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سخنرانی آتشین پاتریس
در مراسم اعالم استقالل کنگو
در جشــن روز اســتقالل کنگو خصومت بلژیک با لومومبا عمیقتر شد .در
حضورپادشاهبلژیک،درحالیکهلومومباطبقبرنامهرسمیفرصتیبرای
سخنرانینداشت،بهجهتاینکهاستعمارگرانفکرنکنندکهاستقاللرابه
مردماینکشــورهبهکردهاندبهپاخواستوبدونهماهنگیوبداههشروع
به سخنرانی کرد .او با شور و صالبت ،وحشیگری و اهانتهایی را که مردم
کنگوتحتحاکمیتاستعماریبلژیکمتحملشدهبودند،محکومکرد.
پادشاه بلژیک بسیار عصبانی شد .پسازآن بلژیکیها دیگر تمایل به انجام
هیچکاریبااونداشتند.
او نه سیاستمداران و نه بلژیکیهای حاضر را ،بلکه مردم تازه آزادشده
کشور خود را مورد خطاب قرار داد:
مردان و زنان کنگو
طرفداران پیروز استقالل
من بهنام دولت کنگو به شما سالم میکنم.
از همه شما دوستانی که خستگیناپذیر جنگیدید خواهش میکنم این
روز 30 ،ژوئن  1960را بهعنوان تاریخی درخشــان که همیشــه در دل شــما
حــک خواهد شــد ،به یاد بیاورید ؛ تاریخی که معنــای آن را با افتخار برای
فرزندانتان توضیح خواهید داد .آنها نیز به نوبه خود ممکن اســت تاریخ
باشکوه مبارزه ما برای آزادی را به فرزندان و نوههای خود انتقال دهند.
اگرچه استقالل کنگو امروز با توافق با بلژیک اعالم میشود؛ کشوری با
روابط دوستانه که با آنها در شرایط مساوی هستیم ،اما هیچ کنگویی هرگز
فراموش نخواهد کرد که استقالل با مبارزه به دست آمد؛ مبارزهای استوار
و الهامبخــش کــه روز بــ ه روز ادامه دارد .مبارزهای کــه در آن از محرومیت
یا رنج نترســیدیم .مبارزه ما پر از اشــک و آتش و خون بود .ما عمق جان
به مبارزه خود میبالیم ،زیرا این مبارزه نجیبانه در پایان دادن به اســارت
تحقیرآمیز و تحمیل شده بر ما ضروری بود.
این سهم ما در  80سال حکومت استعماری بود و زخمها بسیار تازه و
دردناکتر از آن هستند که فراموش شوند .کار اجباری را در ازای دستمزدی
تجربهکردیمکهبهمااجازهنمیدادگرسنگیمانرابرطرفکنیم،خودمان
را بپوشــانیم ،اسکان مناسبی داشته باشــیم یا فرزندان عزیزمان را بزرگ
کنیم .صبح ،ظهر و شب بهدلیل سیاه بودن مورد تمسخر ،توهین و کتک
قرارگرفتیم .چه کسی میتواند فراموش کند که سیاهپوست را «تو» خطاب

میکردند ،نه به این دلیل که او دوست بود ،بلکه به این دلیل که «شما»ی
مؤدبانه تنها به مرد سفیدپوست اختصاص داشت.
ما دیدیم که زمینهایمان را بهنام قوانین ظاهراً عادالنه که فقط حق
قدرت را به رســمیت میشناخت ،غصب کردند .ما فراموش نکردیم که
قانون هرگز برای سفیدپوســتان و سیاهپوستان یکســان نبود؛ ما رنجهای
فجیعــی را تجربه کردیم ،بهدلیل اعتقادات سیاســی و مذهبی تحت آزار
و اذیت قرار گرفتیم و از ســرزمین مادری خود تبعید شدیم .سرنوشت ما
از خود مرگ بدتر بود .ما فراموش نکردیم که در شهرها ،عمارتها برای
سفیدپوستانوکلبههایمخروبهبرایسیاهپوستانبود.اینکهسیاهپوست
در سینما ،رستوران و مغازههایی که برای «اروپاییها» در نظر گرفته شده
بود ،راه داده نمیشــد .چه کســی تیراندازیهایی را که باعث کشتهشــدن
تعداد زیادی از برادران ما شــد ،یا ســلولهایی که بیرحمانه کسانی را که
دیگر نمیخواستند در برابر رژیم بیعدالتی ،ظلم و استثمار مورد استفاده
استعمارگرانتسلیمشوندفراموشمیکند؟
همه اینها ،برادرانم! برای ما درد و رنجی بیسابقه به ارمغان آورد .اما
مــا که با رأی شــما ،نمایندگان مردم ،برای راهبری ســرزمین مادری خود
انتخاب شــدیم ،ما که از ظلم و ســتم استعمار در جســم و جان خود رنج
کشیدهایم ،به شما میگوییم که از این پس همه چیز به پایان رسیده است.
