شنبه  14حمل 1395

2

April 02 ,2016

بیکاری؛ معضلی که جدی گرفته نمی شود

ــــــــــسرمقاله

مشکالت اجتماعی را
سطحی نگیریم
حفیظ اهلل زکی

جنگ و نابسامانی های سیاسی و اجتماعی چهاردهه اخیر ،ملیون
ها انســان این سرزمین را به مهاجرت و ترک وطن وادار کرد .آن
زمان مهاجرت برای پیداکردن ثروت ،ســرمایه و زندگی مرفه تر
صورت نمی گرفت؛ بلکه جنگ های ویرانگر خانه به خانه ســبب
شد تا مردم به خاطر محافظت از جان خود و اعضای خانواده شان
راه مهاجرت در پیش گیرند.
از ســال  2001تاکنون علیرغم تمام تالش هایی که از سوی دولت
و جامعــه بین المللی صورت گرفت ،زمینه برگشــت آبرومندانه
مهاجران فراهم نگردید .مســکن ،شغل و امنیت از مسایل مهمی
بود که در برگشــت مهاجرین نقش برجســته ایفا می نمود؛ اما
مهاجرین در این عرصه ها از ســوی حکومت مورد حمایت جدی
قــرار نگرفت .تعدادی زیادی از مهاجرین بــه امید کار و زندگی
آبرومند در وطن برگشــتند ،ولی پس از مدتی به خاطر بیکاری و
فقر ناگزیر به انتخاب مهاجرت دوباره به کشورهای خارجی شدند.
بحــران واقعی فرار مردم از کشــور و بخصوص قشــر جوان و
تحصیلکرده جامعه ،در سال گذشته رقم خورد .دهها هزار نفر از
شهروندان کشــور راه پر خطر قاچاق به کشورهای اروپایی را در
پیــش گرفتند و با عبور از کوه ها ،دریاها و مرزها یا کشــته می
شــدند و یا به یکی از کشورهای اروپایی می رسیدند .اکنون این
جوانان و مردم در کمپ های مهاجرین شــرایط سخت و دشواری
را تجربه می کنند.
کشــورهای اروپایی که در آغاز از پناهجویان استقبال کردند ،با
افزایش بی رویه مهاجران ،سیاســت و رویه شان را تغییر دادند
و محدودیت های بیشــتری را برای ورود و پذیرش مهاجران در
کشورهای عضو شــنگن اعمال کردند .اروپا در شش ماه گذشته
به شــدت تالش کرده تا از طریق مذاکــره و وعده های کمک به
حکومت افغانســتان ،راه اخراج آن عده از پناهجویانی را فراهم
ســازد ،که درخواست شان در کشــورهای اروپایی رد شده اند.
اما خواســت مردم و پناهجویان این است که حکومت افغانستان
حداقل به اخراج اجباری پناهجویان موافقت نکند و روی برگشت
داوطلبانه پناهندگان تأکید نماید.
در بررســی اجمالی دالیل مهاجرت مردم به کشورهای خارجی،
در می یابیم که تشــدید روز افزون ناامنی ،بیکاری ،فقر ،یأس و
ناامیدی از آینده ،فساد گســترده و حکومت ناتوان و ضعیف که
هیچ مشکلی از مشکالت مردم را حل کرده نمی تواند ،از عوامل
اصلی فرار مردم از کشــور به شمار می رود .مهار پدیده مهاجرت
زمانی امکان پذیر می شود که در زمینه های فوق تغییرات مثبتی
رونما گردد ،در غیر آن صورت توقع برگشت مهاجران و یا ممانعت
از مهاجرت های بیشــتر شــهروندان کار عبث و بیفایده خواهد
بود .ایــن عوامل هم اکنون نیز پا برجا بوده و نزدیک یک میلیون
شهروند این کشــور از بیکاری و فقر رنج می برند .براساس آمار
بیش از هشــت صد هزار نفر در کشــور به کمک های فوری نیاز
دارد و  38فیصد مردم زیر خط فقر قرار دارند .بنابراین حکومت
بجــای فراخوان پناهجویان در خارج باید در قدم نخســت برای
شــهروندانی که در داخل افغانســتان حضور دارند و برای کار و
آبادی کشور آمادگی دارند تدابیرمؤثری بیندیشد.
وقتی ما یک ملیون بیکار داشــته باشیم وهیچ جای امنی برای ما
در کشور وجود نداشته باشــد .وقتی ولسوالی ها به گونه سؤال
برانگیزی یکی پی دیگری سقوط کند و زمانی که جنگ با طالبان و
داعش باپیچیدگی ها و ابهامات همراه باشد و هنگامی که حکومت
در انجام مسؤلیت های خود ناتوان و در مقابله بافساد ناکام باشد
و شایسته ساالری قربانی خویشخوری و باند بازی گردد و عدالت
عامدانه پایمال گردد ،قانون نادیده گرفته شــود ،رشوه خواری و
اختالس به اوجش برسد ،صدای مظلوم در غوغای ستم پیشگی،
شنیده نشــود ،قانون اهمیت و اعتبار خود را از دست بدهد و...
شــهروندان چگونه و از چه راهی می توانند کشــور خود را آباد
کنند .آبادی کشور در مرحله نخست وظیفه دولت است .سازمان
هــا و مقامات دولتی با همه قدرت ،توان و امکانات خود تا چه حد
برای آبــادی این وطن کار کرده اند که حال ما از یک شــهروند
عادی ،که به یمن درایت و دلسوزی حکمروایان از تهیه نان شب
خود عاجز مانده است ،توقع آبادانی وطن داشته باشیم؟

