا ميزند ميگذريم ومی سرمايه درقعر بحران دست و” شگوفای“

مردم كه از سوسيال دموكراتھا ناراض ھستند حق ندارند ونميتوانند حزب ديگری را برگزينند، فقط حزب 

سيستم را طوری ساخته اند كه . برابرشان قرار دارد  يا جناح راست سرمايه درC D U)( دموكرات مسيحی 

. يا دموكرات مسيحی ھا برنده شدند CDU /دريك انتخابات محلی . درآن حق انتخاب آزاد مردم سلب شده است

 ايد؟  آنھا را به آن داده ی خودأ ديده ايد كه ر CDUپرسيد چه امتيازی به  خبرنگار تلويزيون از مردم می

يكی . را تائيد كنيم CDU  بيان كرده ايم نه اينكه  S P Dی نفرت خويش را از أمابا اين ر: درجواب ميگفتند كه 

  نكرده ام فقط انتخاب بدھم، لذا من  SPD ی خودرا فقط در تقابل أگفت چون الترناتيف ديگری نيست خواستم ر

ی مخالف أيز مردم كرزی را انتخاب نكرده اند، بلكه به جنگساالران رآنچنانكه در افغانستان ن( داده ام مخالف یأر

زورحق انتخاب را  پول و نيرنگ و درجوامع سرمايه داری كه با حيله و” انتخابات آزاد“ اينست ماھيت). داده اند

  . د ميكنندپروپاگن صدا و  سرمايه داری است سروۀبعد پيرامون آن كه انتخابات گويا عطي از مردم سلب ميكنند و

نام انتخابات ه ی با    حال برگرديم به انتخابات درافغانستان، بايداذعان كنيم كه افغانستان درطول تاريخش پديده 

ی در آن حكومت ميكردند و بعد از آن ھم أتاحدود سه دھه پيش شاھان مستبد وخود ر. رئيس جمھوری نداشته است

آمد وانتخاب رئيس جمھور اگر به مسالمت امكان ميداشت، بر شت كودتا ُكه به اصطالح جمھوری شد كودتا پ

نام لويه جرگه ه مقربين حاكميت ومتنفذين سنتی، بی ُا ماقبل سرمايه داری از طريق تجمع عده ۀاساس يك عنعن

ين ا قايل ميشوند، ولی آيا دری دادنأحق راين اولين باراست كه درچنين موردی به مردم . صورت ميگرفت

يا اينجا ھم كپی چتل نويس انتخابات . ر شھروند افغان حق انتخاب شدن وانتخاب كردن را داردانتخابات ھ

  .  نام انتخابات آزاد پيش كش مردم ميشوده كشورھای غربی با كمی پيه وچربوی فئودالی ب

 شمسی ١٣٨٣سال  نگاه كوتاھی به قانون انتخابات بيندازيم؛ اين قانون انتخابات به تاريخ ھفتم جوزای ء    ابتدا

  .  رسمی سپرده شده استۀطی فرمان بيست وھشتم رئيس دولت انتقالی اسالمی افغانستان برای نشر به جريد

  : دربند يكم آمده است ” خاب شوندگاننتشرايط ا“ سيزدھم اين قانون زيرعنوان ۀ    درفصل چھارم ماد

 ۀ ولی درفصل پنجم ماد،”كانديد نمايد. . . ری، را درانتخابات رياست جمھو ھرافغان واجد شرايط ميتواند خود“

  :  ھمين قانون ميگويد١شانزدھم بند 

. را به رياست جمھوری كانديد نمايند،   شصت ودوم قانون اساسی ميتوانند خودۀاشخاص واجد شرايط مندرج ماد“

ينجا بايد از ادر. است بودن نيز مطرح مسلماندوم قانون اساسی ھم كه ضمن شرايط ديگر   شصت وۀ درماد.”. . 

