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 ۹۰/۹۰/۷۹۰۲        «عمرزی»مصطفی 

 افغانستان در پیچ و خم سیاست
 

 )معرفی کتاب(
 

سیییاسییه زده عیص عنصییر فسیییار اذاا در دم اا مردا ماسییهه دما وا سه می تودنسییه دز دیا ته نشیییاص مذ وا ا ا 
رنامه ف مردا ما هص تحمیلی و دتفاقی فردیسیاسی فسازدص در تنوع عردیش  ا و فاور  ای کسانی که خودسته و ناخودست

ددیی کنندص م وله ی سییییاسیییه دااانی رد در  ایی قردر نمی د د تا فا تدفیر در دمور ممالهص  می سیییازند تا مشیییاا زک
 ویند. د ددف ارد تذل اه خاص و مذیا قومیص زفانی و حزفی فه میاا

نیاز فردی تفییا ما یه پدیده ی سیاسه و دیا که تنوع تذل اه و سالیق شخصی نفاید در زمانی که منااع کالا ملی  
مساله ی تفایک در فررسی ددده  ای سیاسیص سیاسه   مطرح دندص  زو م وله ی سیاسی ما فاشندص دی اب می کند 

   ای ما رد دز فازدر زده عی و روزمره عی سیاسی فیروا کشد.
ت رفیاه صییییاحفاا نآرص وعا اا و کسییییانی که دز مزیه ت رفه ی زیاد و ددنش تیوریای مسییییتفید دندص فاید در زمینه 
 ایی دز قفا منآورص دمر سیاسه  ای مفتنی فر منااع ملی رد فه عونه دی پرددز د ند تا سطح محاا وا فا تفایک دز 

ای قافا دعتماد فردی توده  ایی فاشییییید که در  امذه دی فرددشیییییه  ای نازا و سیییییالیق داردد مذمولی و میالنیص متا
 مانند دااانسیییتااص خوردکه ی سییییاسیییی فیش دز نیاز می خورند و سیییوعمنددنه تذاماله دیا خوردکهص ولوده عی دود و 

 :فخار نف می سه
 «از خامی دیگ است که در جوش و خروش است»... 

دااضییاه و تفاصیییا عروه  اص لشییار  ا و سیییا ی لشییار  ایی فخشییی دز دردیه ی اذالیه  ای قشییری در دااانسییتااص  
سییه که فا ما یه میاا ت ی رسییانه  ایی کنونیص ماز مردا رد می خورند و در  ر فرنامه ی دیا کمیدیص نه ا ط در 
سند دقی ه ی یک مناآره ی فی درزش رسییییییانه یی فدوا دردیه ی رده حاص فه نتی ه می رسییییییندص فا خصییییییومه  ای 

ناا  هخدد ناخودسییییته فار دیار شییییا د پاتاسییییاوری شییییویاص عرو ی ف ی رد در حدی دازوده دند که دعر  ناحی و عرو
 .نیز دز عریفاا مردا ما خود ند عراه« قوا سیاسی»

 یادآوری:
 (ددنش نشر دن ما) ولنهټه یخپرندو: ددنش «تاا در پیچ و خا سیاسهدااانس»کتاب  ناشر

: کتاب اروشییییی ددنشه رو فه روی شییییرکه رحیا «پیچ و خا سیییییاسییییهتاا در دااانسیییی»کتاب  محا پخش و اروش
           .کافا صد ا فاغ -یزیص  اده ی ده دااانااعرد
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