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جنگ و بازیگران آن
در افغانستان بیشتر
خواهد شد
محمدرضا هویدا

جنگ در افغانســتان وارد فاز جدیدی شــده است .حوادث و
رویدادهای سیاسی و امنیتی نشــان می دهد که جنگ در حال
سرد شدن نیست و سردی زمســتان نیز از داغی جنگ نخواهد
کاست .جنگجویان و سیاستمداران پشت سر آنها ،در انتظار بهار
خواهد ماند تا جنگ را دوباره با قدرت و جدیت بیشــتری آغاز
نمایند .تا آن زمان همه تالش ها برای آمادگی بیشتر جنگ گرفته
خواهد شد.
ورود داعش در افغانســتان زنگ خطری برای کشورهای آسیای
میانه و روســیه و چین بود .با وجود تمامی هشدارها ،اما داعش
با آرامی وارد کشــور شــد ،و در حال حاضر به تقویت مواضع و
سربازگیری و جنگ روانی علیه دولت و مردم افغانستان مشغول
اســت ،در مقابل طالبان که پیش از آن قــوی ترین و جدیترین
نیروی مسلح مخالف دولت افغانستان به شمار می رفتند ،در حال
حاضر از سوی شماری از کشورهای منطقه و جهان( ،نه به عنوان
یک گروه تروریستی ،بلکه به عنوان یک گزینه برای قرار دادن در
مقابل نفوذ و گسترش داعش) ،حمایت مادی و معنوی می شوند.
در سطح بین المللی نیز ،روسیه و همپیمانانش به سوی حمایت از
گروه هایی پیش می روند کــه فکر می کنند می توانند در مقابل
نفوذ داعش از آنها اســتفاده کنند .بدین منظــور گروه طالبان
بهترین گزینه برای روســیه برای جنگ در مقابل داعش خواهد
بود .روسیه و کشورهایی که منافع مشــترکی دارند ،به حمایت
بیشــتر گروه طالبان خواهند پرداخت تا از این طریق جلو نفوذ
داعش را به سوی خود بگیرند .خبرهایی مبنی بر دیدارهای مرموز
میان سران طالبان و مقاماتی از روسیه و همین گونه حمایت هایی
از سوی کشورهای مختلف به شمول روسیه از طالبان و درگیری
های شــدیدی که میان طالبان و داعش در مناطق مختلف روی
داده است ،بیان گر همین مسئله است.
در مقابل امریکا نیز تالش خواهد کرد تا کنترول خود بر افغانستان
را حفظ نموده و نگذارد زمینه برای حضور روســیه و همراهانش
فراهم شــود .امریکا که به شدت در حال کم کردن نیروهایش در
افغانستان بود و می خواســت شمار این نیروها را در پایین ترین
حد آن برساند ،به ناگاه تصمیم به حفظ نیروهایش در افغانستان و
اکنون حتا خبر از احتمال ازدیاد نیروهای امریکایی نیز داده است.
بدین صورت ،نه تنها جنگ ،سرد نخواهد شد ،بلکه امکان داغتر
شدن آن می رود .خطر یک جنگ نیابتی دیگر در افغانستان شدت
یافته است .جنگی که از سطح قدرت های منطقه ای فراتر رفته و
قدرت های جهانی در پشت آن فعال خواهند شد .در گذشته اگر
جنگ نیابتی میان هند و پاکســتان در افغانستان داغ بود و این
دو کشــور طاقت برتری و نفوذ دیگری را در افغانستان نداشتند،
اکنون کشورهای بزرگتری جنگ نیابتی را در افغانستان داغتر و
زندگی را به کام مردم افغانستان تلخ تر خواهند کرد.
مهمترین مســئله ای که باقی می ماند ،نقــش و جایگاه دولت
افغانستان اســت .دولت افغانســتان به عنوان دولت قانونی و
مشــروع ،در مقابل همه گروه های تندرو و تروریستی قرار دارد
و باید حافظ منافع و مصالح مردم و کشور باشد .اما این دولت در
چه وضعیتی قرار دارد و چگونه مــی تواند توان و نیروی خود را
در مقابل گروه های تروریستی و حامیان آنها متحد سازد .دولت
افغانستان در میان ،بیشتری ضرر را نموده است .اگر دولت نتواند
به خود بیاید و توش و توان خود را برای مبارزه با یک جنگ تمام
عیار با مخالفان مسلح یکجا کند ،وضعیت نگران کننده ای را باید
در انتظار بنشیند.
