Amilcar Cabral hil dute
«Afrikaren Che Guevara hil dute» idatzi dute Bretaña Nagusiko
kasetek Urtarritaren 23an. Amilcar
Cabral joan den 20an Conakry-n
erhana, entzute handiko gizona baitzen Ginean eta Gineatik at.
Portugalen menpean dauden Giea eta Cabo Verde lurraldeek,
-Guinea-Bissau» ere d e i t ua k ,
36.125 km.2 dituzte (Euskal Herria
baino handixeago, beraz, zabaleraz); eta 600.000 biztanle (alegia,
jendaketaren alderdi honetatik Euskal Herria baino txikiago). Jendaketa hori ez da batere plegu be-

rekoa: etnologilariek hogeita hamar
bat etnia aurkitu ornen dituzte Guinea-Bissau delakoaren barruan.
Amilcar Cabral, halere, horren
herri txiki batetako seme eta aintzindari izanagatik, ezaguna zen
bazterretan; eta Ginea-rentzako proposatzen zuen politika bidea arretaz eta begirunez aztertzen zuten
afrikar buruzagiek. Gure bertsolarien eta herri xehearen hitzaz esateko Cabralek bazuen -gradua», bazuen goratasuna edo -kategoria».
Lisboako Unibertsidadean ikasle
izana, Cabralek P.A.I.G.C. abertzale
alderdia sortu zuen, honen helburutzat «Guinea-Bissau» horren askatasuna jarriaz. Abertzaletasunak,
horrela, anti-kolonialismora eraman
zuen; eta Portugalen kontra iskilutan altxatzeraino ere bai. Baina,
axaleko itxurez bestalde eta portugaldarrek berek orain aitortzen dutenez, Cabral ez zen berez anti
portugesa, gineatar abertzalea baizik.
Lisboako bere eskolakide batzuek
bide berbera hartu dute beste koloniatan: Mozanbiken, esate baterako, Eduardo Mondlanek eta Dos
Santos-ek «Frelimo» delakoa sortu
zuten (gaur iskilutan ere portuges
aparatoaren kontra altxatua); eta
Angolan Neto-k M.P.L.A. delakoa
(gaur iskilutan ere Lisboaren agintearen kontra altxatua).
Herrialde harén eskualderik handiena kontrolatzen du gaur Cabralen abertzale mugimenduak: bi heren gutxi gorabehera P.A.Í.G.C.-aren
eskuetan daude. Portugaiek, beraz,
interes nabarmena du P.A.I.G.C. alderdia desegiteko; eta Cabralen heriotzaren atzean portuges kolonialistak daudela ezin daiteke zalantzan jar.
Lanak ¡zango dira, ordea, hori
frogatzeko. Cabralen odola isurarazi dueña, Inocencio Kani, afrikarra da, eta PAIGCko burukide gainera: itsas-gerrilako buruzagi bat
ageri denez. Eta Seku Ture-k berak, bi egunez nazio-hilondoa agintzean, Cabralen heriotza ¡nfiltratuen ekintza izan déla aitortu du.
Portugaiek, beraz, PAIGC barneko
pertsonaz baliaturik erhan du Cabra!; eta bidé beretik azaldu du
gertakaria hildakoaren anaia den
Luis Cabralek. Honek esandakoa
hitzez hizt aldatzea balio du: «Ene
anaia ez da aski erne ibili; zeren-eta saldukeria honen egile nagusiak portuges Armadan ibilitako
jendea baita. Portugaiek desertore
gisa bidali du talde bat Conakry-ra,
eta han PAIGC-aren aldeko agerrerazi. Ene anaiak orduan besterik
gabe eta bihozkadaz abertzale mugimenduan onartu ditu».
Leopold Senghor-ek, Senegalgo
Lehendakari ezaguna, bidé berberetik azaldu du gertaera: «vous
devinez d'oü vient le geste: il est
signé du Portugal», esan du argi
eta garbi. Eta -les réactionnaires
portugais» aipatu ditu oraino ere
xehekiago. Hots, jakina denez, Senghor ez da afrikar -ultra» horietako bat! Ez hori bakarrik: urte batzutan uzukur egon da Cabrali buruz, hau Senghor baino aisa ezkertarrago zelako; eta portugaldar Armada mugatik at atxikiz ere, behin
ere ez du onartu PAIGC-aren maki-taldeek babesa Senegalen izatea.
