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چه کسی او را کشت؟
لودو دی ویت
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جرارد سوته ،افسر بلژیکی
از عاملین قتل و مثله پاتریس

در هفدهم ژانویه ســال « 1961پاتریس لومومبا» اولین و تنها نخســتوزیر
منتخب کنگو ترور شــد .فضای حاکــم بر قتل او ،هویت نامعلــوم قاتالنش را
بهعنوان یک راز باقی گذاشــت .حاال بعد از ســالها ،موشکافی جدید اسنادی
که در بایگانی دولت نگهداری میشود و نیز بررسی شهادت حاضران آن دوره،
ماجرای یک توطئه و خیانت بینالمللی را افشا کرده است .در  1956لومومبا
یک کارمند اداره پســت بود که چهار ســال بعد نخستوزیر شــد .در طول این
مــدت او دو مرتبــه ،یکبار به اتهــام اختالس  -خودش مدعــی بود که انگیزه
سیاسی داشته -و بار دیگر به خاطر فعالیتهای سیاسی و تحریک به آشوب و
ناآرامی به زندان افتاده بود .لومومبا تنها رهبر کنگویی بود که از سطح مشکالت
قومــی و تمایــات قبیلــهای فراتر رفتــه بود؛ درحالــی که همه احــزاب دیگر با
چنین دغدغههایی از بین رفته بودند.او رهبر جنبش ملی کنگو بود که پس از
انتخابات ژوئن  1960بهعنوان اولین نخستوزیر کنگو ظاهر شد .در جشن روز
ی که لومومبا طبق
استقالل ،خصومت بلژیک با لومومبا عمیقتر شد .در حال 
برنامه رسمی فرصتی برای سخنرانی نداشت ،با توصیه دوستش «َون لیرد»
از جایش بلند شد و بدون هماهنگی و بداهه سخنرانی کرد .با شور و صالبت،
وحشیگری و اهانتهایی را که مردم کنگو تحت حاکمیت استعماری بلژیک
متحمل شــده بودند ،محکوم کرد .ون لیرد میگوید« :پادشــاه بلژیک بســیار
س از آن بلژیکیهــا دیگر تمایــل به انجــام هیــچ کاری با او
عصبانــی شــد .پــ 
نداشــتند» .راه رسیدن به استقالل ســنگالخ بود و طی چند روز ارتشیها کودتا
کردنــد و اتفاقــات بدتری بهدنبــال آن رخ داد .اســتان سرشــار از مواد معدنی
کاتانگا در جنوب به رهبری «موســی چومبه» اعالم اســتقالل کرد .او دشــمن
دیرینه لومومبا بود و به قرابت با شرکتهای صنعتی بلژیکی شناخته میشد؛
شرکتهایی که مس ،طال و اورانیوم را استخراج کرده و ثروت حاصل از آن برای
دهها ســال به بروکسل سرازیر میشد .بدون کاتانگا ،اقتصاد کنگو یک اقتصاد
فقیر بود«.لودو دی ویت» محقق و تاریخنگاری است که اسناد  40ساله موجود
در آرشــیو بروکســل را بررســی کرده و میگوید ،دولت بلژیک جدایی کاتانگا را
از پشــتصحنه هدایت میکرد« :اسناد بســیار روشن است؛ همه آن افسران و
کارگزاران از دستورات دولت بلژیک و سیاست بلژیک پیروی میکردند».

لومومبــا خواســتار خروج نیروهای بلژیک شــد ،اما آنها ایــن کار را نکردند.
او دیپلماتهــای بلژیــک را اخراج کرد و ســازمان ملل را به دفاع از کشــور تازه
استقاللیافته فراخواند .او غیرمستقیم فهماند که در صورت ضرورت ممکن
اســت از اتحاد جماهیر شــوروی برای کمک یکجانبه درخواســت شود .همین
زنگ خطر را در بلوک غرب به صدا درآورد.
ژنــرال «ایندارجیــت ریــکای» نماینــده نظامــی دبیــرکل ســازمان ملل
در کنگــو میگویــد« :در گزارشهــای ســازمان ملــل ثبتشــده کــه کارکنان
غیرنظامــی بلژیــک ،فعالیــت دقیــق و صحیــح کارشناســان غیرنظامــی
ســازمان ملل را غیرممکن کرده بودند» .لومومبا در بنبســت قرار داشت؛
نهایتاً او محمولهای از هواپیماهای ترابری شوروی و کامیونهای نظامی را
که احتماالً حامل ســاح بود ،پذیرفت .شــصتوهفت روز پس از به قدرت
رســیدن ،پاتریس لومومبا توســط رئیسجمهور کشور ،کاساووبو ،برکنار شد
امــا لومومبا زیر بــار نرفت .در نهایــت در اقامتگاه نخســتوزیری در حصر
خانگی غیررسمی قرار گرفت.