هر ســه قوه مجریه و مقننه و قضائیه در حال حاضر مشــکالت
کامال جدی دارند ،اختالفات میــان هر کدام این قوا و با یکدیگر
و اختالفات سیاســی و جناحی ،فساد اداری فراگیر ،و ...دولت را
تضعیف می کنند و دشــمنان در حال قوی تر می گردند ،در این
میان بدیهی است که کشورهای بیشتری در فکر دخالت های پیدا
و پنهان بیشتری در افغانستان خواهند شد.

درمان معتادین و ارتقاء ظرفیت و درمان
چند روز پیش کمیسیونی متشکل از وزارت
خانههای اقتصاد ،صحت عامه ،امور داخله،
مبارزه با مواد مخــدر ،کار و امور اجتماعی
و دفتر بانــوی اول ،کمپیــن جمع آوری
معتادین را از سطح شهر کابل آغاز کردند.
وزیر اقتصاد که در راس این کمیسیون قرار
دارد در هنگام جمــع آوری معتادان درپل
ســوخته کابل به خبرنگاران گفت :ما همه
این جا جمع شدیم تا مبارزه خود را از این
نقطه آغاز کنیم و شاهد یک فعالیت جدی
درراســتا ی مبارزه با مواد مخدر ومبارزه
علیه استفاده و ترویج از مواد مخدر باشیم.
وهمچنان شــاهد یک مبارزه بزرگ علیه
کشــت و زرع و قاچاق کوکنار در کشــور
باشیم.
وی در ادامه اظهار امیدواری نمود و گفت :با
این کمپین امیدوار هستیم که دیگر شاهد
این نباشــیم که جوانان ما در هوای سرد
زمستان در دریای کابل ،روی جادهها و زیر
پلها به اســتفاده از مواد مخدر بپردازند و
ن حال وزیر
از ســرما یخ بزنند .در همیــ 
صحت عامــه نیز اظهار داشــت به کمک
برخــی از وزارتخان ه ها یــک درمانگاه با
ظرفیت هزار بستر در کمپ فینکس از سوی
وزارت صحت عامه ایجاد شده و این وزارت
مســوولیت دارد تا تمام معتادین و به ویژه
معتادینی را که شبانه در جادهها و زیر پلها
به ســر میبرند ،از سطح شهر جمع آوری
کند .الزم به یادآوری است که کمپ فینکس
در پل چرخی کابل موقعیت دارد و پیش از
ایــن در اختیار نیروهــای نظامی خارجی
قرار داشــت .هم چنین وزیر مبارزه با مواد
مخدر نیز در آغاز جمع آوری زمســتانی
معتادین گفت :جمع آوری معتادین یک امر
حیاتی اســت و این برنامه ،یک بسیج ملی
درراستای مبارزه با مواد مخدر میباشد .وی
در ادامه گفــت :معتادین طبق برنامه عمل
این وزارت جمع آوری شده و بعد از درمان
و تدابیر همهجانبه به عنوان انســانهای
مثمر ثمر به جامعه بر خواهند گشت .وزیر
کار و امور اجتماعی نیــز در پیوند به این
موضوع اظهار داشت یکی از معضلهای که
ســبب اعتیاد بلند درکشور شده ،بیکاری
اســت و تا زمانی که بیکاری از بین نرود
معتادین دوباره بــه اعتیاد رجوع خواهند
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کــرد .بنا براین باید بــیکاری از بین برده
شــود .بنا به گفته اعضای کمیسیون جمع
آوری معتادین ،کمپین جمع آوری معتادین
مخصوص در شهر کابل نبوده و در سراسر
کشور در آینده نزدیک شروع خواهد شد.