اشتغال زایی و ایجاد زمینه کار بیشتر یکی
از وعده هــای جدی رئیس جمهور غنی در
دوران کمپاین انتخابات ریاســت جمهوری
بود ،اما بعد از گذشــت بیش از یک و نیم
سال از عمر حکومت وحدت ملی ،وضعیت
اشتغال زایی و کار آفرینی درکشور نه تنها
بهبود نیافته اســت و زمینه های کاریابی
بیشتری ایجاد نشده اســت ،بلکه میزان
بیــکاری افزایش یافته اســت و وضعیت
کاریابی بد تر شده است.
بنا به آماری که احمد مسعود توخی رئیس
عمومی کمیسیون خدمات ملکی و اصالحات
اداری به نمایندگان مجلس ارائه کرده است،
بیش از  25هزار بســت در ادارات دولتی
افغانستان خالی است .این آمار شامل پست
های شاروالی های والیات نمی شود و بخش
عمده ی از پست های این ادارات نیز خالی
هستند.
این آمار نشــان می دهد کــه در حکومت
وحدت ملی اراده ی قاطع برای حل معضل
بیــکاری وجود ندارد ،در حالــی که آمار
بیکاری در کشــور بیش از  40فیصد است
و بخش بزرگی از این رقم را افراد تحصیل
کرده و واجد شرایط کار تشکیل می دهد.
عدم موفقیــت حکومت وحدت ملی در امر
اشــتغال زایی و کارآفرینی ،یکی از عمده
ترین دالیل یاس و نا امیدی شــهروندان
کشور نسبت به آینده اســت .بسیاری از
مردم باور شــان را به حکومت وحدت ملی
از دست داده است و امید به ثبات سیاسی،
اقتصادی و اجتماعی ،تبدیل به یاس شــده
است.
وزارت کار و امور اجتماعی همواره از سئوال
ها در باره وضعیت بیکاری شانه خالی کرده
است و گفته اســت که وظیفه اش پالیسی
سازی اســت نه ایجاد زمینه اشتغال و کار
آفرینی .اکنون پانزده سال از سقوط طالبان
و روی کار آمدن حکومت انتخابی میگذرد،
اما این وزارت در این پانزده سال نتوانسته
است پالیسی کار و استراتیژی ملی کاریابی
را تکمیل کند و نسرین اوریاخیل وزیر این
وزارت ،به نمایندگان مجلس گفته است که
این پالیسی در حال تکمیل شدن است.
معلوم نیست پروسه تکمیل شدن پالیسی
کار و اســتراتیژی ملی کاریابی چند سال

