BELTZAK ETA ZURIAK
E g u n e r o k o histori beltz bat
RIKARDO ARREGI
Ba dira berri batzuek egun
geienetan egunerokoetan ikusten ditugunak naiz eta iskiñi batean eta letra txikiekin egon.
Oietako bat Estadu Batuetan
beltzak daramakiten burruka.
Bildur dut gai onetaz itzegitea. Errezegia delako. Topiko
bat delako. Politegia delako jantziak urraturik eta deadar bizian: ori da injustizia esatea!
Ala ere gertakizun oietaz pentsatu bearrean arkitzen gera,
baiñan ez urrutiko gauz batzuek
ba lira bezela, geren buruak
prolemaren barru barruan sartuta baizik.

iritzi batzuek zuzendu bear ditugula aitortzen. Asi gaitezen
aitortuaz europear bezela beltzen eta afrikanoen aurrean
geiago gerala uste dugula. Joera
dugula, esate baterako, Kongo'n
zerbait gertatu dala ta, beltzak
zerbait gogorra egin dutela ta:
Salbaje koskor oiek! pentsatzea.
Askotan beltzen abertzaletasun
guztia komunismoarekin nahasten dugula. Mixiolari batzuek
iltzen dituztela ta zearo asarretzen gera, Zuriak berriz millaka
ta millaka beltzak ill zituzten
bere kolonizazioan eta oietaz
gogoratu ere ez gera egiten eta
okerragoa damurik ere ez.
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irudi bat dugu ta irudi ori europearra da edo gutxienean okzidentala. Irudi orrekin bat ez
datorren demokrazia gezurretazkoa dala esaten dugu. Saiatu
ote gera afrikano askoen sozialismoa nolakoa dan aztertzen.
Estadu askoetan partidu bakarra dago zergatik dagon pentsatzen. Bai ba dakigu afrikanoen
artean ez dela dena ona baiñan
gizon eta gizarte guztiak berdintasunarekin aztertu ditzagun
eta guretakoak egindako astakeriak aitortu ditzagun. Ta ez
gaitezela Europa ta kristautasuna gauza berdiña diradela siñisteko tentazioan erori. Bein batekoz gure buruetan sartu dezagun europearrak kristautasunetik urrutiegi ibilli gerala bestei
lekzioak ematen ibiltzeko.
IKASGAI EDERRA
Eskubide bat daukanak eskubide ori betetzen ez baldin bada eskatzeko obligazioa du, eskubide ori bereganatzeko burruka egiteko obligazioa dauka.
Ortan ematen digute ejenplua
Estadu Batuetako beltzak. Bere
gizon eskubideak besterik ez dituzte eskatzen. Eta ortan ari dira, egunero egunero burrukan.
Ba dugu naiko ikasi bearra.
Mundu guztian, alderdi guztietan badira prolemak eta go-

gorrak gaiñera. Prolema oien
aurrean batzuek eskuak tolestatu ta geldik geratzen dira.
Beste batzeuk berriz burruka
egiten dute. Guk oiekin, emengo ta angoekin, solidario izan
bear dugu, bat izan bear dugu.
Onela zion Theillar de Chardin jakintsuak «Benetan arrigarri ta nekosua da ikustea gizadi
guztia bi zatitan erdibitua. Batzuek urrutira, aurrera begira
daudenak eta neophituen fedea-

ren «bai bagoaz, aurrera goaz»
esaten dutenak. Besteak berriz
bere lekutik mugitu nai ezin
«Ez da ezer aldatuko danik; ez
gera mugituko» esaten dutenak.
Neophito oietakoak izan gaitezen. Ez aurrerapena, progresismoa besterik gabe maite izateagatik. Gizona maite dugulako
baizik, gizonarengan siñisten
dugulako. Ta gizonarengan siñistea gizona obetu litekela siñistea dalako.

