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 !ر خان سپک ژبي دانالـډ ترمپ ته  درس ورکړضَخ: سياسي سايکالوجي
  

  وګــــڼـې  روا*ھسې نـــه چــــې واړه         ي  د سړي فکر کې ھـرڅه ھرڅه ګـرځ

  لکه سـتا دی ھـسې ځــان دی د ھـرچــا        و بــلو تـه نـظـر کــړه  ھسېلکه ځـان 
  د  ټـول په معـنا دی»  واړه«*

زه . سره اړخ لګـوي) اژدھـای خودی(د رحمان بـا بــا دا شعـر د ډانالډ ترمپ د ځانځانۍ د ښامار
ڼا ګل اريوب زي نه د زړه لـه د کابــل  پوھنتون د پوھنې او روزنې د پوھنځي له پخواني رئيس استاد ر

د ســاه پـــوه او فلسه  » د ځانـځـانۍ ښامار«. کومي منـنه کوم چې دغه شعر يې زما سره شريک کـړ
وتــلی کـتاب دی چې په پـښتــو او فارسي ) ١٩٢٨-١٩٨٨(پــوه  شھـيــد پوھــاند بھـالـدين مجــروح

  ١٩٧٣=١٣۵٢.  ١٨مبرن/کابل، نشرات افغان اکادمی:ژبـو خـپـور شـوی و

ژبه  يې ډکوون : ما  ځيرکيار د ډانالډ ترمپ په  اړه په ټلويژن  کې دا قضاوتونه   اوريدلي  وو
نلري؛ بې احساسه او شډل دی؛ د امريکې او جمھوري ګوند لپاره  خطرناک دی؛ pنجھه مار دی؛ ځان  

  !په ډرامه  او  شورماشورکې خوښ دی....نشي کنټررولولی؛

  

  :ـــزهســــري

يــوه نــوې څوڅڼـډيـزه اکاډمـيک څانــګه ده چې د ) پوليټيکل سايکالوجي(سياسي ساھـپـوھنه
يعـنې د . ساھـپوھنې له نظره د سياست، سياست والـــو او سياسي سـلوک په موضوعګانـو راڅـرخي

  ســياسي او ساه پوھنيزو عمليو په  اړيکـيو رڼـا اچوي

د سيد . ريکايي ھيوادوال دی، اص� عرب سيد معرفي شوی دیام-   خيزر خان  چې پاکستانی
د سيد )  ١۴۵١-١۵٢۶(خولودي پښتنو). م١۴۵١تر١۴١۴(کورنۍ  په ھند  کې واکمني چلولې وه

لکه نور خلک، خيزرخان ھم د خپلې کورنۍ سره  امريکې ته کډوال شو چې . واکمني  رانسکوره کړه
کې امريکې  په ٢٠٠٣په مارچ .  يې برياليتوب په برخه شيپه امن ژوند وکړي او د خپل زيار له pرې

 کې په عراق ٢٠٠۴د خيزر خان ځوي کپټن ھمايون  خان په . غلطو pسوندونو په عراق يرغل وکړ
زرين «کې د ځانمــرګي  سره د  مقاومت  په مھال ووژل شواو د سرتيرتيا په بدل کې ورته د  

په ) غزله  خان(حقوقـپوه دی او مور يې)  خيزرخان(پ�رد  ھمايون خان . نښان ورکړل شو» ستوري
د . دوه نور ځامن يې په امريکا کې بريالی ژونــد لـري.  پاکستان کې د فارسي ژبـې درس ور کـاوه

، خيزرخان د امريکې د دموکررات ګوند په  )لمريز١٣٩۵زمری ٢٧(نيټه٢٨ د جوpی  په ٢٠١۶
په  دغه وينا کې خيزر . يـيزه درنه او شاربونکې ويـنا واوروله دقـيقه -۶انتخاباتي  ملي کنګوره کې 

  !َډانالډ تــرمـپ  په سر  ودراوه) کانديديت(خان  د جمھوري ګوند د ولسمشرۍ نوماند

  د مسلمانانو وګړشميرنې  او کـړاو شميـرنـې
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ير ميليون  ته رسيـږي او د مسلمانانو شم٣٢٢  کې  د امريکې د وګړو شمير نږدې ٢٠١۶ په 
 کې ٢٠٣٠ښايي شمير يې په .(  بيليون ته رسيـږي١.۶په نړۍ کې د مسلمانو شمير . ته)٪١( ميليون٣.٣
 ٣۵٠ برخه يې په  اسيا او پاسيفيک جزيرو کې، ٢/٣د  مسلمانانو نږدې ).  بيليون  ته جګ شي۶.٢