مهدی مدبر

دیگر طول می کشــد و چند ســال بعد ما
صاحب پالســی کاریابی خواهیم شد ،اما
آنچه از این گزارش ها بر می آید این است
که هنوز نمی توان به بهبود وضعیت کاریابی
خوش بین بود و آرزوی های عریض و طویل
داشت.
نشر آمار پست های خالی حکومت وحدت
ملی ،شــاید برای خیلی ها مثل من شوکه
آور و تکان دهنده باشد .چطور امکان دارد
این مقدار پست در حکومت خالی باشد اما
بسیاری از مردم از بیکاری رنج ببرند وروزها
پشت دروزاه های بسته ی ادارات دولتی به
دنبال کار باشند؟ آیا خالی بودن این پست
ها به روندکار حکومت آسیب نمی رساند و
باعث نمی شــود که بسیاری از کارها انجام
نشــود و یا روند انجام آنها به کندی پیش
برود؟ امورات این ادارات چگونه پیش می
رود؟ بودجه ی آنها بــه کجا به مصرف می
رســد؟ نکند این مقدار پســت نیز توسط
مامورین خیالی پر شده است؟ سئوالهای از
این قبیل شاید در ذهن خیلی ها ایجاد شده
باشد ،اما هیچ پاسخ قناعت بخشی برای این
سئوال ها وجود ندارد.
شاید مســئولین حکومت وحدت ملی از
پیامدهای ناگوار بیکاری رنج نبرند ،اما این
پیامدها هــر روز مردم را رنج می دهد و بر
مشکالت آنها می افزای و افق آینده را برای

شان تیره و تار می سازد.
مهاجرت
یکــی از عمده تریــن پیامدهای بیکاری
مهاجرت شــهروندان کشــور بســوی
کشــورهای اروپایی است .بســیاری از
شــهروندان به دلیل مشکالت اقتصادی و
نبود زمینه کار و اشــتغال کشور را ترک
کرده اند و مسیر سخت و دشوار مهاجرت
را در پیش گرفته اند.
بنا به آمارهای رســمی وزارت مهاجرین و
عودت کنندگان 250 ،هزار نفر از شهروندان
کشور در سال  2015به کشورهای اروپایی
مهاجرت کرده اند .یکی از دالیل عمده ی
مهاجرت بسیاری از آنها نبود زمینه کار و
اشتغال بوده است ،اما متاسفانه کشورهای
اروپایی هم به این امر توجه نکرده اســت
و گفته اند درخواست پناهندگی افغانهای
را که به دلیل مشــکالت اقتصادی کشور
شان را ترک کرده اند ،نخواهند پذیرفت.
عالوه بر اینها بیش از پنج میلیون شهروند
افغانستان در کشورهای ایران و پاکستان
مهاجــر هســتند و اکثرشــان هم برای
کار مهاجــرت کرده اند .بســیاری از این
مهاجرین ،بصورت غیرقانونی و قاچاقی به
این دو کشــور همسایه رفته اند و در آنجا
نیز به صورت قاچاق کار می کنند.
کار و حضور غیرقانونی شهروندان کشور

در کشــورهای همســایه همواره برای
آنها درد ســر ســاز بوده است و بسیاری
اوقات صاحبــان کارخانه ها و شــرکت
های ســاختمانی ،از ایــن وضعیت آنها
سوء اســتفاده کرده و ماه ها معاش آنها را
پرداخت نکرده انــد؛ عالوه بر اینکه خطر
اخراج اجباری نیز هر لحظه آنها را تهدید
می کند و نگرانی شان را افزایش می دهد.
افزایش خشونت
یکی از پیامدهــای دیگر بیکاری افزایش
خشونت های اجتماعی و خانوادگی است.
نبود کار باعث می شــود فشار که روانی
زیادی بر خانواده ها و مردم وارد شــود و
این فشارها میزان صبر ،تحمل و سازگاری
مردم را پایین می آورد و باعث می شــود
افراد در برخورد باهم دیگر به زودی خون
گرم شــوند و به درگیری فزیکی متوسل
شوند.
همچنان بیکاری زمینه را برای خشــونت
های تروریســتی فراهم می سازد و گروه
های تروریســتی ســعی میکنند با بهره
برداری از این وضعیــت به جذب جوانان
بیکار و غــرق در مشــکالت اقتصادی
بپردازند .گزارش های زیادی در رسانه ها
نشر شده است که شــهروندان کشور به
دلیل نبود کار و فقر شــدید اقتصادی به
گروه های تروریستی پیوسته است و آنها

