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MOZ AIMBtKE
WlRIYAMUKO GERTAERAK
,; Ez da oraingo kontua, baina azken egun hauetan herri honetan
egindako hilketak aipatuz mintzatu
zaizkigu zenbait berri emaile. Behin eta berriro herri zapaldu baten
arazoa, egoera larria, ezin bizia, «ordena»ren jokabidea, indarra, «bakea» eta abar ikus ahal izan ditugu.
Lehenik esan dezagun komunikabide tresnak jauntxo eta indardupen eskutan daudela. Hori argi baiho garbiago nabarmendu zaigu azken gertaera hauekin. Portugaleko
gobernnak haseran guztia gezur hutsa zela aitortzen zuen, Portugalen
etsaien asmakeria hutsa ote zen
esan ere bai.
: Geroztik, ordea, gauzak hestutuz
joan zaizkigu. Caetanok, Portugaleko lehen aglntariak,
inglaterrara
egin zuen bisitan gauzak nahasiu
ziren. Laboristak eta oposizioko zenbaitek Mozambikeko gertaerak aztertu eta argi agertarazi behar zirela zioten. Agerkunde eta manifestaziorik. ez zen falta fnglaierran
egun haietan.
\ Marcelo Caetanok berak, uztailaren 17an egunkariek adierazten digutenez, eztabaida eta borrokaldi
serioak gertatuak zirela eta gertaera horien berri jasotzen ari zela
aitortu zuen. Ez zen, beraz, eisaien
.asmakeria hutsa, zerbait larriagoa
baizik.
Zabalkunde haundiko zenbait al' dizkarik, «The Times» eta «Le Monde»k adibidez, gogor astindu dituzte bazterrak, han gertatutakoaren
berri emanaz, bertako misiolarien
txostenak argitaratuaz. Espainian,
Portugali zor zaion adiskidetzagatik
edo, isiltasun nabaria gorde dute.
Halere interesgarria deritzagu «Vi~
da Nueva» asterokoak uztailaren azken atean argitaratu duen artikuluarl.
Portugaiek bere menpean Afrikan
dauzkan lurraldetan bada borrokarik, bada gerrilla gisa herria askatzeko egarririk. Portugaldarrek ordena ezarri nahi duie eta ez zuzentasunaren arabera, indarraren eta
zenbaiten interesaren eraginari }arraiki baizik.
Indardunek bere haserrea erakutsiaz zenbait herri jo eta xehetu
dute, hauetakoa duzue, hobekiago
esanda zenuten, Wiñyamu herriska.
Honen inguruan galdera asko egin
ditezke: gauzak nola gertaiu ziren?
Zenbat izan dira hilak? Nofakoa
izango ote' da blzirik irauten dutertene torkizuna? Galderen zerrenda
ftiza genezake. Patxada piskabatekin periodist reportajea e'gin ere
bai. Hain atseginak zaizkigu noiz
behinka horrelako lanak!
GALDERA BAKAR BAT
Gure atdetlk galdera bakarra izango da, edo nahi baduzue galdera
baten inguruan egin ditezke gainontzeko guztiak. «Le Monde»k ere
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gainontzekoak alde batera utzirik
bere muinari, problema guztiaren
muinari heltzeko eskatzen zuen.
Eta problemaren muina honetan
datza: zer dela eta Mozambike pbrtugaldarren lurralde? Zergatik Afrikako lurralde horiek Portugaleko estadu barruko bezala onartu? Mozambike, Angola eta abarren nortasuna, googa, nahia eta Portugalena
berdina ote? Orduan zergatik ha'mbeste istilu, borroka, gorabehera?
Etsaien maltzukeriaren ondorena
ote? Orduan zergatik ez ditu Portugalek fezaken leku eta unean behar bezala salatu?
Gaide hauetara jo behar dugu.
Izan ere zenbaiten ustez, Portugafek herri osoak desegingo ez baiitu, bere babes «maitekorra», eskainiko bafie, neokoloniafismo gi~
sako batera aldaiuko balifz, guztia
legokeela pentsatzen duenik baii
baita.
Hirugarren Munduaren arazoa konpondu gabe Laugarrengoaz m'mtzo
zaigunik bada. Baina herriari dagokion eskubide eta bere etorkizuna
aukeratzeko almen hori erabili ez
dezan Indardunak batera datoz.
Zer da beraz hitz gutxitan eg'm
gogo. nahi dutena? Kapitalismoak
neo-kapitalismora aldatuz, zenbait
jokabidetan amor emanaz, baiha lehengoari eut'siaz, asmatu duela dirudi. Kolonialismoak ere beste horrenbeste egin nahi izan du. Halamoduzko askatasuna emanaz lehengo lepa-zintzurretik lotuak dauzka
bere menpeko herriak. Hori da,
hain zuzen, komeni zaiena. Horregatik ozenki aldarrikatuko dute:
arren, , Portugal, ez masakrerik, ez
herri hilketarik, ez...
