HAITI
Erri beltz bat AMERIKETAN
Bear bada artikulu au argitaratzerakoan
Haitiko gauzak oraingotasuna galdu izango dute; ala ere arrisku orrek ez nau bildurtzen, Haitiren gañean naiz pakean,
naiz istillu gogorrean egon — gauz asko
esan ditezkelako.
Cubatik gertu «República Dominicana»'rekin isla bat osatzen du. Bi gauz ditu oso bereak, bat iberoamerikan erri ori
bakarra Frantziako izkuntza ta kultura
dauzkanak izatea, ta bestea haititarrak
60% beltzak, 30% mulatoak eta 10% bakarrik zurik izatea.
Haitik Frantziatik 1804'gn. urtean askatu zan. Ordu ezkeroztik beltzak izandu
dira politikan eta ejerzituan agindu dutenak, mulatoak berriz beste gañantzekotan.
1918'gn urterarte zuriak etzeukaten Haitiko lurren jabe izaterik. Gauz auek gogoan artu bear ditugu Haiti zerbait ulertzeko. Ameriketan askatasuna Haitik bañan lenago beste erri batek bakarrik izandu zuan, ta beltzak diranez geienak Afrikako gauzetara joera aundia izandu dute.
Price-Mars afrika-zaletasunaren gañean
langillerik aundienetako haititarra da. Euren erlijio antzeko zerbait badute «vudu»
izenekoa, Afrikatik ekarri zituzten oituren
ondorenak biltzen dituana. Duvalierrek,
oraiñ arteko lendakariak, beltztasuna indartu ta afrikatasuna sendotu naiean, «vudu» indartu zualako Erromako Eleizak
exkomulgatu egin zuan.
Askatasuna ezkeroztik, beti izandu da
Haitiko istoria oso gogorra. Geienean diktadura baten mendean bizi izandu da. Duvalierrek egina, orixe da. Lendakaritzarako 1957'gn urtean aukeratu zutenean oso
izen onekoa zan haititarren artean, bañan
beregan jarrita zeuden uste on guztiak
goitik bera bota zituan laister. Gerotik gerora diktadura indartzen joan da. 1961'gn.
bukatzen zan bere lendakaritza bañan aurrera jarraitu du. Beltz eta afrika, aberzaletasuna indartzeagatik demokrazia ill
du. Ekonomia ere bai. Haitik lengo urtean
1778'gn. bañan gutxiago ezportatu zuan.
Oraiñ arte goitik bera erori gabe jarraitzea U.S.A.'k emandako diruari zor dio,
bañan haititarrak eta Ameriketako demokratak asarre zeuden laguntza orrekin;
izan ere diru oiek etzijoazten errira, diktadura gogortzera baizik. Orregatik azken
aldi ontan laguntza ori zearo gutxitu zan.
Jakiña, orrelako gizon batek nai ta naiez etsai asko eduki bear ditu, ta ori zan
Haitin gertatzen zana. Duvalierren etsai
oietako asko Republica Dominicanaren legazioan gorde ziran, eta orduan sortu ziran asarre ta iskanbilla gogorrak bi gobernuen artean. Dominicanakoak euren legazioa etzala errespetatua zioten eta Duvalierrek berriz bere kontra zijoazten lan
guztiak Dominicanakoak laguntzen zituela. Dominicanakoak orduan bere ejerzituarekin Haitira joateko prest zeudela,

orrekin batera Duvalierren etsaiak armak
artzen asiak ziran, ipar-ameriketarrak ere
euren erritarrak defenditzeko guda mariñelak bialtzeko prest daude... Era guztietara biak gertatzea (amerikanoak Haiti artzea edo Dominicanakoak) ez litzakeo oso
arritzekoa izango, lenago ere beste oibeste
gertatu izan oida ta. Ipar-ameriketarrak
1918'gndik 1938'gna. arte egon ziran. Bañan ez det uste nik ori gertatuko danik,
Duvalier bere gisara eroriko dala uste det.
Pakean kopondu ditezela gauzak eta demokraziaren onerako gañera.
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