با وعده های مالی وسوسه انگیز توانسته اند
آنها را فریب بدهند.
رو آوردن به اعتیاد!
اعتیاد به مواد مخدر یکی دیگر از پیامدهای
ناگوار بیکاری اســت .بسیاری از جوانان به
دلیل نداشــتن زمینه اشتغال سالم ،به کار
فروش مواد مخدر روی مــی آورند و یا به
اعمال غیرقانونی دیگری دست می زنند.
سال قبل در چند مصاحبه از معتادین زیر
پل سوخته پرسیدم که چه چیز باعث شده
است که به اعتیاد و مواد مخدر روی بیاروید،
اکثر آنها بیکاری و نبود زمینه اشــتغال را
یکی از دالیل عمده ی روی آوردن شان به
مواد مخدر می دانستند .آنها استدالل می
کردند که مواد مخدر باعث می شود که آنها
رنج و فشار روانی ناشی از بیکاری و فقر را
فراموش کنند و اینگونه زمان را تلف کنند.
رابطه بین بیــکاری و روی آوردن جوانان
به اعمال خشــونت بار و بزهکاری ،یک امر
ثابت شده است و بســیاری از ناهنجاری
های اجتماعی که از ســوی جوانان سر می
زند ،ریشــه اش به بیکاری و عدم اشتغال
به کارهای ســالم بر می گردد .در نبود کار
و شغل سالم ،آنها تالش می ورزند که وقت
شــان را با انجام کارهای غیــر قانونی پر
بسازند.
حکومت وحدت ملی هنوز معضل بیکاری را
به صورت جدی پیگری نکرده است و همانند
بسیاری از عرصه های دیگر ،در این زمینه
نیز عملکردش رضایت شهروندان کشور را
به همراه نداشته است .آمارهای ارائه شده از
سوی رئیس کمیسیون اصالحات اداری نیز
نشان از عدم اولویت این معضل برای سران
حکومت وحدت ملی دارد.
حکومت مسئول ایجاد زمینه کاریابی برای
شهروندانش هست و همچنان مسئول تمام
پیامدهای بحران بیکاری .عدم توجه به این
مسئولیت ،نشــانگر متعهد نبودن در قبال
سرنوشت شهروندان کشور است و می تواند
به بحران اعتماد مردم نبســت به حکومت
منجر گــردد .رهبران حکومت وحدت ملی
با توجه به پیامدهــای ناگوار بیکاری ،باید
حل این معضل را در اولویت کاری شان قرار
بدهند و به صورت جــدی تالش ورزند که
زمینه های اشتغال زایی را بیشتر بسازند.

پیشتازی نامنتظر ”دونالد ترامپ“
جنگ داخلی در میان راستگرایان آمریکائی
سرگی حلیمی /مترجم :منوچهر مرزبانیان/قسمت دوم

اما به پروپای مسلمانان پیچیدن او نیست
که بیش از همــه آزار می دهد .حتی طرح
پیشــنهادی شــماره  ۰۶ـ  ۲۰۱۶سفارش
می کــرد که ایــاالت متحــده از اعطای
پناهندگی سیاسی به «پناهندگان از مبداء
کشــورهائی که پیوندهائی با اسالم تندرو
دارند» خودداری ورزد :یکی از برگزیدگان
جمهوریخــواه در دفاع از ایــن طرح می
گفت که «احســاس می کنیم که نیمی از
مردم دنیا می خواهند بــه ایاالت متحده
بیایند و آمریکائی ها را بکشند ».احساس
این نماینده ،هماننــد کلی گوئی متنی که
پشــتیبان آن بود ،گواه شــناختی بسیار
تقریبی از سیاست بین الملل به دست می

