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Alabama, Itxaropenaren Iturria
MODERAZIOA AUSARDIA DANEAN
RIKARDO
Zalantzan egon naiz gei onetaz
idatzi edo ez idatzi, pentsatzen, Bi
arrisku baiditu gai onek. Batetik
topikoetan gelditzea. Danak esaten
dutena esatea, batere sakondu gabe
itzegitea. Bestetik orijinala izan
naiean gaia biurritu naiean ibiltzea
nai ditutenak esateko.
Baiñan amaika pentsamentu badakarzki Selma ta Alabama'n gertatu diranak nere burura ta ezin
geldituko naiz ixillik.
ALABAMA. ITXAROPENAREN
ITURRIA
Bai. Itxaropenaren iturria. Alabama'ko razistak dirala ta kontzientzidun gizonak burua ez makurtu
naiean ikusi ditugulako. Dakigunez
eskubide bat dunak eskatzeko obligazioa du, bereganatzeko alegiñak
egiteko obligazioa du. Estadu Batuetako beltzak elekzioetan botua
emateko eskubidea dute. Estadu Batuen artean ba dira estadu batzuek
eskubidea ori kentzen dizetenak.
Beltzak eskubide ori eskatu dute.
Azkeneko ontan Alabama'n,
Politika dana nahaspilla bat besterik ez da. Politikan zikinkeria
besterik ez dago. Zertarako burrukan egin azkenean gauzak ez dira
aldatuko ta. Zenbat aldiz entzun ote
ditugu orrelako itzak? Geiegietan.
Ala ere ba dira gizonak ori, itz oiek,
siñisten ez dutenak. Politikaren on-

tasuna ikusten dutenak eta burrukaren ondorenean gizarte ontze bat
etorri ditekela siñisten dutenak.
Oien artean Ipar Ameriketako beltzak. Entzun eta ikusi nai duanarentzat ejenplua. Bakoitzaren eskubideak menperatuta ikusirik ixillik
eta buru makurtuta gelditzea gizonak bere nortasuna galtzea da. Orrelakotan gizon izena ere ez du merezi.
MODERAZIOA AUSARDIA
DANEAN
Ez da oraingoa beltzak daramakiten burruka ori. Azken garai auetan burruka oien buruzagi Martin
Luther King egin da. Beltzen artean ere naiko eztabaida sortu dira
gizon onen gaiñean eta gizon onen
joeraren gaiñean. Beltz batzuen iritzia legunegia da Luther King'en
joera. Baiñan ba dirudi beltzen artean geienak Luther King jarraitzen
dutela.
Gogor-ezean siñisten du. Ta ez
da kobardiagatik, benetako siñismen bategatik baizik. Lengoan esaten nuen reformismoa ta moderazioa askotan izan litezkiela kobardiaren irudiak. Baiñan ba dakigu
oraingo ontan ori ez dela egia.
Izan dira Alabama'ra eskubide billa joan eta bizia galdu dutenak. Ta
burruka ta manifestazio oietan parte artzen dutenak ba dakite ondo
zer arriskatzen duten eta ala ere

ARREGI

pakean eta indar ta gogorkeririk gabe eraman nai dute bere burruka.
Bere eskearen arrazoiarengan siñisten dutelako. Ta arritzekoa da justiziaren kontzientziak eman lezaken
indarra ta ausardia.
Beingoz beiñepeiñ ikusi dugu moderazioa ausardia eginik. Ugaritu
dedilla.

