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پایان یک انتظار
رحیم حمیدی
در آخرین نشست چهار جانبه ،ماه مارچ را به عنوان آغاز گفتگوی
رو در رو با گروه طالبان اعالن نمودند .بعد از پایان نشست ،وزارت
خارجه پاکســتان بیان داشــت که از گروه های مخالف مسلح
حکومت افغانستان دعوت کرده اســت که در گفتگوی مستقیم
با حکومت افغانستان شــرکت نموده و نماینده با صالحیت خود
را در محل برگزاری(اســام آباد) گفتگوها بفرستد .ارگ ریاست
جمهوری افغانستان نیز از گروه های مخالف مسلح دولت دعوت
کرد تا این گفتگوها شرکت نماید .از میان گروه های مخالف مسلح
دولت افغانستان تنها حزب اسالمی گلبدین حکمتیار پاسخ مثبت
به دعوت دو کشــور داد .دیگر گروههای مخالف مسلح دولت یا
سکوت پیشــه کردند و یا همانند گروه طالبان بیان داشتند که
تا زمانی که پیششرط های شــان از سوی حکومت افغانستان و
آمریکا برآورده نشود ،وارد گفتگوی صلح نمی شود.
بعد از پایان نشست چهار جانبه دفتر سیاسی طالبان در قطر بیان
داشــتند که از آن چه در گفتگوی چهار جانبه گذشته است بی
اطالع اســت .در روزهای نخست ماه مارچ که چهار کشور منتظر
واکنــش گروه طالبان بود ،این گروه خبرنامهای منتشــر کرد که
در گفتگوی مســتقیم صلح با حکومت افغانستان در اسالم آباد
شرکت نمی کند .رسانههای بین المللی و مقامات غربی واکنش
گروه طالبان را یک تاکتیک به حســاب آورد و بیان داشــت که
گروه طالبان نمی تواند دوباره خواب گرفتن قدرت سیاسی را در
افغانســتان بیبیند .حکومت افغانستان و پاکستان نیز تا حدودی
به همین باور بود و منتظر بود که تا پایان ماه مارچ واکنش مثبت
به دعوت دو کشور داده شود .اما ماه مارچ به پایان رسید و گروه
طالبان واکنش دیگری نســبت به دعوت حکومت افغانســتان و
پاکستان ارائه ننمود.
قبل از انتشار خبرنامه ای گروه طالبان سرتاج عزیز ،مشاور روابط
خارجی نخست وزیر پاکستان در واشنگتن بیان داشت که رهبران
و خانواده گروه طالبان افغانســتان در پاکستان به سر می برد و
از خدمات صحی این کشــور مستفید می شود .او بیان داشت که
کشــورش بر گروه طالبان نفوذ دارد .اگر گروه طالبان به دعوت
حکومت پاکستان پاســخ رد بدهد این کشور بر این گروه فشار
وارد می کند.
در طرف دیگر ،حکومت کابل نیز آرام و ســاکت به نظر می رسد.
بعد از پاسخ منفی گروه طالبان حکومت کابل تنها به روند گفتگوی
صلح ابراز امیدواری کرده است .مقامات کابل بارها گفته است که
امیدوار اســت گفتگوی صلح به زودی نتیجه دهد .در حالی که
حکومت کابل منتظر واکنش مثبت گــروه طالبان بود این گروه
حمالت خود را در سراسر افغانستان تشدید بخشید .در روزهای
پایانی ماه مارچ بر پارلمان و نهاد قانونگذاری افغانستان نیز حمله
نمود که بر اثر حمالت راکتی آنها ســاختمان جدید پارلمان که
با هزینه  225میلیون دالری توســط هند ساخته شده بود آسیب
دید  .و...
حکومت کابل قبل از آخرین نشست چهار جانبه گفته بود که در
ســال جدید نیروهای امنیتی افغانستان از حالت دفاعی به حالت
تعرضی در می آید .چند روز پیش ،قدم شاه شهیم ،لوی درستیز
ارتش افغانستان گفته بود که در روز های آینده حمالت نیروهای
امنیتی به نام شفق در سراســر افغانستان علیه گروه طالبان راه
اندازی خواهد شد .تنها همین مسئله نشان می دهد که حکومت
کابل از روند گفتگوی صلح ناامید شــده است و به همین خاطر
حمالت را برای ســرکوب گروه های مخالف مسلح دولت آغاز می
کند.
در نشست های چهار جانبه امیدواری بیشتر روی چین بود .انتظار
می رفت که چین بر پاکستان فشار وارد نموده و این کشور را وادار
نماید که گروه طالبان را بر ســر میز مذاکره بکشاند .بیش از یک
ماه از آخرین نشســت چهار جانبه گذشته است اما معلوم نیست
که این کشور بر پاکستان فشار وارد نموده است یا خیر .از چه ابزار
های برای فشــار بر پاکستان استفاده نموده است .در روزها و ماه
های آینده این کشور چکار خواهد کرد؟

سراب صلح،
غلط بود آنچه می پنداشتیم!