 کارتون روز
دهد ،چنانکه یک فرانسوی حاضر در تاالر
به گوش شــنید که رو راست و بی شیطنت
از او می پرســیدند که آیا اکثریت جمعیت
کشورش مســلمان اند .طرح پیشنهادی با
برتری اندک آرای مخالف رد شد.
در ضیافت شــامی که در پی آن برگزار شد
(بد مــزه ،هرچند  ۱۵۰دالــر هزینه بر می
داشت) ،دوســوم خدمتکاران سیاهپوست
و  ۹۸همســفرگان ســفید پوست بودند.
اینبار ،هریک از نامزدان فرســتاده ای را
به نمایندگی خود راهی کــرده بود .آقای
”کارسون“ ،پسرش را فرســتاده بود که با
گیر دادن به آقــای ”ترامپ“ (که با اینحال
پدرش ســیزده روز بعد تصمیم به حمایت
از وی گرفت) ،ســخنرانی خود را با واگویه
ای از انجیل آغازید« :حواستان به پیامبران
دروغین باشد ».ســخنگوی آقای ”کروز“
هم در تأکید بر ثابــت قدمی مرامی نامزد
انتخاباتی خود در همان منبع کاوید« :باشد
که شــما را با ثمره اعمالتان داوری کنند».
آقای ”روبیو“ هم فرســتاده پر وزن و وقری
را اعزام داشته بود :آقای ”ریک سانتوریوم“
که از محبوبیت بسیاری در محافل انجیلی
برخوردار اســت .او که خود در سال ۲۰۱۲
نامزد این مقــام بود ،در انتخابات مقدماتی
آن ســال ”آالباما“ برنده شد .سپس یک
نماینده محلی که ظاهرا کمتر کســی او را
می شناخت ،از نامزدی آقای ”ترامپ“ دفاع
کرد« :بهترین جنبه او این اســت که توده
های مردم را ازجای می جنباند».
سرانجام نوبت به جالب ترین مطلب (اعالم
شده) شب نشــینی و جشــن رسید که
برگزارکنندگان بی تردید گرانترین هزینه
را برایــش پرداخته بودنــد :آقای ”مارک
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گیست“ ،مأمور خصوصی امنیتی پیشین در
لیبی که حاال سخنران گرانقیمت کنفرانس
ها شده ،جزئیات یورش ماه سپتامبر ۲۰۱۲
را به کنسولگری آمریکا در بنغازی روایت
کرد ــ گیریم دراز نفســی های او گزافه
تر از آن بود که مطلــب مهمی را از گفته
هایش دریابیم .آن شب در نتیجه شفافی
که از نطق وی برآمــد ،همه یکدل بودند:
مسئول مرگ ”جان کریستوفر استیونس“
ســفیر آمریکا ،اهمال خانم ”کلینتون“،
وزیر خارجه وقــت پرزیدنت ”اوباما“ بود.
بدینســان فحوای کارزار را نه آمریکائی
های خشــمگین ،قربانیان ناپایداری وضع
زندگی ،بیــکاری ،جابجائــی بنگاه های
اقتصادی بلکه همین گردهمائی به دست
داد :تقریبا هریــک از حاضران در اینجا
می بایســتی هزینه سفر ،کرایه اتاق هتل
و بهای شام خود را بپردازد ،که معادل دو
یا ســه هفته دستمرد حداقل محلی است
ــ  ۷/۲۵دالر در ســاعت (کمتر از ۶/۵۰
یورو ،پائین ترین میزان در کشور) .چنین
درآمد نازلی ،برای اینگونه مخارج کفایت
نمی کند.
آیا بیزاری کادرهای جمهوریخوه از آقای
”اوباما“ و خانم ”کلینتون“ خواهد توانست
بی اعتمادی و بدگمانی را که آقای ”ترامپ“
در آنان برمی انگیزد در خود تحلیل برد؟ به
گفته آقای ”ووگن پوئه“ که ریاست کمیته
حزب در ”آالباما“ و ویژگی سیاهپوســت
بودن را نیز دارد ،کار به این آسانی ها هم
نیســت .به زعم وی ،محبوبیت کار چاق
کن معامالت ملکی نیویورکی نزد انتخاب
کنندگان آمریکائی نشــان از قدرتی دارد
که با عریان نشــان دادن حریم خصوصی

بر پرده تلویزیــون ( تلویزیون واقع نما)
و تندروی درآغشــته .اگر فقط بگوئیم که
او نگران اســت حق مطلب را کم ادا کرده
ایم”« :آدولــف هیتلر“ هم محبوب بود .اما
دیدیم که آن ماجرا بــه کجا انجامید .اگر
”ترامپ“ نامزد ما بشود ،من بسیار معذب
خواهم شد .به او رأی بدهم؟ من یکی نمی
توانم این بال را بر سر کشــورم بیاورم».
این مدرس امنیت اینترنتی در دانشــگاه
”آالباما“ افزود« :ضریب هوشــی من بیش
از  ۵۰اســت ،الجرم اگر مغزی در کله تان
باشد” ،ترامپ“ روی پرده کنترل شما ظاهر
نمی شود».
با اینحــال ،در گفته هایش بدتر از این هم
بود”« :ترامپ“ جمهوریخواه نیست ،او یک
دموکرات است .محافظه کاران واقعی گول
”دانالد ترامپ“ را نمــی خورند .این آدم
معامله می کند ،کار و بارش همین است .از
اینرو تعجب نخواهم کرد اگر در میانه ماه
ســپتامبر [یعنی وقتی نامزدان دو تشکل
بزرگ را رســم ًا بر مــی گمارند] ،تصمیم
بگیرد که هم لیســت ”هیالری“ بشــود.
آنوقت دیگر حزب مجالی نخواهد یافت تا
نامزد دیگری برگزیند».
گمانه زد و بنــدی به این عجیب و غریبی
می تواند شــگفتی بیآفریند .اما بسیاری
از جمهوریخواهان که از ســیر سیاســی
نامتعارف آقای ”ترامــپ“ ،و مواضع غالبا
بریده از اُرتُدکســی حزبشــان نگرانند،
هرگز یادآوری ایــن نکته را فراموش نمی
کنند که او خانم ”کلینتون“ را به مراســم
ســومین ازدواجش دعوت کــرده بود .و
سپس ،نشــخوار بدگمانانه حرف و حدیث
ها فقط تیول نمایندگان محلی خشمگین