Senghor-en esanak, hórrela, balio
handiago du Lisboako gobernuaren
zikinkeria sumatzeko.
Caetano-ren ministroak, ordea,
«ezer ez dakiela» esan du; are
gehiago ere bai: - oso kezkatuta
daudela», politikazko hilkintzaren bidé horiek -ez baitira bidé egokiak».
Eta hau erantsi du: • Laster aurkituko litzake hiltzaüea herri zibilizatu batetan. Baina Seku Ture-ren
herrian nekez argituko da arazo
hau»... Cabral hiltzeaz gain, hórrela, Seku Ture iardazkatzeko okasioa baliatu dute! «Leinuen arteko
gorabehera» izan daitekeala bota
dute Lisboako prentsan; edo, beharbada, «URSS-en eta Txinaren zelatarien arteko iskanbilaren bat».
Hil ondoren, pozoina barreiatu.
Gaur politika-hilketak horrela burutzen dira: «garbiki». Borggia-ren
pozoinketa nabarmenak kito dira.
Ben Barka lekuko.
Salazarismoaren kondaira luzeegiak, ordea, gorriturik daduzka eskuak aspaldidanik. 1965ean Delgado
Jenerala eta honen Sekretaria Espaiñiako lurraldeetan hilak; eta
1969ko Otsailean, Frelimo-ko Lehendakaria zen Mordlane (Cabralen
adiskidea, beraz) Dar-es-Salaam-en

korreozko liburu-bonba batek hila.
Eta abar. Nork sinetsiko ditu Lisboaren esanak?
-The Observar»ek berehala idatzi du: -the parallels between the
assassination of Cabral and Mondiane are important, as are the
effects» (inportanteak direla bai
Cabralen eta Mondlane-ren hilkintzen arteko antzak, bai ondorioak).
Laster jakingo da xehetasun gehiago. Gaur, esate baterako (betl
David Martin-ek -The Observer»en
idatzi berria duena segituz) -gauza
frogatua da» Mondlane-reh heriotza prestatu zutenak Portugaiek Frelimo-n infiltratutako ajenteak zi~
rela, aspaldi hartan Portugalen zerbitzutan lanean ari!
Eta halako batez Cabralen arazoa
agertuko da argitara. Nori axola,
orduan, Lisboako agintea Iheriako
eskualdeetara bildua delarik?
Seku Ture-ren tesia, hórrela (hilketa hau infiltratuen bidez obratua
izan deia) gero eta sinesgarriago
agertzen da. Atzean portugaldar gobernua dago, jakina; baina hiltzaileak berak gineatar traidoreak dirá. Arazoa horrela ez da inperialisten joko gisa agertzen, zapalduen
arteko saltsa gisa baizik.
Bere bertute eta prestutasun gaitzengatik, Amilcar Cabral ohore
bat izan da bai beltzentzako bai
zurientzako ere, idatzi zuen -The
Guard¡an»ek Urtarrilaren 23an bertan. Baina kolonialismoa eta inperialismoa galanki futitzen dira ohore, bertute eta prestutasun horieaz. Cabralek Ben Barkaren eta Cheren bidea hautatu zuen; eta lurpean hobe.
Gaur arte Mobutu-k Angolako gerrileroak Kongoko mugatik uxatu
ditu, eta Senghor-ek Gineakoak Senegal-goetatik.. «Raison d'Etat», irakurle. Agian orain (aspaldiko partez!) Portugalen zerbitzuko mesede
hits horiek bukatuko ornen dira;
eta Frelimo-a, M.P.L.A.-a eta Cabralen P.A.I.G.C.-a lasaiago ibiliko
mugetan.
Nolanahi ere guk euskaldunok,
geure Ierro apal hauetatik, gorazarre ttiki hau helarazi nahi genioke Amilcar Cabral anaiari, harengan abertzalea eta gizonaren aldeko burrukalari aparta agurtzen
dugularik.
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