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MARGARITA

Sáenz-Diez
Trias

EL PLA

«Kagame va planificar
l’atemptat contra dos
presidents per provocar
el caos i prendre el poder»

LA VERSIÓ OFICIAL

«El Front Patriòtic Rwandès
va manipular la comunitat
internacional convencent-la
que els hutus són dolents»

JOSEP MARIA CABANÉ

ENTREVISTA

«Els crims
de Rwanda
exigeixen
justícia»
Declara que els nou espanyols van ser
assassinats perquè sabien massa

Abdul Joshua
Ruzibiza
Militar rwandès

3
3
3
3

Rwanda, 1970
Tutsi
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Tres fills
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Va presenciar l’atac amb míssils con-
tra l’avió on viatjaven els presidents
de Rwanda i Burundi, el 1994.
Aquell atemptat va desencadenar
matances sense raó a la zona dels
Grans Llacs. Desolat davant tanta
mort, va decidir col.laborar amb la
justícia internacional perquè se’n
castigui els autèntics culpables. Els
seus pares, els seus germans, els avis,
els oncles, van ser assassinats. Dime-
cres va declarar a l’Audiència Nacio-
nal per l’assassinat de nou espa-
nyols, dos catalans entre ells, Joa-
quim Vallmajó i Flors Sirera, i a con-
tinuació va acceptar aquesta entre-
vista. Ruzibiza viu asilat a Noruega i
publica a França Rwanda, la historia
secreta (Ediciones de Panamá).

–¿Què va declarar a l’Audiència Na-
cional?

–Vaig explicar la matança dels nou
espanyols i en general els crims co-
mesos en territori rwandès i la con-
nexió entre les dues coses. Ells van
ser assassinats perquè havien sigut
testimonis de la massacre de la po-
blació civil. Van veure. Sabien. Els
crims de Rwanda exigeixen justícia.

–Ha acceptat venir...
–Perquè l’Audiència Nacional actua
d’acord amb el principi de justícia
universal. En aquest cas, pels crims
contra nou espanyols comesos a
Rwanda.

–¿Qui va atemptar el 1994 contra
l’avió on volaven els presidents de
Rwanda i Burundi?
–Van ser militars del partit polític
Front Patriòtic Rwandès (FPR) per
provocar el caos i per aconseguir
així que l’FPR prengués el poder.

–¿Ho va veure tot?
–Jo únicament en vaig ser un testi-
moni accidental. En el moment en
què els tiradors tenien preparades
les armes, jo era en un lloc des d’on

els vaig poder veure. Com a sergent,
era el responsable d’aquella zona.

–¿Quan va conèixer els plans?
–El comando estava format per qua-
tre persones. I dos dies abans em van
parlar que es podia produir un
atemptat, però sense donar-me cap
altre detall.

–¿Va saber que l’actual president
de Rwanda, Paul Kagame, un tutsi
per cert, estava dins del pla?
–Sí.

–¿Quina va ser la seva implicació?
–Ell era el número u de l’Exèrcit, el
que donava les ordres, i els que van
llançar els míssils eren de la seva
pròpia guàrdia. Ningú més podia or-
denar la utilització d’aquelles ar-
mes, només Kagame. Posteriorment
vaig saber que ell va dirigir la reunió
on es va decidir abatre l’avió. En
aquell moment ocupava, a més a
més, la vicepresidència de l’FPR.

–Sembla evident que el genocidi
que va seguir va ser provocat.

–Vull subratllar que Kagame va pla-
nificar l’atemptat per provocar el
caos i poder d’aquesta manera realit-
zar una ofensiva militar per prendre
el poder. Sí, l’atemptat va provocar
el genocidi.

–Hi havia interessos econòmics...
–La segona gran matança va ser per
pillatge, per beneficiar-se de l’or, el
coltan, els diamants.

–¿Per què s’ha imposat la versió
que els hutus van ser els protago-
nistes d’aquelles matances?
–No es pot acusar tota una ètnia. No
es van concertar tots els hutus per
cometre aquells crims. Realment
van ser uns quants hutus els que
van cometre genocidi. L’FPR ha sigut
capaç de manipular la comunitat in-
ternacional convencent-la que els
hutus són dolents.

–¿Per què va fer el pas de col.labo-
rar amb la justícia?
–Jo era conscient que el poble
rwandès continuava sumit en un
gran risc i volia evitar-ho. És una so-
cietat que pot tornar a esclatar. Al-
guns voldrien tornar a utilitzar les
armes, jo prefereixo la justícia.

–Té molt coratge.
–Actuo com a testimoni per contri-
buir a l’aclariment del genocidi dels
tutsis del sud i la massacre dels hu-
tus durant la guerra. Vull que els
rwandesos i la comunitat interna-
cional sàpiguen el que realment va
passar, perquè l’única versió que
s’ha donat és la de l’FPR. Els rwande-
sos estan sotmesos a un dirigent cri-
minal, i com que cada vegada que
s’intenta un canvi torna a córrer la
sang, jo he optat per la justícia.

–De moment, no es veu el final.
–Els que són al capdavant de la nos-
tra societat són criminals. No hi ha
democràcia, hi ha opressió. Per mi, i
no és una decisió política, és legíti-
ma la forma d’actuació que he esco-
llit. Si acuso de crims el president
Kagame és perquè tinc elements que
proven que n’ha comès, o que ha do-
nat les ordres pertinents. Ha de com-
parèixer davant la justícia, i si és cul-
pable, ha de ser castigat.

–¿Sap els riscos que corre per ha-
ver pres aquesta opció?
–Sé que hi ha riscos i els he acceptat.
Senzillament. És la manera de salvar
el meu país.H


