ZU R IA K BELTZAK IKUSTEN

Bai, beitzak ikusi dituzte Zairen bizi diren zuriak. Hildakoen eta desagertuen artean 2 5 0 bat izan dira. Horrialde pila ederra bete da egunkarietan Kolweziko hilketa hau dela età. Zenbait Estatu ere mobilizatu izan da, batipat
Frantzia età Belgika.

K o m en tario guztiak hango zurien zoriaz età kanpoko
indarren partehartzeaz ihardun dira. Irakurlea nekez entera zitekeen zergatik a ltxatu diren Kolw ezin M ob utu ren
aurka. Burruka hau ez da lehendabizikoa. A s p a ld itik dator,
deskojoniakuntzaren ondorio da. K atangak ez al dio inori
oro itzap en ik ekartzeo? Età Tshom be fa m a tu ak? H arritzekoa da zein kasu g u ti egin zaion h istoria hurbil honi m aiatzaren bigarren età hirugarren astetan g erta tu zena esplikatu ahai izateko.
Zaire, izan ere, deskoloniakuntzaren izena da. Zaire
hau K ongo belgikarra izana da, orain ere zenbait lekutan
h irib u ru tik ezaguna: K ongo-K intsasa. Zaire hontan, d irudienez, bi leinu edo trib ù dira nagusi: Lunda eta Luba. Bi
eskualde ongi d e fin itu a k, beraz, età bi kultura, bi m undu.
Lubatarra da M o b u tu . M o b u tu eta bere inguru politikoa,
gainerakoak zapalduz. G ogorki atakatu d itu beti M o b u tu k
Lunda tribu koa k. Behin età berriz e rreb olta tu dira hauk.
M aiatzean azkenekoz.
Z a la n tz a rik g ab e, Z a ire n g e rta tu dena b a rn e p o litika ko arazoa da. Frantziak età besteek parte hartu
badute, zuriak salbatzearren izan da. H ortarako bakarrik
ote? G eroxeago a ztertuko dugu hori. Galde dezagun orain
zergatik izan diren zurien aurkako atake hauk. Honen
esplikaziorik ere ez da agertu.

Z U R IE N A U R K A
Z erg atik zurien aurka?
Ez d u t uste eraso honek ulertezineko se kre turik duenik. Zairen dauden zuriak sinb olo età e rre a lita te dira. Errebolta izan den lekune hortan, K olw ezin alegia, hiru bat
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2 5 0 hildakoen eta desagertuen artean.

mila zurl dago: 1 .75 0 belgikar, 4 0 0 frantses, 2 0 0 greziar,
lOOportugaldar, 50 bat ita lia no eta 14 Ipar A m eriketako.
Patroi, industriati, te knika ri eta langile espezializatu dira.
Izan ere, Shaba alderdi hau oso aberatsa da, m ehatzetan
oparoa, kobrean bereziki. H arritzekoa al da eskualde
zapaldu eta menperatu hau erreboltatzea, bertako aberastasunak eta ondasunak hustutzen ari direnen aurka? Eta
ez horl bakarrik. Eskuaide hau, kolonikuntzaren garaian
ere, zigortua ¡zana da, zuriek zigortua, kolonoek. Eta ezin
da beste gauza bat ere ahaztu: zuriak dira M ob utu bere
etsaiaren eusleak. H orregatik eraso eta hil dituzte batez
èrefrantsesak, frantses abioiak izan b ait ziren ihazko inbasioan ere M arruekoseko soldaduak eram an zituztenak.
Eta azkenik, esango nuke, zuriak atakatuz, beren burruka
ezagutarazi egin ohi zuten. Lortu dute, noski.
Hauk izan litezke zurien aurka jo a te ko e rreb olta tu ek
izan dituzten arrazoiak. B esterik ere izango da, beharbada.

Z U R IE N K O N T R A E K IN T Z A
Zaireko ekinaldi hortan, ezkutuan ala agirian, Estatu
askok partehartu du. S obiet Batasuna, Cuba, Angola,
A rgelia, Libia salatu ditu M ob utu k, prestakuntzan g utie nik
partehartu dutelako.
A girian, oso agirian, partehartu dutenak Frantzia eta
Belgika izan dira. Bigarren m aila batetan Inglaterra eta
Estatu Batuak, laguntza zenbaiten bidez. Frantziak mila
bat legionario bidali zituen, eta Belgikak 1 .7 5 0 m ilitar.
Kolw ezin frantsesak sartu ziren lehenak. Denen artean,
laster askatu zituzten arriskutan zeuden zuriak. H ilik ere
asko aurkitu zuten, 2 0 0 bat eta erreboltatuen eskutan
egon zitezkeen beste 60ren bat. M asakre baten aurrean
aurkitu dira. Burruka egin beharra izan dute, gainera.
M ilita r alderdi hau aparte utzirik, interbentzio honek
arrotu ditu bazterrak, bai Frantzian eta bai Belgikan. Hasteko, koordinaziorik gabe abiatu ziren frantsesak eta belgikarrak. Belgikari deus esan gabe bidali zituen bereak
Frantziak. Baina hau da g uttie na : zer dela eta, edo zertarako sartu ziren Zaireko barne p olitikan? Badirudi Frantzia
eta Belgika ez zirela intentzio berberaz aritu. Belgikako
D efentsako M in is tro a k berak garbi esan du: "g ure ikuspegiak desberdinak ziren” . Belgikarren ekintza, "e rre fuxia tu a k ateratzea” zen, eta horre ga tik joan ziren zurien bizilekuetako piano eta guzti eta 72 ordutarako bakarrik. Frantsesek, nonbait, hori baino asmo luzeagoa zuten, "ordena
ja rtz e a ", M ob utu laguntzea halegia. Garrazki salatu du
hori Frantziako ezkerrak eta M itte rra n d e k bereziki. Fran
tzia, garbi garbian, M ob utu ren erregim ena laguntzera
joan da.
Giscardek M ob utu laguntzeko duen arrazoien artean
ez da tikiena, hori eginaz, belgikarrak baztertzea eta Z aire
ko kooperazioan bera nagusi gelditzea. Esan baitugu
m ehatzetan, lehen ekaitan, oso aberatsa dela Zaire.
A s p a ld itik datorren hauzia da hau. Duela urte bete esan
zuen Belgikako kanpo m in istroa k Frantzia Zairen m uturra
sartu nahian zebilela. Ba dirudi nahi duena lortuz doala
Giscard. M o b u tu , izan ere, Brusellasekin haserre dago, eta
Giscardkin oso ezti. Segurua da Frantzia geroz eta gehiago sartuko dela Zairen, M o b u tu k irauten badu, behintzat.
O raindik ere egunkariek arazo honetaz dihardute.
Gero eta g utia go agertuz doa, holaxe itzali arte. Baina zerb a it konpondu al da? Deus gertatu ez balitz bezala ja rra itu ko du m unduak. Eta berriz ere, arrazoiaren indarra
garaitu beharrean, indarraren arrazOia gailenduko da.
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