ه افريقا او منځني ميليون پ٣٠٠، )ميليون پاکستان١٧٨ميليون ھيند، ١٧٢(ميليون د ھيند په نيمه وچه کې
ګوګل دات  .(  زره په pتين امريکا کې استوګن دي٨۴٠ ميليون په يـورپ کې، او ۴۵ختيز کې،  نږدې 

 کې  ٢٠٧٠له مخې،د  مسلمانانو شمير به په  » پـيو ريسرچ سينټر«د ). کام، او ريفيرينس دات  کام
  پورې  به دمسلمانو شمير د ٢٠۵٠که اوسنی تمايل ادامه ولري، د. دعيسويانوله شمير نه لږ جګ شي

، ) زيات و٪٧۵کې له٢٠١٠چې په  (په امريکا کې به د عيسويانو شمير . عيسويانو شمير ته نږدې شي
کې، نور دوھم غټ غير عيسوي دين ٢٠۵٠يھودي دين به په امريکا کې په .   ته راټيټ شي٪۶٧نږدې  
ورسيـږي،او دعيسويانو شمير )  ته٪٢٩.٧٠ ( بـيليون٢.٧۶کې به د مسلمانانو  شمير  ٢٠۵٠په. نه وي

  .  ته٪٣١.۴بـيليون يعـنی  ٢،٩٢به 

د دغو شميرنو په اساس ويلی شو چې د نړۍ د مسلمانانو شمير په ګړنــدي ډول مخ په  زياتيدلو 
  کې به د مسلمانانو او ٢٠٧٠که د مسلمانانو د شمير مخ په زياتيدونکی تمايل جريان ولري، په . دی

زييز کال کې به د مسلمانانو شمير د عيسويانو له شمير نه جګ ٢١٠٠په . و شمير مساوي شيعيسويان
  ولولئ). عيسويان٪٣٣٠٨ مسلمانان،٪٣۴٠٩(شي 

 PEW Research Center, The global religious landscape. www. pewforum.org[٦ August ٢٠١٦].  

د اتفاق او خوښۍ  د ژوند ) پوليګامي(وښځـتوب څ! خو دغه ډول اڼـډولتيا به کومه ګــټه ونــلــري
يو سړی به څنګه  د ! په ځاي د بې اتفاقـۍ، سپکاوي، پرله پسې بدګمانۍ او تاوتريخوالي pمل ګرځي

و  زړې اوځوانې ښځې تر مينځ عدالت وکړي؟ ما په خپل پخواني چاپـيريال کې د خـپلوانواو دوستاـن
په دې  ورووستـيو کې د مسلمانانو بيکارۍ او بې امنۍ زور . دغـه ډول کرغـيـړنـتياوې لـيدلې دي

حقوقپوه خيزر خان   د . سره کيـږي) تخنيک(د دواړو درملنه په علم او دعلم په استعمال . ميندلی دی
م کې د ١٩٨٠پاکستان له پنجاب ايالت نه  دخپلې کورنۍ سره منځني  ختيز ته کډوال شوی و او بـيا په 

ورپسې امريکايي شواو د امريکې پـه  ليکلي اساسي قانون کې . تونو ته راکډوال شوامريکې  متحدو ايال
  !يې خپل او د نورو حقوق او مسئوليتونه وپيـژندل، او اوس په امريکا کې ارام اوحقـوقـمنـد ژوند لري

  

  د کورنۍ سره په جګړه کې ښکيل شوی» زريـن  ستوري«َتــرمپ د 

 د پاکستان په پنجاب ايالت  کې زيـږيدلی و اوھلته يې له زييز کې١٩۵٠خيزر معظم خان  په 
ھم په ھمدغه پوھنتون ) غــزاله/غـزله(ميرمن يې. پنجاب پوھـنتـون نه د حقوقو بری ليک pس ته راوړ

په ويکيـپـيديا .  دی» خان«د خيزر فاميلي نوم . کې فارسي زده کوله او بيا يې د فارسي درس ورکاوه
م کې د سيد سلطنت ١۴۵١ په اړه راغلي دي چې پښتون بھلول لودي په کې د ده د ژوند ليک