صلح یک ضــرورت اجتناب ناپذیر وجدی
برای افغانستان و منطقه است .بدین جهت
موضوع مذاكره و صلــح با مخالفين ،بويژه
طالبان كــه نيروي عمده مخالفين حكومت
را تشكيل ميدهند ،از مدت ها بدين سوي
اســت كه بر روي ميــز كار رئيس جمهور
کشور و نشست های منطقه ای و بین المللی
قرار گرفته اســت .واقعیت امر آن است که
افغانستان اگر بخواهد به زندگي خود ادامه
دهد چاره اي ندارد جــز اينكه به صلح و
مصالحــه روي آورد و آن را با تمام تالش
و توان بدســت آورد .همین طور موضوع
صلح برای کشــور های همسایه و منطقه و
جهان نیز حایز اهمیت می باشد .باید بر این
پندار خط بطالن کشــید که نبود صلح در
افغانستان در همان جغرافیا محدود خواهد
ماند .واقعیت ها و رویداد ها نشــان داد که
دوام ناامنی در افغانســتان ،سرانجام دامن
دیگران را نیز خواهد گرفت .به همین جهت
در صورت دســت نیافتن به صلح ماندگار و
پایدار نه تنها كشور هر روز بيشتر در باتالق
مرگ فرو خواهد رفت ،بسا كه همسايگان و
منطقه و جهان را نيز بگونه اي در مصيبت
خود دچار خواهد ســاخت .ولي پر واضح
اســت كه آرزو نمودن و تمناكردن هرگز
به معني دســت يافتن بدان نيست .براي
رسيدن به هر آرزو و هدفي بايستي راهكار
و ميكانيزم مطابق با آن وجود داشته باشد.
هدف دست يابي به صلح و پايان بخشيدن
به جنگ ها و خشــونت هاي بي پايان در
كشــور نيز جزو اين قاعده است .با این که
برای رســیدن به چنین هدفی تالش های
بســیاری صورت گرفته است و هزینه های
کالنی نیز به مصرف رسیده است اما نتیجه
الزم تا کنون بدســت نیامده است .يكي از
نقدهــاي جدي كه بر موضوع جســتجو و
تالش براي صلح وارد مي باشد اينست كه
باورمندي و صداقت در اين امر وجود ندارد.
قبل از همه با همه هياهو و تبليغات وسيعي
كه براي صلح جريان دارد ،ولي متاســفانه
باورمندي به صلح فراگير نيست .يعني تمام
طرف هاي قضيه به صلح باور ندارند .هر یک
از طرف های قضیه می خواهند که از سکوی
صلح به امتیــازات و مطالبات محدود خود
دســت یابند .حال آن که اهداف صلح یک
هدف کلی بوده و منافع و مصالح عمومی در

عبداهلل هروی

سطح کشور و منطقه را دربر می گیرد.
یکی از موارد مشخصی که در این باره می
توان به آن اشــاره داشــت مسئله گفتگو
هــای اخیر صلح در نشســت چهار جانبه
افغانستان ،پاکســتان ،امریکا و چین بود.
نشست یاد شــده خوش بینی های زیادی
را در سطح کشــور و منطقه بوجود آورد و
به همین جهت میعاد مشــخصی نیز برای
نشست مهم تر و تعیین کننده یعنی در ماه
مارچ تعیین گردید .اما شاهدیم که ماه مارچ
هم به پایان رسید و هیچگونه پیشرفتی در
روند صلح بوجود نیامد .در این ارتباط چند
روز پیش معین وزارت امور خارجه کشور،
نماینده افغانستان در نشست چهار جانبه
گفت که پاکستان خلف وعده کرد و طالبان
را در شــروع ماه مــارچ روی میز مذاکره
نیاورد .در همین مورد رییس عمومیامنیت
ملی نیز اظهار نظر کرد و گفت استخبارات
ی کند تا بیشتر
پاکستان طالبان را کمک م 
بجنگند نه این که صلح کنند .اظهارات این
مقامهای دولتی به وضوح نشــان می دهد
که تمام تالش های دیپلوماتیک و سیاسی
چهار کشور افغانســتان ،پاکستان ،امریکا
و چین در نشســتهای چهــار جانبه در

