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2. Mengapa Terjadi Pemberontakan Pe-
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rorna minuman S8tta wewangian
l"1.pengharum ruangan dan aneka rnaeam partum yang

digunakan pri. dan

wanita penggembira k.etika melanta! menyongsong datangnya Tahun Baru 1994
bel um menghilang dari ruangan -ruangan tempat perayaan umum. pekikan ,ilHTa

o muene tanah etau mati dantierra y
libertad tanah dan kebebasan mengagetken. s&hingga sebagian penduduk kota
Meksiko berhamburan ka jeren. Oeogan
cernas mereka berupay8 mencari jawaban

tentang yang sedang ter;adi dan dialami
itu . Keaaaan kacau yang terjadi dl kota
Meksiko ketika ltu mungkin dapat diba·

yangkan sebagai sebanding dengan
keadaan dl kota Troya pads abad 10
sebelum Masehi seperti yang ctcerttetakan Homerus dalarn karyany. yang cerjudur lIIias. Dalam Hfias dilukiskan tantano

sengitny8 Perang Troya. uatem epos inj
dilukiskan dengan sangst ind a h bag...
mana Hektor . pahlawan Troya gUOIA' di
tangan Achilles. Achilles dan pasukan
Agamemnon betsembunyi dalam perut
kuda kayu yang berhasil ditarik mastM. ke
Troja . Karena tetah berhasil, "asukan
Troja betada dalam pelukan dan timangan
Bkhus, Dewe Anggur . Pepe,angan terbuka tidak terhindarkan dan pasukan
kedua pihak tetah ber juang hingga titik
darah tera kh ir . Suasa na menjadi semak..in
k.haotis ka,ena tangis serta ter iakan
wanita dan anak-anak memprotes clewa clewa mengiringi gemerencingnya peclang
dan per isai. Mereka befadu kekuatan untuk benahan atau gugur sebaga i
pahlawan.
Sejarah serupa terulang ketika pade
penghujung tahun 1996 pata pemberontak rupae Amaru menyandera para diplomat yang sedang . berpesta pora di
kediaman duta besar Jepang di Meksiko.

Pasukan petani pembetontak dengan
pakaian seragam dan kemahi,an tinggi
memanuver sebagai militet pfofesional,
menyebut did sebagai Zapatist8 National
Liberation Anny menghubungkannya dengan
getakan
T
Pambebasan
Nasional zapatista . Aga r dip.Oletl ,gambaran r inci teotang keadaan ini . baiklah
diketahui ter lebih dahulu rater belakan g
histons dan sosial- budaye Meksiko . Hal
ini peltu diketahui untvk dapat mengerti
apa dan siapa zapatista itu dan mengapa
namanya digunakan eerem upaya pembero ntakan yang membebaska n lt u.

enta,.

3. lata' Belakan g Sejarah dan'SosialBuday.

Sarna haln ya dengan negara-negara di
Arnerika Latin lainnya, Meksiko adalah
suatu wilayah yang dikuasai para penjajah
dari Eropa bagien setetan, Span yDt den
Pon ugi s. Sebaga; penjajah yang diberl
keparcayaan psnuh oleh raja SpanyDt untuk. bertindak dem kepentingan Spanyol,
CohJmbus sebagai raja muda di Ounia
aa,u dan olang-orang sesudahnya te/ah
secara total menjadikan Amerika Latin
termasuk Meksiko sebagai daerah takluken dan eksploitasi bagi kepentingan
Spanyol. Hal ini berakibat bahwa kabudayaan dan pola hidup masyarakal
Spanyol dan Port ugis dipindahkan ke
Amarika Lat in dan Meksiko. Masyatakat
dan kebudayaan lakal dimusnahkan, demi
kejayaan SpanyDt dan Portugis . Muncullah para haciendados, tvan tanah pemilikhacienda . Ishan pertanian ya ng lua sny a
mencapai ribuan bahkan pu!uhan ribu hektare. Hacienda milik parahaciendados
diparoleh dengan cara paksa atau dirampas dari penduduk setempat yang k ebanH
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