) م١۴٢١تر ١۴١۴(له مينځه  ويوړ چې خيزر خان ابن ملک سليمان رامنځته کړی ) م١۴۵١تر١۴١۴(
خيزر «له بلې خوا د . عــموما عـربي لقب دی چې يو  ډول اس�مي سپيڅلتيا منعکسوي»  ســيد«. و

دغه لقب به يا د مغل چنګيزخان د نوم سره  تړاو لري، يا د . دی» خـان «فاميلي نوم يا لقب» معـظم
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له دې امله زه ځيرکيار نه پوھيـږم چې خيزر معظم . سـيد ته څوک خان نه وايي. سره» خان«پښتنو د 
په نوم رڼا واچوله ځکه يو څو افغانانو پوښتلی وم  چې » خان«؟ ما د  !خان پښتون دی، مغل دی که سيد

خاوند دی، او ) سالم  عقل(خان چې  په خټه ھر څوک دی، ميړنی دی، د روغې پوھې . ک دیخان څو
په ښه موقع يې په شپـږ دقـيقو کې داسې کوټلې وينا وکړه چې د جمھوري ګوند د ولسمشرۍ د نوماند 

 اوسپک خولی شخصيت يې د امريکې او نورې نړۍ خلکو ته په) ځان ستاينه(َډانالډ تـرمـپ نارسيسيزم
 کې په عراق کې د ځانمرګي په ٢٠٠۴کلـن ځـوی کپـټـن ھمايون خان په  ٢٧د خـيزر خان . ډاګه کـړ

نښان ورکړل ) ګولډ سټار(» زرين ستوري«واسطه وژل شوی و، او دغې سرتيرتيا له امله ورته د 
ډير کورنۍ  ګڼل کيـږي او په امريکا کې ورته » زرين ستوري«د ھمايون خان کورنۍ ھم  د . شوی و

  ھمايون غوښتل چې عسکري حقوقـپوه شي. درناوی کيـږي

  

  د خيزر خان وينا د دموکرات ګوند په ملي انتخاباتي کانګرس کې

  لمريز١٣٩۵اسد / زمری٧=٢٠١۶ جوpی ٢٨

د  امريکې د جمھوري ګوند نوماند ډانلـډ ترمپ په مسلمانانو پسې ډيرې ســپورې سـتوغـې ويلې  
 وينا وکړه او د نورو اوريدونکو په څير، د ھغه ميرمن غزله ھم د ھغه  وينا خيزرخان شـپـږ دقيقې .وې

خيزر خان داسې وينا وکړه چې د مغرور او په ځان او . ته متوجه وه او د ھغه په څنګ کې وpړه وه
آرلينګــټن  د امريکې مشھوره . خپلې  شتمـنۍ مست ترمپ يې له ګړبـيـدلي شعور نه راويښ کړ

 راھيسې  د  ١٨۶۴ايکړه ارتوالی لري او له - ۶٢۴يره ده چې واشنګن ته نږدې عسکري ملي ھد
آيا  «:خيزرخان په خپله وينا کې ډانلډ  ترمپ داسې  مخاطب   کړ. امريکې د جنګوونو د مـړيو کور دي

، ھغې ھديرې ته چې د خان ځوی ھمايون خان پکې »کله ھم  تاسې  د آرلينګټن ھديرې ته تللي ياستئ؟
. ټولې عـقـيدې، جنسونه، او قومونه ووينئ] ارلـينګـټن[تاسې به ھـلته«. ته سپارل شوې دیخاورو 

ټرمپ د ويټنام  د جنګ په [» .او نه مــو څوک قــرباني شــوي  دي. تاسې ھيڅ قـرباني نــه ده ورکـړې
له ]کينيډې له وژنې راوروسته ښانګور شوی و. م کې د ووولسمشرجان ف١٩۶٣مھال چې په نومبر 

) افغانستان او عراق(عسکري خدمت نه ځان لرې وساته، او ځامنو يې ھم په اوسنيو دوه اوږدوجنګونو
  .کې خدمت نه دی کړی

ګـڼلی دی  ) بې احساسـه انسان: »َبليک سـول«(»يو تور روح«خيزرخان په خپله وينا کې ترمپ 
او ھر چا لپاره چې د ) ليډر(شرد ھر م« :او  دوه  نورو مھمو ټکو ته يې د خلکو پام راګرځولی دی