قانونگذار پرسيد كه وطنداران اھل ھنود، يا مذاھب ديگرغيرمسلمان را افغان ميداند ياخير؟ اگر آنھا ھم افغان 

 بيست ويكم فصل دوم قانون اساسی ممنوع ۀھستند ـ كه بدون ترديد ھستند ـ پس چرا با تبعيض مذھبی كه آنرا ماد

 درينجا چه معنی ميدھد؟ اينجا ديگربنياد ھر افغان ۀذكر كلم لب ميكنيد؟ وقرارداده است، حق شھروندی شانرا س

اصل شھروندی را قربانی تبعيض مذھبی كرده  گرائی مذھبی درتدوين اين قانون بر دموكراسی غربی غالب شده و
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ين تبانی ادر  وبنيادگرائی عقب نشينی كرده اند  جھانی ونمايندگانش درافغانستان به نفع فئوداليسم وۀسرماي. است

 ناديده گرفته اند، چون ًرا كه به اقليت ھای مذھبی غير مسلمان تعلق دارند مطلقا حق شھروندی ھموطنان ما

       چھل وچارم قانون انتخابات مذكور گفته شده كهۀدرفصل ھشتم ماد. سودشان چنين تقاضا ميكرده است

واليات مختلف  ی دھندگان به سطح ملی كه از اقوام وأرت ر كاپی ده ھزار كاًكانديدای رياست جمھوری بايد قبال“

  . كارت را تھيه نمايد۵٠٠كانديد پارلمان  ول انتخابات بدھد، وؤتھيه كند وبه مقامات مس” كشورباشد

انتخابات ازطريق “ :  دوم فصل اول ھمين قانون است كه ميگويد ۀطور مطلق ناقض ماده  كه چنين كاری بً    اوال

 كاپی كارت برای يك كانديد معنی اش اينست كه ۀ ارائ.”مستقيم مردم صورت ميگيرد  وسری عمومی، ی آزاد،أر

ی ده ھزار ألذا ر.  را منتفی می كندسری بودنی اصل اله أی داده است وچنين مسأصاحب كارت به ھمين كانديد ر

 ھزار ١٨٠جده كانديد دارد رای  كه ھ٨٣درانتخابات ھجدھم ميزان  نفر در برابر ھركانديد، ديگر سری نيست و

  . جاگذاشته نفر علنی شده است كه كشته ھای ھم ب

. كار خواھد رفته ی بئ اين ده ھزار كپی كارت چه طريقه ھاۀ    دوم آيا قانونگذار متوجه است كه برای تھي

 ۀپروژان يك امريكائی ھا دموكراسی را به عنو  دموكراسی وجود ندارد وۀی كه درآن ھيچ گونه تجرباجامعه 

 دراز مدت برای تطبيق، بازھم ھمان شيوه ھای پيش ۀپروسنمايش بگذارند ونه يك ه عاجل ميخواھند درآن ب

دادن  و” مھمانی ھا ونذر وخيرات ھا“سرمايه داری مورد استفاده قرار ميگيرد، خريدن كارتھا به پول، برگزاری 

سسات خيريه، ؤ زمين، گرفتن كمكھای مۀ قبيل نمرپلو به ازای كارت، دادن وعده ھای سرخرمن از شوربا و

مردم  زور برآمده ميتواند و و اربابان زر  ثروتمندان وۀكه چنين كاری فقط از عھد. . . ست اداری ُبخشيدن فالن پ

محروم ما با تمام شايسته ساالری شان قادر نخواھند شد چنين محافلی را برگزار كنند وچنين پولی را  مظلوم و

 چھل وچارم قانون ۀمضاف بر اينكه درھمين ماد.  كارت بپردازند تاحق كانديد شدن بيابندۀرف به تھيبرای مص

اين ديگر كار را . ”حق الشمول برای كانديد رياست جمھوری پنجاه ھزارافغانی“انتخابات گفته شده 

حال . بندد يدا شدن ھم میدستان افغان را در رسيدن حتی به كاند ھای اميد تمام تھی دروازه دشوارترميسازد و