'
Mozambiken historia tristea, herri zapatdu baten historia duzue.
Eta hemen dago gakoa. Lehenago
Biafran, orain Mozambiken, gero...
Hego-Afrikan (Afrikako herri zapafduak ba'mo ez aipatzearren) gertaera negargarririk ez da faitako. BaU
na, arren, anekdota alde batera
utziaz, muinera jo dezagun.

Janari bldez izateñ dira f
ganadu on, indartsuak,
Eta nora jo jakin bear du
baserriter burutsuak,
Berebiziko aragi piiiak;
gañera esne putzuak,
Oiek guziak berekin dttu
Fanderia'ko pentsuak.
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Nahi gabe ere, Vienako Kongresoarekin akordatzen da b a t : tensio
baundien ondoren, haundiek beren
interes komunak ezagutu dituzte,
eta restaurazioari ekin diote.
Egnzkialde komunista eta mendebal kapitalista, gerraz gero edoki dituzten lehiak eta ezinikusiak
utz, eta elkarlan teknologiko, ekonomiko, zientifiko eta komerzialean
lotu dira. Edo lotzera doaz. Eta intereson mendean, prest agiri dira,
elkarri zenbait kontzesio politiko
egiteko ere. Amerika pozik egon
daiteke, Indotxinako guduak buka
ahal izateko Sobiet Batasunak eskaini dizkion erraztasun eta zerbitzuekin. Sobiet Batasuna pozik
egon daiteke, Europa aldean mendez-mende eduki dituen interesak
errekonozitu zaizkiolarik:, Txinaren
arazoan konzentra daiteke, kezkarik gabe. Sobietarrek jadanik ez
dute "Amerika inperialista" zigortzen. E t a mendebaleko "demokratentzat" eguzkialdeko diktadurek
honez gero ez dirudite hain bildurgarri eta gogaikarri: tono txarrekoa bihurtzen a r i da diktadura komunisten kritika. Bakearen eta
koesistentziaren euforia honetan,
Breshnievek zera deklaratu d u : herri bakoitzak bere nortasuna duen
bezalaxe, bere sistima politiko eta
sozial-ekonomikoa eduki behar duela. Eta sistima ezberdinen arteko,
elkarlanerako ez dagoela eragozpenik.
Batak ala besteak, orain arte,
sistima bion konpondu ezina aldarrikatzen zuten. Orain, ordea sistima diferentziek inportantzia bat-batean galtzen dute, nonbait: sistima diferentziak herrien nortasun
diferenteari dagozkionak baizik ez
dira, inondik ere.
Ahaztu dute, batzuek demokrazia e t a besteak iraultza mundiala,
beti ere elkarren kontra predikatuak. Breshnieven ustez, politika
egitea herri bakoitzaren esku utzi
behar omen da ("Breshnieven dotrinaren" mugen barruan, noski: à
la Txekoslobakia, ibili gabe). Herri
bakoitzak ikusi behar omen du,
norberarentzat sistimarik egokiena
zein den. Nazioartean, herri bakoitzaren egitura politikoen gainetik,
elkarlanean lotu behar da. Krustxofek lortu ez zuena, Breshnievek lort u d u : amerikanoak, frantsesak,
alemanak, japonesak asmo hauetaz
konbentzitzea. Eta hor hasi dira
denak, zein baino zein presa gehiagoz, Sobiet Batasunarekin t r a taduak egiten. Dudarik gabe, Breshnieven esito diplomatiko paregabea.
Eragozpeenen batzuk baziren, elkarlan honetarako. Bigarren Gerra
Mundialaren ondoren gelditu ziren
krisi-uneak (Berlin, Alemaniaren
erdibikuntza, Korearen erdibikuntza, Vietnam, Israel/Palestina). Ho-

rien guzien likidazioa ere harrigarri erraz gertatzen a r i da, mundu
honek zirti edo zarta egin gabe
konpondu ezinezkoak baziruditen
ere, lenenago. Mirariak gertatzen
dira orain. Nazioarteko problema
zikinak lehenbai lehen likidatu behar bait dira, elkartasunari inolako
eragozpenik, geldi ez dakion. Konflikto denak hautsez estali behar
dira.
Zer gertatzen d a ? Ekonomiaren
mundu guziko krisia. Problemaon
aurrean kiebra egin du fedeak sistimetan.
Horrela USA-ren muga berria
URSS omeu bada, URSS-en muga
berria mendebala da. URSS-ek
mendebalaren aurrerapen teknologiko eta industrialaren laguntza bilatzen du, bere ekonomia ustela
saneatzeko.
Hortaz ez bait da dudarik gelditzen: lehenengo industrializazioa,
izugarrizko nekez bazen ere, lortu
zuen plan sistimak, problema gehiegirekin topo egiten duela jadanik. Aurten berton Sobiet Batasuneak seitik batek mendebal europeoan erositako ogia jaten du. Seitik batentzako mantekila edo gurina ere Merkatu Komunari erosia
da. Gatza, mistoak (supiztekoak,
pospoloak) eta etxe-lanetarako petrolioa urri daude, eta saltokietan
irregularki bakarrik lor daitezke.
