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پاتریس لومومبا در فرودگاه لئوپولدویل 2 ،دسامبر ،1960
تحت مراقبت سربازان وفادار به سرهنگ موبوتو در حال ترک هواپیما

امیلکار کابرال از رهبران ضد استعمار و امپریالیسمستیز
آفریقا اهل گینه بیسائو در کنار فیدل کاسترو

قوام نکرومه رهبر استقالل غنا

مالکوم ایکس :او بزرگترین سیاهپوست قاره آفریقا است

در روز اعالم اســتقالل ،لومومبا در حضور پادشــاه بلژیک گفت« :هیچ کنگویی هرگز فراموش نخواهد کرد که استقالل با
مبارزه به دست آمد و ...این مبارزه پر از اشک ،آتش و خون بود .ما از عمق جان به مبارزات خود افتخار میکنیم ،زیرا این
مبارزه برای پایاندادن به اسارت تحقیرآمیز تحمیلشده بر ما بود».
چنین جســارتی همان چیزی اســت که مالکوم ایکس به آن اشــاره کرد و گفت «لومومبا بزرگترین سیاهپوستی است که
تا به حال در قاره آفریقا قدم گذاشــته اســت .او از کســی نمیترســید ،اما آنها را چنان ترســانده بود که مجبور شــدند او را
بکشــند .نمیتوانســتند او را بخرند ،نمیتوانستند او را بترسانند و نمیتوانســتند به او برسند ،چرا که او به پادشاه بلژیک
گفت مرد! ممکن است ما را آزاد کنی ،شاید استقاللمان را به ما دادی ،اما هرگز نمیتوانیم این زخمها را فراموش کنیم.
در خانه خود بزنید .این همان چیزی است
این بزرگترین ســخنرانی تاریخ اســت .باید آن ســخنرانی را بردارید و باالی ِ
که لومومبا گفت :شــما چیزی به ما نمیدهید .میتوانید این زخمهایی را که روی بدن ما گذاشــتهاید ،پس بگیرید؟ آیا
میتوانی اندامهایی را که قطع کردی به ما برگردانی؟»
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سیلوانوس المپیو رهبر مقتول توگو

در طول ســالهای  1961تا  ،1973شش رهبر استقاللطلب آفریقا توسط
حاکمان اســتعماری ترور شــدند .پاتریس لومومبا ،نخســتوزیر کنگو که
بهتازگی اســتقالل یافته بــود ،دومین رهبر از جنبشهای اســتقاللطلب
کشورهای آفریقایی است که در دهه  1960توسط استعمارگران یا عوامل
آنها ترور شــد .نفر ششم« ،قوام نکرومه» از غنا در کودتای مورد حمایت
غرب در سال  1966برکنار شد و نفر هفتم «امیلکار کابرال» رهبر جنبش
آزادیبخــش غرب آفریقا علیه پرتغال از حزب آفریقایی برای اســتقالل
گینه و کیپ ورد در سال  1973ترور شد.
قتل لومومبا در ســال  1961بهدنبال مرگ «فلیکس مومی» در کامرون

فلیکس مومی رهبر ضد استعمار کامرون

ë Victoria Brittain

ëنویسنده و روزنامهنگار انگلیسی
ëروزنامه گاردین

صورت گرفت که در سال  1960مسموم شد« .سیلوانوس المپیو» رهبر توگو
در ســال  1963کشــته شــد .در مراکش «مهدی بنبارکا» در ســال  1965در
فرانسه ربوده و جسدش هرگز پیدا نشد« .ادواردو ماندلین» رهبر ملیگرای
موزامبیک که برای استقالل از پرتغالیها میجنگید ،در سال  1969با یک
بمبپستی که از طرف دوست امریکایی اش ارسال شده بود جان خود را از
دست داد .از دست رفتن این گروه از رهبران در  60سال گذشته که همگی
یکدیگر را میشــناختند و پروژه سیاســی مشــترکی را بر مبنــای عزت ملی
دنبال میکردند ،هریک از کشورهای آنها و قاره آفریقا را فلج کرد .تأثیرات
این ترورها حتی تا امروز نیز مشهود است .بنبارکا و کابرال نظریهپردازانی
انقالبی مانند «فرانتس فانون» و «چهگوارا» بودند .نفوذ آنها بســیار فراتر
از قــاره خودشــان طنینانداز شــد .در کنفرانس ســه قاره در ســال  1966در
هاوانــا ،که توســط بنبارکا قبل از مرگش ســاماندهی شــده بود ،ســخنران
پایانی «فیدل کاســترو» رهبر کوبا به یکی از روشنفکرترین و درخشانترین
رهبــران آفریقــا ،رفیق امیلــکار کابرال اشــاره کــرد و گفت «مبــارزه او برای
رهایــی ،اعتمــاد به نفس فوقالعــادهای را در مــا برای پرداختــن ونگاه به
آینــده القــا کرد ».امــروز نیز نمیتــوان فرودگاه (بــه دور از مدرنیزه شــدن)
لوبومباشــی در جنــوب کنگــو را بدون یــادآوری عکس لومومبــا در آنجا که
اندکی قبل از ترورش ،پس از ضربوشــتم و شــکنجه در یک پرواز طوالنی
گرفته شده به یاد آورد .این شکست خاص سازمان ملل در حفاظت از یک
مرد و دو همکارش به همان اندازه مهم اســت که در سربرنیتســا در ســال

ادواردو ماندلین رئیس جبهه آزادیبخش موزامبیک

خون قهرمانان
در
غرق
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آفریقا:
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 ،1995زمانی که  8هزار مرد و پســر قتل عام شــدند .جمالت لومومبا برای
ن میدهد او چه کسی است و چرا برای بسیاری از
همسرش ،بهخوبی نشا 
مردم آن زمان اهمیت زیادی داشــت و امروز هــم دارد« :مرده ،زنده ،آزاد
یا در زندان به دســتور استعمارگران ،این من نیستم که مهم است .مسأله
اصلی کنگو است»...
لومومبا تعجب نمیکرد اگر میدانســت عامــل اصلی کودتا علیه او،
بهمدت  30ســال متحد اســتراتژیک ایــاالت متحده در آفریقــا بود .کنگو
برای غرب ثروتی سرشــار ،بسیار بزرگ و بسیار مهم بود که نمیتوانست
کنترل آن را از دست بدهد؛ اما ایدههای لومومبا هنوز زنده هستند.