 رغم شايستگی ھا و مصارف تبليغاتی را ھم كه به آن عالوه كنی معنی اش اينست كه ھزاران شھروند افغان علی

خاطر نداشتن پول مصرف كانديد شدن از چنين حقی محروم ساخته ميشوند ه  امور، فقط بۀتوانائی ھايشان در ادار

ی است برای محروم كردن مردم ازحق انتخاب شدن اابات خود وسيله  انتخۀلذا ميتوان گفت قانون مطروح و

 عملی آنرا در انتخابات ھجدھم ميزان ۀنمون. زور قراردارد و فقط درخدمت اربابان زر وانتخاب كردن شان و

  . ديديم

دی، يا وابستگان وابسته به تنظيم ھای جنگساالران جھا خود جنگساالر اند، يا نگاھی به ليست كانديداھا بيندازيد، يا

  .خارجی ھا 

پول را تھيه كنند، دركارزار تبليغاتی ازغوالن پول وسرمايه      چند كانديد ديگر ھم كه توانسته بودند كارت و

  .  قادر نشدند صدای شانرا به كسی برسانند عقب ماندند و) جھادی ھا وغربی ھا(

 رئيس جمھوربوش ۀبود كه زلمی خليل زاد نمايندمصارف تبليغات انتخابات رياست جمھوری افغانستان به حدی 

بايد مشخص شود كه اين ھمه پول را برای مصرف تبليغات برخی :   راديوئی اش گفتۀدرافغانستان درمصاحب

اقتصاد، انجينر  متخصص حقوق يا و استاد ُ،كانديداھا ازكجا آورده اند؟ حال چگونه به يك سياستمدار مردمی

راه  به قول مردم از ژورناليست، جامعه شناس يا ھرمتخصص ديگری كه وابسته نيست وكارشناس يا دكتوراليق، 
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ه داری حتی كانديد شود، چه رسد به اينكه بتواند محيطی را ب امكان دارد در ھمچو گيرو  حالل زندگی كرده است،

   .اين خواب است وخيال ومحال. ی بدھندأر وجود آورد كه مردم بدون ترس از ديگران به او

  : لمانی گوش فرا دھيم ا ۀ يك نشريۀين رابطه به تبصرا بد نيست در

رسوائی “ی تحت عنوان المان با تيراژ وسيعی پخش ميشود تبصره ا  كه در Die Welt Kompakt ۀ    نشري

خانم نويسنده درمورد .  نوشته است Sophi  Mühlmann  به قلم خانم ١١.١٠.٠۴به تاريخ ” درافغانستان

  :   رياست جمھوری افغانستان مينويسد انتخابات

 انتخابات، حتی نتوانستند ۀو صداھای زياد شان در بار رغم سر اين يك رسوائی بود، ملل متحد وامريكا، علی     “

  .”گروه گردانندگان انتخابات رسوای شانرا به مبادی كار آشنا بسازند

م شود حامد كرزی خودش از پيروزی خود صحبت  ھمين انتخابات قابل اعتراض معلوۀينكه نتيجاقبل از   “

   .”ميكند

ويژه امريكا سياست افغانستان را چون بازيچه ای در دست خود گرفته ه ب غرب و“:  تبصره می افزايدۀ    نويسند

ه با آنك.  مطلوب شانرا اعالن ميكنندۀ بازی به پايان رسيده باشد، برندۀدربازی انتخابات شان بدون اينكه نتيج. اند

ی دھندگان أمردم افغانستان بيخبر از پشت پرده با شور وشوق داخل بازی شدند، ولی امريكا وھمراھانش حق ر

   .”افغان را به بازی گرفتند

  :    نشريه مينويسد

  .”افغانستان ھم اكنون در چنگال امريكا است و اوست كه برای ملت افغانستان سرنوشت تعيين ميكند “
             )  ١٨٣ـ١٧٣،صفحات ..." انستان الگوی دموکراسی امريکائی افغ"برگرفته ازکتاب (

 

  

  

 


