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Goenaga Mikel Anaia, Txina'ko misiolaria

Anaia Goenaga Urrestilla'ko semea, Loiola'n iI
da, 1992 garren urte onetan. Udabarriko arratsalde
epel batean berarekin nasai izketan, onelako gauza
jakingarriak edestu eustazan.

– Zu Mikel, Txina'n misiolari egona zara.
– Bai, ala da. Txina'n egon naz komunistak

andik bota arte.
– Zenbat urte?
– Amasei urte.
– Zer egiten zenduan'?
– Ni geisozain izan nintzan, lenengo Wuhu eta

gero Tangtu urian.
– Zelakoa zan zure eguneroko lana?
– Lau txinar laguntzaille neukazan geisoak

zaintzeko. Egunero 200 eta gehiago etorten ziran
gure "dispentsariora" sendaketa eske.

– Zelako geisoak?
– Begiko, malaria eta paratifika geisodunak

batez be.
– Eta ango agintariak ez eutsuen eragozpenik

ipinten?
– Bai zera. Alderantziz. Ango "mandarinak"

edo "agintari nagusiak" be etortzen jakuzan senda
eske.

– Eta komunistakin zer moduz?
– Komunista eurak be apal apal etorten jakuzan

sendatzeko eske.

– Alako gertakari jakingarri bat edestu egidazu.
– Ba zan Txina ipar-aldeko komunista gazte

bat, 23 urtekoa edo; astakirten utsa zan, baiña jato-
rra, bere modura. Egunero gure etxe aurretik iga-
roten zan 5 edo 6 pertsona afusilatzeko eroanez.

Gero arratsaldean, ni bakarrik nengoenean,
nigana etorten zan itzegitera. Gazte onek itanduten
eustan:

– Zu, zergatik etorri zara Europa'tik Txina'ra?
An obeto biziko ziñan emen baiño.

– Bai, baiña zuoi laguntzeko etorri naz ona.
– Zoaz ostera be zure aberrira!
– Ez naz joango zuok botaten ez nauzuen bitar-

tean.
– Zu komunista egin bear zara.
– Ni zuen antzekoa? Ez orixe!... Zuok zergatik

ilten dozuez egunero ainbeste gizon jator errurik
ez dabenak?

—Guk komunistok geure legeak daukaguz, eta
lege orreik onartzen ez dabezanak eriotza irabazi
dabe.
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Zuk nai dozu EUSKERAZALEA'ren 25n. urtean maite dozun erakunde oneri oparitxu bat egitea?
Geuk esaten dautsugu zein dan oparirik ederrena: Bazkide barri bat eta batera ZER aldizkari onen arpidedun izango
dana aurkitu egizu. Bat baiño geiago aI ba'dozu obeto.
Ez da ori ain gauza gaitxa.
Egin zuk be zerbait EUSKERAZALEAK ALKARTEAren jai aundi au ospatzeko.
Opariagaitik, aurretiaz, gure eskerrik beroena agertzan dautsugu.
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