ش برآب گردیده و با شکست
اسالمآباد نق 
روبرو شده است .زیرا از هنگامی که طالبان
اعالم کردند که حاضر به مذاکره نیستند،
همه تالش ها و کوشش ها برای پیش برد
روند صلح متوقف گردید.
با پیش آمدن شرایط جدید و رو به وخامت
نهــادن اوضاع امنیتی کشــور اینک این
پرسش ها هرچه جدی تر مطرح می گردد
که آیا تالش برای دست یابی به صلح نتیجه
بخش خواهد بود؟ پاکستان در این رابطه با
کدام محور و سیاست برخورد خواهد کرد؟
چرا طالبان با ایــن قاطعیت روند مذاکره
را رد نمودند؟ تعهدات اشتراک کنندگان
در چهــاردور نشســتهای چهارجانبه ،
بخصوص امریکا و چین که آن همه به آن
چشم امید دوخته شده بود ،کجا شد و چرا
عملی نگردید؟
بنابراین دســت اندرکاران روند صلح در
شــرایطی از به بنبســت رسیدن گفت
و گوهــای صلح ســخن مــیگویند که
کارشناســان و تحلیلگران سیاسی کشور
در آغاز بنا به دالیل یاد شده نسبت به این
روند تردید جدی داشــتند و از سرگیری
ش های صلح حکومت افغانســتان با
تال 

ت های
پاکســتان و به دنبال آن نشســ 
چهارجانبه افغانســتان ،پاکستان ،چین و
آمریکا را بی نتیجه و تلف کردن وقت می
دانســتند .اما با آن هم حکومت وحدت و
شــورای عالی صلح از نتیجه بخش بودن
روند یاد شده ابراز خوشبینی نمودند.
نکته مهم تری را در ادامه موضوع باید یاد
کرد و در واقــع بی باوری به صلح را تبارز
می بخشد نقش و کارکرد اعضای شورای
عالی صلح می باشــد .بار ها در تحلیل ها
و گفتگو ها وجود این شــورا برای پیش
بردن رونــد صلح یک ســاختار بیهوده
دانسته می شد .ساختار و مجموعه ای که
فقط برای عــده ای از افراد بیکار و تاریخ
گذشــته ایجاد شده بود و هزینه هنگفتی
را به هدر می دادنــد .بدبختانه که بعد از
مدت ها اینــک معلوم گردید که این نهاد
نه تنها در پیشــرفت رونــد صلح موثر و
مفید نبوده اند بلکه یکی از عوامل ناکامی
و عــدم موفقیت این روند نیــز بوده اند.
چنانچه یکی از اعضای ارشد این شورا در
پی نشست رســانه ای پرده از رسوایی ها
و ناکارآمدی های این شورا برداشته است.
مولوی شهزاده شاهد یکی از اعضای مهم