یا کنشــگران برانگیخته کانال تلویزونی
”فاکس نیوز“ ،شــبکه هــای اجتماعی ،یا
دسیســه انگاری ها نیست .روز  ۱۶مارس،
آقای ”کروز“ در ”آریزونا“ رسانه ها را متهم
می کرد که «تقریبا همگی را هواداران جناح
چپ می گردانند ِ» و «همه هرچه در امکان
دارند را به کار می بندند تا ”دانالد“ گزینه ما
بشود ،زیرا خوب می دانند که او یگانه نامزد
روی زمین اســت که ”هیالری کلینتون“
خواهد توانست شکست بدهد».
خانم ”باربارا پریســتر“ عضو کمیته اجرائی
حزب است؛ هشتاد ســاله زنی استخوان
دار و جزو نخستین پیوســتگان به حزب
جمهوریخواه ،در ایالتی که یک صد و سی
و شش ســال (از  ۱۸۷۴تا  ،)۲۰۱۰دموکرات
ها بــر آن فرمانروا بودنــد؛ و حاال یکی از
جمهوریخواه ترین ایاالت کشور است .خانم
”پریستر“ ،دوران ”جورج واالس“ [ ۱۹۹۸ـ
]۱۹۱۹فرماندار دموکرات ”آالباما“ ،چهره ای
جنجالی که غالبا با آقای ”ترامپ“ مقایسه
می کنند را زیســته و بــا وی نبرد کرده
بود .نطق های پایــان ناپذیر ”واالس“ علیه
دستگاه حاکم و روشنفکران ،عوام فریبی
نژادپرستانه و سرکوب خشنی که بر جنبش
حقوق مدنی روا می داشــت ،تاریخ معاصر
آمریکا را رقم زده اند.
”واالس“ که چهار بار خود را نامزد ریاست
جمهوری ایــاالت متحده کــرده بود ،در
ســال  ۱۹۶۸در پنج ایالت جنوبی ،از جمله
”آالباما“ با  ۶۶آرا به پیروزی رسید .نتیجه
ای بیشــتر از آنرو حیرت آور که او آنوقت
با دو رقیبی دســت و پنجه نرم می کرد که
هریک وزنــه ای بودند ،یکی جمهوریخواه،
”ریچارد نیکسون“ (که انتخاب شد) و دیگر
دموکرات” ،هوبرت هامفری“ معاون رئیس
جمهور [پرزیدنت جانسون] .میتینگ های
”واالس“ درست همانند میتینگ های امروز
آقای ”ترامپ“ اغلب با جار و جنجال همراه
بود .همین به آقای ”واالس“ رخصت می داد
که به شیوه خود از پس اخاللگران برآید و از
آنان بخواهد که خود را بشویند و ریششان
را بتراشند .وقتی ســرحال تر بود به آنها
پیشــنهاد می کرد که «کفش های صندل
خود را چون اهدائیه ای پیشــکش کنند».
هنگام سومین دور نامزدی برای کاخ سفید
در سال  ،۱۹۷۲سؤ قصدی به جانش او را به
روی صندلی چرخ دار نشاند ،بی آنکه آنقدر
ها از عالی ترین مسند ایالتی برکنار دارد که
چهاربار فرماندارش بود .به عقیده خانم ”اَن
به نت“ دختر خانم ”پریستر“ که خود او هم
مانند شوهرش ”که وین“ از کنشگران حزب
جمهوریخواه است.
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