در همین حال وزارت صحت عامه میگوید
در سراسر کشــور در حدود دوهزار بستر
برای درمان معتادین وجود دارد و معتادین
برای  ۴۵روز تحت درمــان و نظارت قرار
میگیرند تــا بتوانند اعتیاد را ترک کرده و
به زندگی عادی برگردند .این درحالی است
که این وزارت چندی پیش اعالم کرده بود
که به دلیل در دســترس بودن مواد مخدر،
بیکاری ،فقر و فســاد  ۶۰درصد افرادی که
اعتیاد را ترک میکنند ،دوباره به این مواد
رو میآورند
در همین حال در گزارش دیگری در ارتباط
به موضوع سخنگوی مرکز عدلی و قضایی
مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر
در کنفرانــس خبری گفت در جریان ن ُه ماه
سال جاری؛ پولیس مبارزه علیه مواد مخدر
و نهادهای کشفی و امنیتی کشور  ۵۹۸تن
را به اتهام قاچاق موادمخدر و مســکرات
در پیوند به  ۴۳۷قضیه از سرتاســر کشور
بازداشــت کردند .وی در ادامه تصریح کرد
در پیونــد به این قضایا ،بیش از چهار و نیم
تن هیرویین ۱۹ ،کیلوگرم مورفین ۲۴ ،تُن
تریاک ،بیــش از  ۲تُن مواد کیمیاوی۱۵۸ ،
تن چرس ۳۴۶۷ ،لیتر مشــروبات الکولی،

 ۱۳۶میل ســاح  ۱عــدد دوربین ۴ ،فیر
راکت ۱۰۴۲ ،فیر مرمی ۲۷۵ ،عراده وسایط
نقلیه و  ۵۲۰ســیت تیلفون بدست آمده
اســت .به گفته این سخنگو از  ۳۴والیت
در  ۲۷والیت قضایای جرایم مســکرات و
موادمخدر رخ داده اســت که از آن میان
بیشــترین قضایا در والیــات ننگرهار،
قندهار ،کابل ،هلمند ،بدخشــان و والیت
نیمروز به ثبت رســیده اســت .بر اساس
این گــزارش در والیات دایکندی ،بامیان،
خوست ،کاپیسا ،پنجشیر ،میدان وردک،
نورســتان هیچ قضیه جرمی مسکرات و
مواد مخدر رخ نداده است.
قابل یادآوری اســت که قبال پولیس کابل
از پاییــن بودن ظرفیتها بــرای درمان
معتادین مواد مخدر انتقاد نموده و خواهان
توجه بیشــتر نهادهــای مربوطه در این
زمینه شد .فرمانده پولیس کابل طی یک
نشســت خبری ،جمع آوری معتادین را
بدون ایجاد ظرفیت الزم برای درمان آنان
بیهوده خوانــد .وی در ادامه افزود :ما می
توانیم در ظرف یک هفته تمام معتادین را
جمع کنیم؛ ولی جایی که ظرفیت ســازی
شده باشد و امکانات باشــد که اینها را
جذب کند ما همچــون جایی نداریم .وی
از وزارتهای مبارزه با موادمخدر و صحت
عامه و همکاران بینالمللی خواســت تا
توجه بیشــتری برای ایجــاد زمینههای
درمان بیماران فراهم سازند.قابل یادآوری

است در حالی از نبود ظرفیت برای درمان
معتادین موادمخدر انتقاد می شــود که
چندی پیش از این وزارت امور داخله نیز
از وجود کودکان و خانمهای معتاد به مواد
مخدر در نواحی مختلف شــهر کابل ابراز
نگرانی کرده و خواهان همکاری نهادهای
ذیربط در قسمت درمان و نگهداری آنان
شد.
این نگرانیها در حالی ابراز میشــود که
نبود ظرفیت برای درمان معتادان کشــور
یکی از نگرانیهای مرتبط به مسئله اعتیاد
در سطح کشــور مطرح میباشد .براساس
تازه تریــن گزارشها شــمار معتادان به
مواد مخدر در کشــور به مرز سه مليون
نفر رسيده اســت .ارزیابی یادشده نشان
ميدهد كه تعــداد معتادان به مواد مخدر
در کشــور بصورت نگــران کننده ای در
حال افزايش است .این ارزیابیها در مورد
علل گســترش اعتیاد در سطح جامعه بي
ســوادي ،فقر ،بيكاري و جنگ را از مهم
ترین عوامل آلوده شــدن شهروندان به
اعتیاد شهروندان به مواد مخدر یاد شده
است.
با آنکه مبــارزه با مواد مخــدر و اعتیاد
از اولویتهــای مهــم و اصلــی دولت و
جامعه جهانــی تلقی گردیده و هزینههای
سنگینی نیز برای آن اختصاص داده شده
و یا به مصرف رســیده است؛ اما هنوز هم
افغانســتان بزرگترین بــازار مواد مخدر
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در جهان میباشــد و پدیده شوم اعتیاد
در جامعــه به خصوص در میــان جوانان
رو به گسترش اســت .اکنون این پرسش
مطرح اســت که عوامل اعتياد چيست و
چه راهكارهایي باید بــراي جلوگيري از
اعتياد وجود دارد؟ حکومت برای مبارزه با
این پدیده مضر و مســخ کننده به ویژه در
میان جوانان چه برنامه و راهکاری را روی
دست دارد؟ در پاسخ به چنین پرسشهایی
بیکاری ،نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی،
در دسترس بودن آسان مواد مخدر ،زندگی
نامناسب  ،ضعف قوانین در خصوص اعتیاد
و ضعف در اجرای قوانین از سوی حکومت و
عدم توجه و رسیدگی الزم از سوی حکومت
درباره درمان معتادان از عوامل مهم افزایش
معتادان و گسترش اعتیاد یاد میگردد.