شــورای عالی صلح در این ارتباط اظهار
داشته است که بیشتر اعضای این شورا از
سفارتخانه های مختلف پول می گرفتند.
ظاهرا ســفارتخانههای کشور های کمک
کننده پروژه هایی برای حمایت از شورای
عالی صلح طراحی کردند که بخشی از این
پروژههــا پرداخت حقوق ماهانه به اعضای
شــورای عالی صلح بوده است .وی در این
ارتباط اظهار می دارد که یکی از اعضای این
شورا هم اکنون نیز از یکی از سفارتخانه
ها ماهانه هشــت هزار دالر حقوق ماهانه
دریافت میکند .این افشاگری ها نشان می
دهد که آنچه در شــورای عالی صلح مهم
بوده است دســت یافتن به پول های گزاف
باد آورده بوده است نه دست یابی به صلح
واقعی  .شورای عالی صلح گویا نهادی بوده
است که به نام آن از مراجع بیرونی مقادیر
هنگفت وجه نقد گرفته میشــد و بعد این
ی گردید .برای این
ف و میل مــ 
پولها حی 
منظور روش های مخلتفی نیز به کار گرفته
می شده است .این افشاگری ها تا هنوز فقط
در ارتباط با مرکز شورای عالی صلح برمال
گردیده است  ،نیاز به زمان است تا وضعیت
دیگر اعضای شورا در والیات و پروژه های
منسوب به شــورای عالی صلح در والیات
مورد بررسی قرار گیرد تا حقیقت های تلخ
و تکان دهنده دیگر برمال شــود .زیرا گفته
ت ها کسانی
می شود که در بسیاری از والی 
گ های کهنه
که هرگز طالب نبوده اند ،تفن 
خود را تســلیم دفتر های والیتی شورای
عالی صلح نموده و امتیاز گرفتهاند .و ....
بنابراین وقتی برای تحقق یک روند حداقلی
از باور مندی و شفافیت وجود نداشته باشد
چگونه می توان انتظار داشــت که اهداف
تعیین شده آن هم در سطح ملی و منطقه
ای و بین المللی تحقــق بیابد .فقط آنچه
باقی میماند این اســت متاســفانه شمار
زیادی از آغاز تا امروز نسبت به روند صلح
و اظهارات پیرامون آن بسیار خوش بینانه
می نگریستند و امیدوار بودند .اما وضعیت
و حقایق بر مالشده در ارتباط با صلح نشان
داد که موضوع صلح ســرابی بیش نبوده
اســت  ،و فرصت های زیادی را از ما سلب
نموده و هر آنچه را کــه در ارتباط با روند
صلح خوش بینانه می نگریســتیم و باور
داشتیم غلط بوده است.

افغانستان و قزاقستان؛ سرزمین ملیت ها با فرهنگ مشترک
ژ .ادیل خانوفه /گلشره تستیمیروفا /استادن دانشگاه ملی قزاقستان -الفارابی

ملیت های ســاکن در دو کشــور دوست
جمهوری اســامی افغانستان و جمهوری
قزاقســتان از جمله ملیت های هستند که
دارای زبان،آداب،رسوم،و فرهنگ مشترک
و روابط نزدیک میباشند .و بعالوه این دو
کشــور میتوان این بیشترینه این شباهت
هــا را در اکثر جوامع شــرقی یافت مث ً
ال:
مال داری،اســتفاده از خانه های گنبدی،
شــیوه های فرزند پروری ،مسائل مربوط
به ازدواج ،وغیره ،این وجه مشــترک بین
ملیت های ساکن در این منطقه( قزاق ها،
هزاره ها ،اوزبیک هــا ،قیرغیزها ،تاجیک
ها و )...دارای قدامت تاریخی می باشــد.
یا مثال همه این اقوام جشن باستانی نوروز
را با هدف مشترک ولی به اشکال مختلف
تجلیل می نمایند.

از همین جهت و بمنظور تحکیم روابط هر
چی بیشتر میان مردمان دو کشور و زمینه
کسب اطالعات بیشــتر از زندگی و دانش،
ریس جمهور دولت قزاقســتان نور سلطان
ابیشویچ نظر بایف تعداد زیادی از بورسیه
های تحصیلی را به دولت افغانستان جهت
اعزام محصلیــن افغان به منظور فراگرفتن
تحصیالت عالی در دانشگاه های جمهوری
قزاقســتان ،تخصیص داد .از ســال 2010
میالدی به اینطرف اســتادان دیپارتمنت
قزاقی  ،دانشــکده آمادگی زبــان برای
دانشــجویان افغان فرهنگ غنی و رسوم
و عنعنات قزاق ها را بــه معرفی و نمایش
میگذارد که شــامل بازدیــد محصلین به
موزیم ها ،تیاتر ،و مکان ها تاریخی میشود.

آنچه که جالب توجه است  ،مشترک بودن
واژه ها بین این زبان ها اســت که ما در
جریان آموزش زبــان قزاقی به محصلین
افغان با آن مواجه شدیم.
زبان ملیت های افغان ،قزاق دارای اصوات
و مفاهیم مشــترک بــوده و از قوانین
مشترک پیروی میکنند .تعداد از محصلین
افغان به نسبت عالقه مندی که به آموزش
زبان قزاقی دارند ،جهت آســان ساختن
فراگیری این زبــان برای افغان های دیگر
واژه های مشــترک را در هر دو زبان جمع
آوری نموده اند .که میتوان از این واژه های
مشــترک  :روز های هفته ،کتاب ،حدیث،
خبر ،دین  ،وصیــت ،روح ،دولت ،امیر،
حاکم ،دســتور ،رســمی ،معلم ،درویش،