دا . اخ�قي درنښت او د يووالي احساس: َمشرۍ ارزو ولري، دوه څيزونه حتما pزم دي
بې [يو تياره«َخان زياتوي چې ترمپ » .له دواړو ځانګړتياو نه تش دی] َنوماند  دانالـد تـرمپ[کانديديت
مھال، د امريکې يو جيبي اساسي قانون خيزر خان دخپلې وينا په ).  َبليک سـول(».روح دی] احساسه

له  خپل جيب نه راوويست او پوښتـنه يی  وکړه  چې ايا دانالډ ترمپ به دغه  ملي سـنـد لــوستلی وي؟ 
ترمپ بايد ! خان زياته کړه چې ترمپ نه قرباني ورکــړې ده او نه يـې يو څوک قـربـاني شـوی دي

  ولري» احساس«او » معنوی تله«
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 وينا د دين د ازادۍ او د يو بل د زغم مفکوره غښتلې کړه او ټکر کوونکي د  خيزر خان
زغم او ورورولۍ زړونو ته pر مينده کړه،  . احساسات او مفکورې يې د ھيوادولۍ په  اوبو ومينځلې

د غوڼـډې  ). وديس تروز دي پريجيديس آوټ آف ويـڼـډ(».تعصب له کړکۍ  غورځوي«او د خـان وينا  
د دغه . ټکی وکاراوه»   مسسلمان-امـريکايي«په  ځای د » امريکايي-مسلمان«نورو وينا  واpنو د 

په «او » د ژوند د ښه کولو«بدلون په ډډ کې دا مفکوره غلې شوې ده چې  مسلمانان ھـم امريکې ته 
يوقـوي درس دی د ھـر ھغه چا « د خيزر خان  وينا  . لپاره راغلي دي» ټولنه کې د اغـيزمن  کيدلوو

د خيزر . کــري»  دښمنه  ډار خرڅوي، يا د ھر نژاد  د امريکايانو په ضد  تعصب-لپاره چې مسلمان
ضد -امريکايان راويښ کړل چې د ولسمشرۍ لپاره دجمھوري ګوند د نوماند  مسلمان-خان وينا مسلمان

کريس تګنوتي د خيزر ].  ٢٠١۶جوpی ٢٩:کام.ُريچارډ اپيل، نيويارک ټايمز.[ويناګانې تشخيص کړي
سياستوالو له ويناګانو اخوا، د دموکراتانو په ملي غوڼډه کې - دغير«خـان: خان وينا داسې ستايلې ده

  :وړاندې کړې ده»خورا ډيره له ولولو ډکه،اغيزمنه وينا

Chris Tagnotti, Khizr Khan’s speech scared Donald Trump.www.bustle.com [٢٩ Aug ٢٠١٦].  

 سيمې استازې ميرمن کارين روت باس چې د دموکرات ګوند ٣٧په کانګرس کې د  کليفورنيا د 
وړاندې کړې ده، ځکه ھغه  په دې آند ده چې دانالډ ترمپ په ) تقاضا(» اورګ پيټيشن. چينج«غړې ده، 

  وګورئ. لري)ُنارسيسيستيک پيرزوناليټي ډيس اورډر(ځان مين شخصيت اخت�ل 
Sara Morrison, vocative.com[August ٢٠١٦ ,٥]. 

د پوھنځي مشر او پوھاند ) سايکالوجي(د امريکې په نورت وييسټرن پوھنتون کې د ساھپوھنې
َد سايکالوجيستانو لپاره تقريبا ناشونې ده چې د  ډانالـډ «: مکادم په اتلنـتيک مجله کې کاږي چې. ډين پ

اتلنـتـيک مجله،د جون . »ظ  له استعمالولو نه وغږيـږيترمپ د شخصيت په اړه بې د نارسيسيزم د لف
کې دومره ډوب و چې د ميرمن غـزل خان ) نارسيسيزم(ډانالډ  تـرمپ په خپله ځان خوښۍ .  ګڼه٢٠١۶

 . په کړاو نه پوھيده

د خيزز خان له وينا نه وروسته ډانالډ تـرمپ وويل 
د خان ميرمن د خپل ميړه په څنګ کې وpړه وه، خو : چې

