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Che Guevararen alaba izatea zer izan da 
zuretzat: ardura, ohorea, abantaila... Nola 
bizi izan duzu?
Plazer handia izan da, txikitatik jakin 
nuen gauza asko jasoko nituela nire he-
rriak maite duen gizon baten alaba iza-
teagatik, baina ama oso zuhurra izan 
zen, eta bakarrik geuk irabazitakoa har-
tzen irakatsi zigun, hantusterik gabe, 
kubatar emakume eta gizon moduan. 
Amak ez zuen inolako tratu berezirik 
onartu eta edozein kubatar gazteren 
antzera tratatuak izan gintezen exijitu 
zuen beti.

Harreman gutxi izan zenuen aitarekin, 
eta oso txikia zinen hil zutelarik.
Munduan barna iraultzaren mezua ez 
zenean zabaltzen ari, ministro lane-
tan-eta, egunero 16 ordu sartzen zituen 
maiz lanean, bera izan baitzen iraultza-
ren lehendabiziko industria ministroa. 
Berak, gainera, larunbatetako boronda-
tezko lana sortu zuen, beraz, asteburue-

tan ere, gutxi ikusten genuen. Behin ba-
tek zera esan omen zuen ironiaz “nahiko 
nuke jakin zenbat ordu egiten duen lan 
ministro jaunak”. Hurrengo batean mi-
nistroak deitu zion tipoari, eta ordu ba-
tean agertzeko esan. “Ados, eguerdiko 
ordu batean beraz, bazkaldu ondoren, 
ondo” esan zuen berak. “Ez, ez, gaueko 
ordu batean” erantzun ziotenean zelako 
aurpegia geratu zitzaion! Boliviara joan 
zenean, amak seme-alaben ondoan ge-
ratzea aukeratu zuen.

Haren bidea jarraitu zenuen, hala ere, 
mediku ikasi eta internazionalista joan 
zinen Nikaraguara.
Karrerako azken urtean nengoela hel-
du nintzen Nikaraguara, han iraultzak 
boterea hartu berri zuela, gure taldean 
480 ginen, eta esperientzia gogorra izan 
zen. Gure ospitaleetan giza bizitzari ga-
rrantzia handia ematen zitzaion, bai-
na han, gogoan dut behin arnasa har-
tu ezinik zegoen jaioberri bati tutuak 

sartzen ari ginela, Anita erizainak haur 
hark “Jauna deika zuela” esan zidan, ez 
ahalegintzeko hainbeste. Hijoputome-
troa apurtu zela pentsatu nuen orduan. 
Nikaraguan izan nituen lehenengo bi 
erditzeetan bakarrik nengoen, artean 
kirurgiatik igaro gabea nintzen eta ez 
nekien nola josi. Ehungarrenerako mas-
terra egina nuen, eta ez zitzaidan haur 
bakar bat ere hil.

Gero Angolara, gerrara gainera.
Bai, lehenago urte bat eman nuen Moan, 
irlaren ekialdean. Amak negar asko egin 
zuen, baina ez neukan aparteko lotura-
rik Kuban, eta abiatu egin nintzen. Han 
bai, han hijoputometroak eztanda egin 
zuen. Erizain bakarra zegoen ospitalean, 
lokatz artean, elektrizitaterik gabe... Oso 
gogorra izan zen, adibidez, aita bat ikus-
tea, lepoan hiru seme-alaba hilik zekar-
tzala. Handik bueltatuta, Italiara gon-
bidatu gintuzten, hango herri batean 
aitari omenaldia egin behar ziotela eta. 