حرکت،زلزه ،درجــه ،حلوا،خمیر، ،زیان،
راحت ،سبب ،چوپان فیل ،دوکان  ،و غیره
که مبنی عربی داشــته و مورد استفاده
مشــترک دو زبان می باشــد نام برد .در
همین حال اشتراکات زیادی میان گویش و
زبان ترکتباران در سراسردنیا و آنهای که
در افغانســتان زیست دارند موجود است.
که جمع آوری این واژه ها لیاقت  ،سخت
کوشی و عالقه مندی محصلین افغان را به
علم و دانش نشان میدهد .محصلین افغان
و قــزاق دارای روابط حســنه بوده و این
روابط حسنه ریشــه در فرهنگ مشترک
این دوملت بــزرگ دارد ،و یکی از اهداف
ما برقــراری و حفظ روابط حســنه میان
محصلین افغان و قزاق می باشد .همانگونه

که بر همه آشکار است در علم و فرهنگ و
هنر سرحدی وجود ندارد و هر ملت خواهان
دست یافتن به تمدن و پیشرفت می باشند.
بنا براین ما هم زمینه اشــتراک محصلین
افغان را در جشــنواره ها ،محافل فرهنگی
وغیــره فراهم می نمایم ،تــا آنها با لباس
وداشــته های ملی و قومی خود اشتراک
نموده  ،فرهنگ خویش را به نمایش گذاشته
و به کشور و مردم خویش افتخار را کسب
نمایند.
در نهایت کالم میخواهم از طریق این نوشته
کوتاه به دوســتان افغانســتانی خود پیام
دهم که مردم قزاقســتان همواره به عنوان
دوستان واقعی در کنار شما خواهند بود و
ما باهــم میتوانیم دنیا بهتر و با صلح و صفا
داشته باشیم.

پیشتازی نامنتظر ”دونالد ترامپ“
جنگ داخلی در میان راستگرایان آمریکائی

 کارتون روز

سرگی حلیمی /مترجم :منوچهر مرزبانیان/قسمت اول
چگونه یک کار چاق کــن معامالت ملکی
نیویورکی که ســه بار هــم ازدواج کرده
توانسته است در جنوب ایاالت متحده ،دژ
راســتگرایان مذهبی ،به چنین محبوبیتی
دست یابد .پاسخ را باید از زبان کنشگران
حزب جمهوریخواه در ”آالباما“ شــنید که
پیرامون نامزدی آقــای ”دانالد ترامپ“ به
رویاروئی با یکدیگر برخاسته اند.
شــنبه  ۲۷فبروری” ،موبایل“ (”آالباما“).
گردهمائی ســالیانه کمیته اجرائی حزب
جمهوریخواه ایالت ”آالباما“ در تاالر بزرگ
مرکز اجتماعات ،سه روز پیش از گزینش
مقدماتی در چندین ایالت جنوب کشــور
[بــرای تعیین نامزد حــزب در انتخابات
ریاســت جمهوری نوامبر  ]۲۰۱۶که چند
صد تنی از سرشناسان حزب در آن حضور
یافته بودند .در این اجالس سهل تر رو در
روی یک نماینده ســیاه پوست قرار می
گرفتی تا یکــی از طرفداران آقای ”دونالد
ترامپ“ .نمود تعارضــی غریب در ایالتی
که انگار میلیــاردر نیویورکی از محبوبیت
بسیاری برخوردار است ،کما اینکه پیروزی
آسان سه روز بعد وی در انتخابات مقدماتی
تائیدی بود بر پسند خاطر مردم بودن در
ایالتی که شــعبه حزب جمهوریخواه آن
تقریبا یکدســت از سیاهپوستان ترکیب
یافته .
نام آقــای ”ترامــپ“ را از تریبون اعالم
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نکردند .امــا پیدا بود که همه اذهان را به
خود مشغول داشته .آینده حزب در گرو
موفقیت اقدام وی اســت .در هر انتخابی
یکی دو نامزد را می توان ســراغ گرفت
که حزبیــان چندان خــوش نمی دارند؛
نمونه وار ،چگونه می توان به طرفداری از
مردی به ناخوشایندی ”تد کروز“ سناتور
تکزاس ،رقیب اصلی ”ترامپ“ ،به مبارزه
برخاست؟ تقریبا از هیچیک از همکاران
پارلمانی ”کروز“ چنین حمایتی ســاخته
نیســت .اما مطلب با آقای ”ترامپ“ کامال
از لون دیگری اســت :همان چیزی که در
کتاب های آموزش مدیریت آنرا ”تصاحب
خصمانه“ مــی نامند .زیرا بســیاری از
جمهوریخواهان ،از جمله اکثریت بی چون
چرائی از نماینــدگان حزب در کنگره ،به
وی بدگمان اند که جز خودشیفتگی لجام
گســیخته و امیال قدرت طلبانه ،محرک
مرامــی و عقیدتی دیگری وی را به جنب
و جوش وا نمی دارد .و کمتر دل مشغول
«حزب ”لینکلن“ و ”ریگان“ است تا هتل
های مجلل یا مــارک ودکایش .کادرهای
جمهوریخــواه در آن روز  ۲۷فبــروری
در ”موبایل“ ،دســت به کوشــش اندکی
نؤمیدانه و به هرحال نامعلومی زده بودند:
تائید اصــول بنیادین حزب از طریق رای
گیری الکترونیکی ،با هراس از اینکه آقای
”ترامپ“ بزودی هیچیک را به پشــیزی