حقیقت آنست که با توجه به وضعیت وخیم
کشور و نیز گســترش پدیده شوم اعتیاد
در جامعه در راســتای زدودن این پدیده
منفور ،دولت باید مســئوالنه راه حلهای
پیشگیرانه و برنامههای متناسب و مفیدی
را برای درمان معتادین به خصوص جوانان
روی دســت گیرد .همین طور در زمینه
درمان معتادان بایستی مراکزی اساسی و
دارای ظرفیتهای متناســب ایجاد گردد.
مســئولیتی که متاســفانه طی سالهای
گذشته بصورت جدی به فراموشی سپرده
شــد و برای حل مسایل و مشکالت ناشی
از آن نیز هیچ طــرح جدی ارائه نگردیده
اســت .حال آنکه ضرورت و دایره وسیع
این مشکل و گســتردگی و فرا گیری آن
ایجاب می کرد که دولت طی ســالهای
گذشــته اقدامات عملــی قاطعی را روی
دست میگرفت و برنامههاي مفيد و موثری
را براي جلوگيري از گســترش اعتياد در
كشور اجرا ميكرد .چنین تصور میگردد
که چنین مسئله ای جدی همانند بسیاری
ا زمســایل ملی به عنوان بخشی از یک
اســتراتژی کالن و عمومی از سوی دولت
و مسئوالن اصلی کامال در بوته فراموشی
و سهل انگاری گذاشته شده است؟! حال
باید پرســید که چنین فراموشی و سهل
انگاری استراتژیک چگونه میتواند قابل
توجیه باشد و یا اینکه وجدان مسئولین
آرام گیرد؟

روزنامه نگاری در روزگار نفرتپراکنی رسانه ای
توماس کامیلیندی  /ترجمه :سپیده آریا/قسمت دوم

خبرنگاران آر.تی.ال.ام هر زمان که یک خانواده
توتسی کشته می شد دقیقا همین ستایش ها را
می کردند و ســربازان و نظامیانی که از نظر آنها
جربزه کافی برای قتل عام نداشتند را “ترسو” می
نامیدند.
دوران بسیار سختی برای کار خبرنگاری بود .در
واقع ،به نظر می رســید تنها خبرنگارانی که در
جبهه قاتالن بودند می توانســتند به راحتی کار
کنند و از آنجا که من در جبهه آنان نبودم مجبور
شدم از شغل خود دست بکشم با این وجود هنوز
هم راه های زیادی برای خبرنگاری وجود داشت؛
کافی بود تا در مورد اتفاقات و وقایع شــهادت
بدهم و آنها را به گوش دیگران برسانم.
چند ماه قبل از شــروع قتل عام ،من از کار در
رادیو رواندا استعفا دادم و ششم آوریل آخرین
روزی بود کــه برای آنها کار کــردم .هرچند از طرفی خودم می دانســتم که چه چیزی
در انتظار من خواهد بود .از من خواســته
بودند خبرهایی را گزارش کنم که از نظر
 کارتون روز
من خالف واقع و نفرت انگیز بودند.
رادیو رواندا در واقــع در خدمت رییس
جمهور هابیاریمانا بود و در شــرایطی که
ما مکررا از طرف مقامات در مورد شــیوه
های خبررســانی بازخواست می شدیم
بسیار ســخت بود که کار حرفه ای ارائه
بدهیــم .مقامات مرتب حتــی در جمله
بندی و پردازش عبارات ساده نیز مداخله
می کردند.
به خاطر می آورم روزی رییس اورینفور به
استودیو آمد و متنی را که از قبل نوشته
بود به من داد .متن درباره جلسه کمیته
مرکزی حزب رییس جمهــور بود یعنی
ام.آر.ان.دی (نهضــت جمهوریخواه ملی
برای دموکراسی و توسعه) که در آن زمان
تنها حزبی بود که اجازه فعالیت داشــت.