Aleida Guevara, kubatar medikua
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BALDIN BADAGO, 
ARRAZISTA ITZELA DA”
Aleida Guevara March kubatarra (Habana, 1960) pediatrian doktorea, 
mediku internazionalista, Alderdi Komunistako kidea eta bi alabaren ama 
da. Habanako William Soler haur ospitalean egiten du lan eta Che Guevara 
ikerketa gunean laguntzailea da.  Cheren alaba izateagatik ezaguna, Kubako 
iraultzaren eta aitaren figuraren defentsa egiten du maiz, nazioartean 
parte hartzen duen foroetan. Berriki Bilbon izan da, Euskadi-Cuba elkarteak 
antolatutako elkartasun topaketa batean. Aitaren figuraz, bizipenez eta 
iraultzaren osasunaz solastu gara berarekin.
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Vatikano hiria bisitatzeko aukera izan 
genuen ahizpak eta biok. Hura haserrea, 
hango museoko urrezko alfonbra bakar 
batek Angolako nire haur guztien bizitza 
salba zezakeela pentsatzean. Jainkorik 
baldin badago, arrazista itzela da. An-
golara bueltatu nintzen gero, senarra-
rekin, eta han egin genuen gure lehen 
alaba, Estefania, 1988ko abenduaren 
21ean Kuban jaioa. Biharamunean bake 
akordioa sinatu zuten Kubak, Angolak 
eta Hegoafrikak. Namibiaren indepen-
dentzia onartu eta erretiratu egin ziren. 
Hegoafrikako Apartheid-aren amaiera-
ren hasiera izan zen, zinezko garaipena 
izan zen. Horregatik, Fidelek haurrari 
Victoria ipintzeko eskatu zidan, baina 
Angolan zen senarrak Estefania aukera-
tua zuen, neska izanez gero berak auke-
ratuko zuela adostua baikenuen. Fidel 
haserretu zitzaidan “a ze izen itsusia” 
esanez. Sehaskara hurbildu eta haurrari 
esan zion “espero dut zu ama bezain bu-
rugogorra ez izatea”. Hilabete geroago, 

senarraren gutuna jaso nuen Angolatik, 
haurrari nik nahi nuen izena jartzeko 
ziostan baina... Beranduegi.

Nola dago internazionalismoaren osasu-
na egun?
Aitak zioen internazionalista izatea ez 
dela bakarrik herri bati laguntzea, haren 
patua partekatzea baino. Herri horiekin 
bizitzean, gure internazionalismoa oso 
bizirik dago, munduko beste leku asko-
tan ez dute horrela pentsatzen, karita-
tearekin nahasten dute internazionalis-
moa, sobera duzuna ematearekin. Gure 
zeregina une honetan Ekialde Hurbileko 
gerrak geldiaraztea izan behar da, Eu-
ropako gobernuei galdatu behar zaie, 
etorkinik ez badute nahi, herri horietan 
benetako garapen ekonomiko eta sozia-
la laguntzeko.

Kubatik kanpo, herri askotan, osasungin-
tza negozioa da.
Hori lotsagarria da, inork ezin baitio bi-

zitzari preziorik jarri. Hobeto bizitzea 
beste desiorik ez duten medikuen al-
dean, baina, ezagutzen ditut zenbait eu-
ropar mediku miresgarri ere, Suitzan 
osasungintza pribatura igaro nahi ez 
duen lagun eredugarri bat. Medikua 
giza sufrimendutik hurbil dago, zinez 
apaizgo modukoa da, jendearentzat era-
bilgarri izateko da. Hori pentsatzen ez 
duenak hobe du aldentzea, gure lanbi-
dea zikindu barik. Qatarren daukagun 
ospitalean han dauden etorkinak arta-
tzen ditugu, ez qatartarrak, baina hango 
gobernuak ondo ordaintzen digu zerbi-
tzu hori. Diru horrekin ordaindu ezin 
duten herrialdeetakoak finantzatzen 
dira, Haitin daukagun ospitalea kasu.

Eta Kuban minbiziaren aurkako aurkikun-
tza itxaropentsuak izan dira azkenaldion. 
Zer egin behar du Kubak jakintza horrekin?
Birika eta prostatako minbiziaren aur-
kako tratamendua garatu dugu, eta bu-
larrekoa eta uterokoaren kontra era-
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biltzeko saioak egiten ari gara. AEBei 
garesti kobratuko diegu, baina berta-
ko biztanleei ezin diegu kobratu, he-
rritarrek behar badute emango diegu, 
estatubatuar askok osasun asegurua 
ordaintzeko gorriak pasatzen dituzte, 
eta banan-banan txertoa jartzera joan 
behar badugu joango gara. Fidelek esan 
zuenez, urtero 5.000 estatubatuar arta-
tu ditzakegu, bidaltzen badizkigute. Guk 
badugu 10.000 medikuko brigada bat, 
Henry Reeve izenekoa, Katrina izan ze-
nean prestatu genuen, urakanak jotako 
lurraldeetara eramateko, baina Bushek 
laguntzari uko egin zion.