برنگیرد.
برای آزمایــش جعبه کوچک [رأی گیری
الکترونیکی] که قرار اســت به یاری آن
میــان قطعنامه هائی بــه داوری برآیند
که به آنها پیشــهاد خواهد شــد ،حدود
سیصد عضو کمیته جمهوریخواه ،نخست
فیلم جنگی دلخواه خود را «برگزیدند».
”[ژنرال جورج] پتون“ بندر ”پرل هاربور“
را در رای گیــری هم می کوبد .گزینه ای
که آن دستگاه عرضه می داشت ،همانند
نتیجه ای که به دســت آمد ،حاکی از آن
بود که کادرهای حــزب نبردهای بزرگ
را دوســت دارند و پیروزی ها را برتر از
شکست می دانند.
ســپس آرای گویا تری هم به میان آمد:
 ٪ ۷۶اعضای حزب خواســته بودند که
انتخابات مقدماتی آینده ”االباما“ پشــت
«درهای بسته» انجام شــود ،یعنی فقط
به انتخــاب کنندگان حــزب اختصاص
یابد (انتخابات امســال بــه روی همگان
«گشــوده» بود) .هدف شــفاف آنها :در
ســال  ۲۰۲۰کار نامزدان جمهوریخواهی
را پیچیده ســازند که به اُرتُدکسی های
حزب کمتــر پایبندند و انتخاب کنندگان
دموکرات یا مســتقل فراوانی را [هنگام
انتخابات ریاست جمهوری ،در واکنش] به
پای صندوق های رأی می کشند .چنانچه
پیــام کامال برای آقــای ”ترامپ“ ،مالک

چندین قمارخانه ،روشن نمی بود ،قطعنامه
دیگری با «هر شــکلی از بازی های پولی»
در ”االباما“ مخالفت می ورزید .بقیه برنامه
اجالس معمولی تر بود :افشای سرزنش بار
«طرح های ویرانگر ”باراک اوباما“ و ”هیالری
کلینتون“» ،یادآوری اینکه انتخابات ریاست
جمهوری تعادل سیاسی را در دیوان عالی
برجای خواهد داشــت ،درخواست جدید
برای تحدید حق ســقط جنیــن ،تکرار
برنتابیدن کنترل بر سالح های گرم.
قدرتی در آمیخته با نمایش عمومی حریم
خصوصی (تلویزیون واقــع نما) و افراطی
گری
در مدخل تاالر اجتمــاع جمهوریخواهان،
چندین میــز و تابلو نامزدانی را به رخ می
کشــیدند که در پایان ماه فبروری هنوز
به رقابت ادامه مــی دادند ــ آقایان ”تد
کــروز“” ،مارکو روبیو“” ،جان کاســیچ“،
”بن کارســون“ ــ و سنجاق سینه و برگه
هــای تبلیغی مزین به نــام آنها را پخش
می کردند .هیچ نشــانی از بازارگرمی های
اینچنینی برای آقای ”ترامپ“ در کار نبود.
انگار جوجه اردک زشــت نیویورک اندک
وفادارانی نزد کنشــگران جمهوریخواهی
داشــت که از هم اکنون هــم فاجعه را از
پیش مــی بینند :اگر قرار باشــد در ماه
نوامبر شکست سهمگینی بخورد؛ و ،اگر بر
فرض انتخاب بشود …
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دعوت به همکاری می نماید.
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