جمهوری کنگو اعالم شد و آینده کشور عزیزمان اکنون در دست مردم
این ســرزمین اســت .برادران! بیایید با هم یک مبارزه جدید را آغاز کنیم؛
یک مبارزه متعالی که کشور ما را به صلح ،رفاه و عظمت خواهد رساند.
مــا با هــم عدالــت اجتماعی را برقــرار خواهیم کــرد و بــرای هر مرد
مــزد عادالنــهای را برای کار خود تضمین خواهیم کرد .ما به دنیا نشــان
میدهیم که مرد ســیاه وقتی در آزادی کار میکند چه توانی دارد و کنگو
را بــه افتخــار آفریقــا تبدیل خواهیــم کرد .ما مراقب هســتیم ســرزمین
مــادری ما در خدمــت و نفع فرزندان آن باشــد .در همه قوانین قدیمی
تجدیدنظــر و آنهــا را اصــاح خواهیــم کرد تــا عادالنه باشــد .همچنین
آزار و اذیــت آزاداندیشــی را متوقف میکنیــم .مراقب خواهیم بود همه
شــهروندان از آزادیهای اساســی مندرج در اعالمیه حقوق بشر نهایت
بهره را ببرند .ما همه تبعیضها را از سرمنشأ آن ریشهکن خواهیم کرد
و بــرای هرکس جایگاهی در زندگی ،در خو ر شــأن انســانی او و شایســته
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تالش و وفاداری او به کشور تضمین خواهیم کرد .ما صلحی را در کشور
برقرار خواهیم کرد که نه بر اسلحه و سرنیزه بلکه بر وفاق و حسن نیت
اســتوار باشــد و در همه اینها ،هموطنان عزیزم ،ما نه تنها میتوانیم به
نیروهــا و ثــروت هنگفت خود اتــکا کنیم ،بلکــه میتوانیم با کشــورهای
خارجــی بیشــمار نیز همــکاری کنیم ،در صورتی که هدفشــان تحمیل
به ما نباشــد .حتــی بلژیک که ســرانجام درس تاریــخ را آموخته و دیگر
نیــازی به مخالفت با اســتقالل ما ندارد و آماده اســت کــه به ما کمک و
دوســتی کند .برای این منظور به تازگی توافقنامهای بین دو کشــور برابر
و مســتقل ما امضا شــده است .من مطمئن هســتم که این همکاری به
نفع هر دو کشــور خواهد بود .به ســهم خود ،در عین هوشــیاری ،ســعی
خواهیــم کرد تعهداتــی را کــه آزادانه دادهایــم ،رعایت کنیــم .بنابراین
هــم در حــوزه داخلی و هم در حوزه خارجی ،کنگوی جدیدی که توســط
دولت من ایجاد میشود ،غنی ،آزاد و مرفه خواهد بود .اما برای رسیدن
به هدف خود بدون تأخیر ،از همه شــما ،قانونگذاران و شهروندان کنگو
میخواهــم که بــه ما کمک کنید .از همه شــما میخواهم کــه دعواهای
قبیلهای را فراموش کنید .آنها ما را ضعیف میکنند و حتی ممکن است
باعث تحقیر ما در خارج از کشــور شــوند .از همه شــما میخواهم که به
خاطــر تضمین موفقیت این کار بزرگ مــا از هیچگونه فداکاری کوتاهی
نکنیــد .در پایــان از شــما بیقیــد و شــرط میخواهــم که به جــان و مال
هموطنان و خارجیهایی که در کشــور ما ساکن هستند احترام بگذارید.
اگر رفتار این بیگانگان جای تأمل داشته باشد ،عدالت ما بیدرنگ آنها
را از قلمرو کشــور اخراج خواهد کرد .اگر برعکس رفتارشان خوب باشد،
در آرامــش هســتند ،زیرا آنها برای آبادانی کشــورما نیــز تالش میکنند.
اســتقالل کنگو گامی تعیینکننده به ســوی آزادی کل قاره آفریقا اســت.
دولت ما ،حکومت وحدت ملی و مردمی ،به کشور خود خدمت خواهد
کرد .من از همه شهروندان کنگو ،از مردان ،زنان و کودکان میخواهم که
با قاطعیت ،وظیفه ایجاد اقتصاد ملی و تضمین استقالل اقتصادی ما
را بر عهده بگیرند.
سرافرازی ابدی بر مبارزان راه آزادی ملی
زنده باد استقالل و اتحاد آفریقا
زنده باد کنگوی مستقل