Ezagutzen ez ditugun kulturak eta he-
rriak ezin direla epaitu esan zenuen Bil-
boko hitzaldian.
Ez duzu eskubiderik herri bat kanpo-
tik epaitzeko, benetan ez badakizu hor 
barruan zer gertatzen den.  Ekuadorre-
ko kitxua emaginekin asko ikasi nuen, 
benetako erditze fisiologikoak egiten 
ikasi nuen, medikuntza eskolan ikasita-
koen oso bestelakoak. Indigenek herri 
jakintza dute, eta nik baino gehiago ze-
kitela ikusi nuen. Angolan bi urtez bizi 
izan nintzen eta, hala ere, hango gauza 
asko epaitzeko gai ez nintzela kontu-
ratu nintzen. Beste adibide bat, nire-

tzat, Espainiakoa izan zen: estatu osoko 
aiton-amonak ditut, euskaldunak, ka-
nariarrak, Gaztela-Mantxakoak eta ka-
talanak. Bada, estreinakoz Kataluniara 
heldu nintzelarik, aireportuan kartelak 
katalanez eta ingelesez irakurtzean, ha-
rrituta, pentsatu nuen: non demontre 
nago? Gainera, Vic-en hitzaldia eman 
nuen eta itzultzailea erabili behar izan 
nuen. Sekulako esnatzea izan zen ni-
retzat hura, zeren eta Kuban Espainia 
Espainia da, eta kito. Estatu barruko bo-
rrokak ezagutu aurretik ez nuen pentsa-
tzen horrelako gatazkak egongo zirenik 
hemen, ideiarik ez.

Gerrak ez dira amaitu, hala ere, eta gerra-
ren mehatxua ere inperialismoaren arma 
dela esan zenuen.
Siriak erasoari eutsi behar dio, ez zaio 
besterik geratzen, Libiaren eta Iraken 
patuari jarraitu nahi ez badio. Hezbolak 
ere lagun dezake hor, Libanon bi aldiz 
izan naiz eta asko estimatzen dut Li-
banoko armada hori bere koherentzia-
gatik, eurak izan dira Israeli gailendu 
zaizkion bakarrak. Terroristen lagun-
tzat gaitzetsi naute, baina ez dit axola, 
pertsona ausarten laguna naiz ni. Pa-
lestinarrekiko errespetuagatik hautsi 
zituen Kubak Israelekin harremanak.

Zenbaitetan entzun dugu Kubak osasuna 
eta hezkuntza mailak aitzakia gisa dara-
biltzala giza eskubideen egoera txar bat 
ezkutatzeko. Zein da zure erantzuna?
NBEk ezarritako 60 eskubide ingurutik 
Kuban 17 ez dira betetzen. Adibidez, 
bidaiatzeko eskubidea ezin dugu bete, 
Kubako dirua ez baitute onartzen atze-
rrian. Baina oinarrizko eskubideak bai: 
osasuna, hezkuntza, etxebizitza, gizarte
-segurantza eta beste batzuk ondo eza-
rrita daude herrian. Beste modu batera 
bizi daitekeela frogatzen dugu, pobreak 
izan arren ezberdinak izan gaitezkela. 
Horretarako hezkuntza ezinbestekoa 
da, herriaren kultura maila jasotzen 
jarraitzea atzoko, egungo eta biharko 
erronka izango da. Hobetzeko gauza 
asko dago Kuban, ez da gizarte perfek-
tua inondik inora, ez dugu inoiz horre-
lakorik esan, baina munduko herrialde 
askorekin konparatuta, gizarte oso gar-
bia da gurea, ederra, zure seme-alabak 
lasai hazteko modukoa. 

Sakrifizioa, austeritatea… Baina ondo bi-
zitzea gustatzen zaizula esan duzu.
Niri ere gustatzen zait ondo bizitzea, 
komunista naiz, ez comemierda, gauza 
onak gustatzen zaizkit, baina ez zure 
sakrifizioaren kontura, jende guztia-
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rentzat eta herriarekin partekatzeko 
baino.