او انتظار داشــت که مــن آن را کلمه به
کلمه بخوانم اما من تغییراتی در آن دادم.
هنوز استودیوی خبر را ترک نکرده بودم
که زنــگ تلفن ها به صدا در آمد .اعضا و
رهبران کمیته مرکزی و همینطور مقامات
باالی ارتش بسیار عصبانی شده بودند و
برخی نیز شخصا به من توهین کردند.
در ســال  ۱۹۹۲ما در برابر این شــرایط
دست به اعتراض زدیم .خبرنگاران رادیو
رواندا اعتصاب هایــی را ترتیب دادند و
من به عنوان راهبر این حرکت اعتراضی
منصوب شــدم .پیگیری این اعتراضات
باعث شد آنقدر تهدید شوم که در انتها
تصمیم گرفتم که رادیو رواندا را که دیگر
امیدی به ایجاد تغییر در آن نبود رها کنم
چرا که نیروهای طرفــدار هابیاریمانا از
نفوذ بسیار باالیی در امور برخوردار بودند.
در جریان قتل عامی که پس از ســانحه
هوایی منجــر به فوت رییــس جمهور
هابیاریمانــا ،در  ۶آوریل  ،۱۹۹۴به وقوع
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پیوست ،من و بســیاری دیگر از لیبرال
های هوتویی متهم شدیم که از نیروهای
شورشی توتســی تحت امر جبهه میهن
پرســتان رواندا ( )RPFجانبداری می
کنیم.
من بــا هویت هوتویی بزرگ شــده ام و
روی کارت شناسایی من نیز همین هویت
ثبت شده است اما مادر من هوتو و پدرم
توتسی اســت .پدرم در سال  ۱۹۵۹که
 ۲۱سال داشــت تالش های زیادی برای
تغییر قومیت خــود انجام داد تا بتواند از
اولین دستورهای صادرشده علیه توتسی
ها جان ســالم به در ببرد .من در جنوب
کشــور که در آن زمان به عنوان منطقه
توتســی ها معروف بود ،متولد شدم .این
منطقه بعدها به عنوان حامی جبهه میهن
پرستان رواندا شــهرت پیدا کرد .پدر و
مادر همسرم نیز همانند پدر و مادر خودم
از دو قوم متفاوت بودنــد .همه اینها به
عالوه عوامل دیگر باعث شــد که بعد از
 ۶آوریل من به هدفی برای غیر نظامیان
هوتو تبدیل شــوم که به طور ویژه رادیو
آر.تی.ال.ام آنها را هدایت می کرد.
خبرنگارانی مثل کانتانو و بمریکی که مرا
بســیار خوب می شناختند ،هیچ پروایی
نداشــتند که در هنگام اجــرای برنامه
بگویند“ :آیا کامیلیندی هتل میلی کالینز
را با سنگر زیرزمینی اشتباه گرفته است؟”
آنها مخفیگاه مرا به غیرنظامیان لو دادند
و کمک کردند تا آنها مرا پیدا کنند.
آن ســانحه هوایی که رخ داد ،در بعد از
ظهر  ۶آوریل ،من در خانه مان در کیگالی
بودم و روحیه خوبی هم داشتم .همسرم
ژاکلین برای شــام شب تولد  ۳۳سالگی
من کیکــی پخته بود .آن روز آخرین روز
کاری مــن در رادیو رواندا بود .پس از ده
سال خدمت در ایستگاه رادیویی دولتی
در اعتراض به فقدان بی طرفی سیاسی در
تهیه برنامه های خبری استعفا داده بودم.

خوب یــادم می آید که مشــغول دوش
گرفتن بودم که ناگهان همســرم به در
حمــام کوبید و گفــت“ :زود باش بیا! به
رییس جمهور حمله کرده اند!”
من تمامــی درهای خانــه را قفل کردم
و در کنــار رادیوی خانه نشســتم و به
آر.تی.ال.ام گوش دادم .البته از خبرهای
تبلیغاتی و خشــونت آمیز آن بیزار بودم
ولی با وجود اتفاقاتی که در رواندا جریان
داشت گاهی می شــد از همین خبرهای
ناقص و فریبکارانه نیز اوضاع سیاسی را
به طور دقیق پیش بینی کرد.