نه . ښايي اجازه به يې نـلرله چې څه ووايي«.ھيڅ يې نه ويل
ډانالډ ترمپ په دې نظر بريښي چې  » ).ُيو ټيل مي(پوھيـږم

.  ميرمن غــزله خان به د اس�م له امله د خبرو اجازه نه لرله
د نيويارک ټايمز د ماورين ډو سره په مرکه کې، ډانالـډ 

يـو «يرمن غـزله تـرمپ ويلـي وو  چې که د خيزر خــان م
زه  يوې کوټې ته نشم ننوتلی « :غزله وايي چې.  »څه ووايي

پکې ) فـوټو(ھمايون عکس] ھـغـې د وژل شـوي ځوی[چې د
 د  دموکرات ګوند د ملي ٢٨د جوpی په٢٠١۶د » .وي

 [issue ٢٠١٦ Atlantic, June]Redux/Mark Petersonانتخاباتي غوڼډې سټـيج ته د غزلې ورتګ زجروونکی و، 
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  په مشکل سره ] غزله[ما«:مونه ځوړنده وه» ډيره غټه«ځکه چې د ھـغې شا ته د ھغې د ځوی ھمايون

  !د ځان په مينه کې  ډوب  ډانالـډ ترمپ به ولې د غـزله خان په کړاو وپوھـيـږي؟» .ځان کنټرولولی شو

  

  د  تـرمپ د کفايت په اړه بيF بيلې نظريـی

مايکل جوزيف موريل  يـو څـو ) ٢٠١٣تر ٢٠١٠(اوعامل مشرپخوانی مرستيال . أې.آې.د سي
نوموړي . »ايجنټ دې  بې له دې چې وپوھيـږي«ورځې وړاندې  وويل چې ډانالډ ترمپ د روسيې 

وړ نه دی، بلکې ھغه ښايي چې   «وويل چې  ډانالډ ترمپ نه يواځې دا چې د ولسمشرۍ د وظيفې  
زموږ ملت به د ھيلري کلينـټن سره د  ولسمشرې  په ....زموږ ملي امنيت د خطر سره  مخامخ کړي

روسيې د پخواني ايجنټ  /د استخباراتي ماموريت په ژبه،موريل وايي چې د شوروي» .حيث خوندي وي
يو مخبر په څير «او د اوسني ولسمشر وpدمير پوتيـن له خوا ډانالـډ ترمپ د روسيـې د فــيډريشن د 

  اګيست ۵.  (کام. دات.ِان. ِان. سي/ ډيويډ رايټ» . ځان وپوھيـږياستخدام شوی دی بې له دې چې په
٢٠١۶.(  

“In the intelligence business, we would say that Mr. Putin had recruited Mr. Trump as an unwitting agent 

of the Russian Federation.” David Wright [Ex-CIA chief endorses Clinton] CNN: ٥ August ٢٠١٦ 

 مھمو اشخاصو له خـوا ۵٠د  انګلستان ټلګراف ليکي چې ډانالډ ترمپ د جمھوري ګوند د 
ميجر (ګڼل شوی دی، د ھغو اشخاصو له خوا  چې د امريکې د ملي امنيت غټې څيرې دي» خطرناک«

تاريخ کې ھغوی وايي چې دانالـډ تـرمپ به د خپل ھيواد د ولسمشرانو   په ). نيشنل  سيکيوريټي فـيګرز
له دې امله  د بيليونر ترمپ  ګونــدي . ولسمشر وي) ُموسټ ريکليس(» خورا ډيـر بې احــتياطـه«

کې د . أې. آې.   کلن  ايوان مکميولين چې په سي۴٠.  يو  افسر کانديد کړ. أې. مخالفانو د سي آې
د امريکې د بي�بيلو .  ټروريزم  ضد افسر و، ځان د ولسمشرۍ لپاره يوخپلواک کانديد معــرفي کړ

استخباراتي سازمانونو د پخوانوغټانو يوې ډلې نيويارک ټايمز ته په خپل  ليک کې په ډاګه کړې چې  
دغه شان . چې د سپـينې ماڼۍ وړ وي» شخصيت، ارزښتونه او تجربه نـلري/اخ�ق«ډانلډ ترمپ ھغه 

  ولـولـئ» .ړيملي امنيت او ھوساينه د خطر سره مخامخ کــ«ترمپ به  د امريکې 

Nick Allen, “Donald Trump <dangerous> say ٥٠ Republican major US national security figures”, in: 

telegraph.co.uk[٨ August ٢٠١٦].  