Turismoarekiko harremanak ezberdinta-
sunak sakondu ditu. Nola konpentsatu 
hori?
Gizarte sozialista batean biziz. Ezber-
dintasun horiek apaltzen ditu estatuak, 
bere eskuetara heltzen den guztia de-
non ekonomia, gizarte eta kultura ga-
rapenean inbertitzen baitu. Agian nik 
baino diru gehiago duzu, baina zergak 
ordainduko dituzu eta estatuaren den-
detan erosiko duzu. Garai berezian ez-
berdintasunak nabarmenagoak ziren. 
Orain, egoera hobetu denean, ezber-
dintasunak ez dira hainbeste sumatzen 
baina, kasu, ez zaitez tronpatu: gizarte 
sozialista batean bizi zara eta ez dugu 
onartuko milioidunik egotea Kuban.

Langile autonomoak baimendu eta uga-
ritu dira azkenaldion Kuban. Kooperati-
bismoa bultzatzea ez ote da bide hobea?
Estatuaren soldata jaso baina ekoiz-
ten ez zuten lagun asko zegoen gurean. 
Ezein estatuk ezin du hori onartu, are 
gutxiago gu geunden krisi egoeran. Be-
raz, lanpostua kendu behar zitzaien 
haiei, baina nola justifikatu hori gizarte 
sozialista batean? Onartezina da. Or-

duan pentsatu zuten laguntza bat eman-
tea euren kabuz has zitezen. Bazeuden 
autonomoak, baina asko hazi dira az-
kenaldion. Dena dela, gure ikuspegitik 
kooperatibak sustatu behar dira, gure 
gizarte eredura gehiago hurbiltzen dira: 
agian gutxiago irabaziko duzu, baina 
lapurretarik ez egiteko berme handia-
goa dago eta prezioak erregulatuko dira, 
gai eta zerbitzuei salneurri onargarriak 
ezarriz. Nekazaritza kooperatibez gain, 
zerbitzuetakoak garatzen ari dira. Azke-
naldion garraioetako kooperatiba batek 
Habanako garraio publikoa hobetzen la-
gundu du bere autobus txikiekin. Kuba 
laborategi handia da, aurkezten zaizki-
gun arazoei irtenbideak aurkitzen saia-
tzen gara.

Venezuelako petrolioa desagertuz gero 
batzuek garai berezi berria iragartzen 
dute.
Ez, gu lau milioi tona petrolio ekoizten 
ari gara, behar dugunaren erdia. Azke-
naldion are gehiago emango diguten 
putzu berriak zulatzen ari gara, beraz, 
datozen urteetan egonkortasuna lor ge-
nezake, Venezuelako petrolio gabe ere. 
Baina inportanteena Venezuelan lortu 
dituzten aldaketak defendatzea da. Gure 
gobernuak zer esango duen ezagutu 

gabe ere, nik uste dut AEBetako tropek 
erasotzen badiote eta Venezuelak la-
guntza eskatzen badigu, bertan izango 
garela, zalantzarik gabe.

Kubako geroaz, trantsizioaz mintzo dira 
batzuk.
Ez da hitz egokia. Hazkundean dagoen 
herria gara, horretan sakondu behar da, 
baina sozialismoaren barruan beti. Es-
painiaren kolonia ginenetik AEBetako 
gobernuaren jomuga izan gara. Ondo 
ezagutzen ditugu euren politikak eta 
euren mekanismo maltzurrak.

Azken iraultzailea hil dela ere irakurri ge-
nuen, Fidelengatik, baina Kubako iraul-
tza ez da behera etorri.
Ez dago ikusi nahi ez duena baino itsua-
gorik. Egia da iraultza buruzagien eki-
menez abiatu zela, Fidelen ekarpena 
ukaezina da, baina iraultza bat manten-
tzeko ez dira nahikoak gizon bat edo 
bi. Iraultzaren ekarpenik handiena giza 
balioen formazioa izan da, herri mo-
duan erabaki dugu gure bidea sozialis-
moa dela, baina horiek ez dira kontura-
tzen. Kubatik hain hurbil bizi dira eta, 
erasoak gorabehera, ez gaituzte men-
peratu, irribarrea ere ezin izan digute 
kendu. n