طبق گزارش آر.تی.ال.ام هواپیمای رییس
جمهور هابیاریمانا که در راه برگشــت از
دارالسالم تانزانیا بود در آسمان کیگالی
هدف قرار گرفته بود و در زمین های کاخ
خودش ســقوط کرده بود .رییس جمهور
جدید بروندی که او هــم هوتویی بود و
چند تن از مشاوران ارشد هابیاریمانا نیز
در هواپیما بودند که البته هیچ کدام جان
سالم به در نبرده بودند.
در روزهای قبل از منابع مختلف چیزهایی
شنیده بودم که حکایت از مقدمه چینی
برای قتل عام توتسی ها در مقیاس بزرگ
به دست طرفداران افراطی رئیس جمهور
در سراسر کشور داشت .همچنین ،لیست
هایی از اســامی میانــه روهای هوتویی
تهیه شده بود که برای اولین موج کشتار
انتخاب شده بودند .ولی هرگز تصورش را
نمی کردم که خود رییس جمهور جوونال
هابیاریمانا نیــز هدف قرار بگیرد .با خود
فکر کردم که وقتی قــدرت اصلی هوتو
خود قربانی می شــود دیگر چه کسی در
امان خواهد بود؟
به همــراه  ۷۰۰نفر دیگر بــه هتل میلی
کالینز پناه بردیم .مدیــر هتل اقای پل
روسســاباگینا سعی می کرد با مذاکره و
پیشکش کردن مشروبات الکلی هتل به
گروه های آدمکش که با لیســت اسامی

قربانیانشــان به ورودی هتل آمده بودند
جانمان را نجات دهــد .خروج از هتل به
معنای خطر مرگ بود.
ولی همانطور که گفتم برای یک خبرنگار
راههای متعددی بــرای کار کردن وجود
دارد .به عنوان یکــی از پناه بردگان از
کســانی که در هتل میلی کالینز بودند
پرســیدم  :چه کاری را برای رســاندن
صدایتان به گــوش مردم دنیا انجام داده
اید؟ آنها گفتند هیچ کاری.
به همین دلیل من و پناه آوردگان دیگری
که وسایل ارتباطی داشــتند شروع به
کار کردیم .به عنــوان مثال یکی از آنها
به اسم فرانسوا-خاویر نانزوورا که فعال
حقوق بشر بود شماره های فکس و تلفن
و وسایل ارتباطی زیادی داشت .هر زمان
که خط تلفن کار می کرد ،پشــت سر هم
فکس های زیادی می فرستادیم .ما جهان
را از آنچه که در حــال اتفاق افتادن بود
خبردار کردیم .و اینگونه بود که صدایمان
را به گوش دیگران رســاندیم .ما بی کار
ننشستیم.
درباره نقش رسانه های بین المللی بحث
های زیادی می شــود اما همین رسانه ها
چشــم های خود را به روی ما بستند .در
بسیاری از رویدادها اصال حضور نداشتند.
در تاریخ  ۱۲آوریل  ۱۹۹۴تمام خارجی ها،
کارکنان بین الملی دولــت ،امدادگران و
روزنامه نگاران تخلیه شده بودند .قتل عام
به طور جدی در دو هفته اول آغاز شده بود
و هیچکس کوچکترین چیزی راجع به آن
نمی دانست .همه چیز در خفا انجام شده
بود و ما بشدت محتاج چند نفر آدم شجاع
بودیم که وضعیت این کشور را به همگان
گزارش بدهند؛ کشوری که گویی در نظر
بسیاری از سازمان های خبری اصال وجود
خارجی نداشت.
در رواندا دیگر هیچ ســازه و ساختاری
باقی نمانده بود .اصال نمی توان تصورش
را کرد .وقتی دنیا از اوضاع رواندا خبردار
شــد ،خیلی دیر شــده بود .هزاران نفر
کشته شده بودند .نمی توانم این فکر را
از سرم بیرون کنم که اگر رسانه ها آنجا
بودند ،شمار قربانیان کمتر می بود.
در نبود آنها ،من این رســالت را برعهده
گرفتم و تالش کردم دنیا را آگاه کنم.
در  ۲۶اپپریل کــه بعضی از خطوط تلفن
دوباره وصل شدند ،با چند نفر از دوستانم
در رادیو ملی فرانســه در پاریس تماس
گرفتم و گفتم“ :مــا هنوز زنده ایم ”.آنها
گفتند“ :مــا از آن جا هیچ خبری نداریم،
اوضاع چطوره؟ تو میتونی مصاحبه کنی؟
میتونی به ما بگی چه خبره؟” من جواب
دادم“ :البته”.
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