Erosleak eskatu baina baratzekaririk ez dago, patatak arrazionaturik daude. Laborantza sobietarrak
betiko gaitz kronikoa sofritzen d u :
eskasia. E t a lehen hori dena ezkutatu egin n a h i izaten bazen, orain

-gaiekin pagatzen du, Hirugarren
Munduak bezalaxe. Breshniev ez da
lotsatzen, mendebalean deklaratzeko: "zuek teknologia dadukazue,
guk lehen-gaiak: truka ditzagun".
Eta kapitala pronto dago trukerako: zenbait . industria sektorek
ihes egiten du mendebaletik eguzkialdera: kapitalista alemanentzat
irabazi gehiago dakar altzairu eta
ehun lantegiak Sobiet Batasunean
edo Yugoslabian eraikitzeak, e t a
hemendik erosteak, produkto h o riek Alemanian bertan sortzeak baino. Esku-lana merke dago. h a n . E t a
berdin: Alemania Federaleko iazigarro denak Alemania komunistan
egiten dira. Erraminta fabrika a s ko Romaniara doa. Lehenago B r a silera edo Formosara joaten zen
bezala, orain eguzkialdera doa k a pitala: arrisku guti eta irabazi
haundi bila.
Oraintsu, Romaniak, prestijio politikoaren begirunerik batere gabe,
Merkatu
Komunak
"Hirugarren.
Mundu" bezala kontsideratzea eskatu eta lortu du. Sobiet Batasun a k berak ere "tratamendu preferenziala" nahi luke (eta batzutan
lortzen d u ) . Orain artean Txekoslobakiak bere produktoekin pagatzen zituen Sobiet Batasunetik h a r tutako inportazioak (lehen-gaiak):
orain mendebalean erositako patenteekin pagatu behar dio.

Jakina, erregalatzeko asmotan
inor ez dabila hemen: mendebalak
merkatu berriak bilatzen ditu, eta
lehen-gaiak behar ditu. Ez dio besterik gabe "lagunduko" Sobiet Batasunari.. E t a Sobiet Batasunak
mendebaleko teknologia behar du.Sobietarrak garbi erakusten a r i Ideologia demokratibo edo sozialdira, kontsumo-ondasunen industri- -iraultzagileak baino bortitzagoak
arik doi-doi edo eskasa dutela, eta dira interesok.
hori azkar eraikitzeko "kapitalisEta, jakina denez, interesak t r a ten" laguntza nahi dutela. Sobiet tantearen burua despabilatu ohi
Batasunean mila burutatik bostek d u Ssaterako, Merkatu Komunak
(5) daduka auto b a t : mila ameri- aurten Sobiet Batasunari berrehun.
kanotatik lareun eta berrogeitaseik mila tonelada gurin saldn dio, Hi(446). Auto-industria sobietarra pri- rugarren Munduak askotan n a h i
mitiboa d a : italianoek, frantsesek izan duen eta ematen ez zaion "saleta alemanek auto-industria moder- neurri preferentzialean", h a u d a r
no b a t altxatzen lagundu behar nazioarteko merkatuan baino askoz
dute. Alemanek makineria tekni- merkeago. Merkatu Komuna guskoaren industria altxatzen. Ameri- tora zegoen, azkenean "gurin menkanoek laborantza modernizatzen. dia" nolabait tipitu zuelako. Sobiet
Eta, areago, Breshnieven ametsak Batasunak, kapitalistek ez bezala,
konplitzekotan, banku amerikanoak Txileko esperimentu sozialistari laSobiet Batasunean izugarrizko in- : guntzen bait dio, erositakoaren
bersioak egitekoak omen dira: le- laurden b a t atzera Allenderi saldu
henengo banku amerikanoak iriki dio: erosi baino % 30 garestiago...
dira Moskun Japonesek eta alemaEguzkialdea e t a mendebala, m u n nek Sibiriako ondasunak esplota- du honetan herriak tinko^tinkoena
tzen lagundu behar dute.
lotzen dituen lotkiak lotu ditu: i n Sobiet Batasunaren dibisa-kutxa teres ekonomiko eta komerzialen
hutsik dago: desarroilatu duen tek- lokarri bortitzak. Zer dira, horren
nika izugarria, sektore edo adaska ondoan, sistima diferentziak eta;
isolatu, bakanduetan, desarroilatu ideologia demokratikoak edo sozialbait du, batez ere harmetan eta -iraultzagileak? Hitzak, hitzak, h i - ,
aeronautikan. Eta apenas dagoen tzak...
sektoreok komerzializatzerik, oraingoz. Dibisarik ez edukitzean, lehenJOSE AZURMENDI
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