کنت لیندن ،وزیر بلژیک در امور آفریقا در ششــم اکتبر تلگرافی را به شــهر
الیزابتویل ،پایتخت کاتانگا ارسال کرد و بهوضوح بیان کرد که سیاست کنونی،
ما را به سمت «حذف قطعی» پاتریس لومومبا هدایت میکند.
تحلیلگران وزارت خارجه بریتانیا در لندن ،گزارشهای سفیر این کشور در
لئوپولدویل را بررســی میکردند .مسئولی که بعداً به ریاست سرویس امنیت
داخلی انگلستان ( )MI5رسید ،اظهار کرد که «من فقط دو راهحل ممکن برای
این مشــکل میبینم .اولین و آســانترین گزینه این است که با کشتن لومومبا
نســبت بــه حــذف او از صحنه تحــوالت مطمئن شــویم .درواقع این بایســتی
مشکل را حل کند» .لومومبا شبانگاه بهصورت مخفیانه از اقامتگاه خود خارج
شــد .نیروهــای موبوتــو ،رهبر ارتشــی کودتــا او را تعقیب کردند و ســرانجام در
سواحل رودخانه صعبالعبور سانکورو به دام افتاد و دستگیر شد.
او از نیروهای محلی ســازمان ملل درخواســت کرد تا ورود کنند ،اما آنها با
دستور مستقیم مقر فرماندهی در نیویورک امتناع کردند .او ابتدا به لئوپولدویل
منتقــل شــد؛ جایی کــه کتکخــورده و تحقیرشــده در برابــر روزنامهنــگاران و
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دیپلماتهــا ظاهــر شــد .ایندارجیت ریــکای میگویــد« :او با زنجیر در پشــت
کامیون بست ه شده بود؛ خونریزی داشت و موهایش ژولیده بود و عینکش را نیز
دیگر به چشم نداشت؛ اما ما اجازه مداخله نداشتیم».
تحقیر بیشــتر در ویالی موبوتو صورت گرفت! جایی که سربازان جوان و
خوشحال هنگام ضرب و شتم نخستوزیر منتخب در مقابل دوربینهای
تلویزیونــی غوغــا کردنــد .بلژیکیها خواســتار پایان قاطعتــری بودند؛ آنها
میخواســتند لومومبا به چومبه ،قســمخوردهترین دشمن لومومبا تحویل
داده شود .در حقیقت این یک حکم اعدام بود.در هفدهم ژانویه ،لومومبا
بــار دیگــر در پرواز به ســمت الیزابتویل مورد ضرب و شــتم قــرار گرفت .او
دستبســته تحویل ســربازان کاتانگایی تحت فرمان بلژیکیها شد .زمانی
کــه چومبه و کابینهاش تصمیم گرفتنــد که با لومومبا چه کنند ،او همچنان
تحــت حفاظــت و خشــونت مضاعف نیروهــای بلژیکــی و کاتانگایــی قرار
داشــت .گفته میشود در همان شــب ،لومومبا را با دستبسته کنار درخت
بزرگــی بردند .ســه جوخه تیربــاران تحت فرمــان یک بلژیکــی در کنار هم
قرارداشت و یک بلژیکی دیگر فرمانده کل محل اعدام بود .اعدام لومومبا
و دو یارش انجام شــد .روز بعد وزیر کشــور کاتانگا یک پلیس ارشد بلژیکی
را بــه دفتر خود فراخواند و از آنها خواســت اجســاد را مخفــی کند« .جرارد
سوته» میگوید« :او گفت شما آنها را نابود و ناپدیدشان کنید .نحوه انجام
ایــن دســتور برای مــن فرقی نــدارد» .ســوته و یکــی از همراهانش اجســاد
را از گورهــای کمعمــق بیــرون کشــیدند و آنهــا را تکهتکــه کرده و در اســید
بهدستآمده از معادن تحت کنترل بلژیک حل کردند.
سوته میگوید« :ما بهمدت دو روز آنجا بودیم .ما کارهایی را انجام دادیم که
یک حیوان انجام نمیداد .برای همین مســت کرده بودیم .بهشدت مست!»
ی که کارشان به
وقتی اســیدی باقی نماند ،بقایای اجساد را ســوزاندند .هنگام 
اتمام رسید ،نشانی از بقایای انسانی نبود .تا سه هفته چیزی گفته نشد! هرچند
شایعه بهسرعت گسترش یافت .وقتی مرگ لومومبا بهصورت رسمی از رادیو
ل باور از جمله فرار لومومبا و قتل توســط
کاتانــگا با جزئیــات پیچیده و غیرقاب 
روستاییان خشمگین اعالم شده بود ،هیچکس آن را باور نکرد.