خورا «: ويلي وو چې) ١٩۵۶تر ١٨٩٨( د جرمني د شلمې پـيړۍ نامتو شاعر بيرتولت بريښت
  ».دی) بيسواده(تیسياسي  نالـوس) بې سواده(بـد نالوستی 

  

  پــايـــــله

په دغومره خلکو کې به ځينې خلک  . بيليون ته رسيــږي١.۶اوس په نړۍ کې  د مسلمانانو شمير 
مسلمانان بايد د ديـن په څنګ کې، علم او  . ،او ډير ناپوھان ھم پـيداکيـږي)افراطيان(ليونيان، اورپکي

  .   ولـټـويمـوازنه او  کيفـيت کميت دتخـنيک ته ھم  کلکه پاملـرنه وکړي، او 

 په شپاړسمه عيسوي پـيړۍ کې د  عيسوي دين مذھبي جګړو ته فکر وکړئ چې کاتوليکانواو 
کله چې د دغـو  جګړو نه راووتل، بيا يې په . د يو بل وينې تويولې) اعتراضــچيانو(پروټيسټـنــټانو
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 سر په اوبو کې غوټه کولو ته واي چې وظيفه يې انابـپـتيـيزم. انابپـټـيسټانواو يھودانو پسې سوړې لټولې
نور عيسويان د ماشوم سر په اوبو کې غوټه . په اس�م کې  د  ماشوم په غوږ کې اذان کولو ته ورته ده

ھـغه مھال مسلمانان د تمدن څښتنان وو، ځکه  چې په .  کوي، خو انابپـتيستان  يې د بلوغ په مھال کې
ديني جګړو نه ستړي شول او له خپلې زړې /وپايان له خپلو عقيدويار. علمي بحثونو کې بوخت وو

ته کډوال شول،ھلته يې ديني اومذھبي خپلواکي په برخه شوه،کالونۍ ) امريکې(نړۍ نه نوې نړۍ 
کډواpنو ب�خره د انګريزانواستعمار ته ماتې . يې جوړې کړې او غـ�مان يې راوستل)مستعمرې(

اساسي قانون کې يې د اوسيدونکوديني اومذھبي ازادۍ  ته او غـــيرر ديـني ورکـــړه، او په خپل ليکلي 
يعني ديني . ھيڅ دولتي مقام په کومه مذھبي فرقه يا دين پورې نه دی تړلی. ژوند ته ښه راغ�ست ووايه

يا مذھبي حکومت مجاز نه  و او نه دی، خو وګړي خپلواک وو او دي چې دين يامذھـب ولـري، يا يـې 
  . ري، يـا يـې عوض کـړيونـل

امريکايي خيزر خان، په ديني لحاظ د امريکې د ناپـيـيلي اساسي قانون په - قــانونـپـوه مسلمان
د ھغه  وينا د زړه له کومي وه او د خلکو . حقوقي ظرفـيت  پوھـيـږي او درناوي ته يی چمتو دی

فرانس کې د خپلې وينا په خـان د دموکرات ګوند په ملي کن. زړوونو  ته يې pر پـيدا کړه
له خپل جيب نه د امريکې اساسي قانون راوويست او د څلورنيم بيـليون ډالـرو ) ٢٠١۶جوpی ٢٨(مھال

په خاونـد او د جمھوري ګوند په نوماند ډانالـډ ترمپ يې چغه وکړه چې آيا د خپل ھيواد اساسي قانون 
امريکي د جيبي اساسي قانون چاپـيدلواو رانيولـو ؟  د  خيزر خان له وينا نه وروسته، د !يې لوستلی دی

  :زور وميـند

“Sales of pocket Constitutions spiked, with one ٢٠٠٥ edition rising to the second position on 

Amazon.com’s best sellers list.”(Kim Soffen, Thanks  to Khizr Khan, pocket Constitutions are selling 

crazy”- Washington Post, August ٢٠١٦ ,١); Chicago Tribune(August ٢٠١٦ ,٣): “That pocket 

Constitution packs a few surprises”, by: Cass Sunstein: “Improbably, the US Constitution ha s become 

a runaway bestseller.”    

  

  

  

 

  

  

  


