Marruekos'ko

elezioak

lenengo aldiz egiten dituztenak
Dudarik ez dago De Gaullen referendumak imitatzalleak baditu a la. Baita
Frantzian De Gaullei defenditzen dion,
U.N.R. (Errepublika Berrirako Alkartasuna) partiduak. Marruekosen oraiñ asko
ez dala Hassan II'gnak, referendum bat
egin zuan berak nai zuanKonstituzioa
aprobatu erazitzeko, ta jakiña nai zuana
lortu zuan. Beraz ba De Gaullek Frantzian bezela. Orain berriz, konstituzio ori
betetzearren, diputaduak aukeratu bear
ba ta Frantzian gertatutako zerbait ari
dira Marruekosen gertatzen.
Marruekoskoak iru partiduen artean
aukeratuko dituzte diputaduak. Iru partidu auek dira, ezker aldetik U.N.F.P
(Nazioko errikoi indarren alkartasuna), ta
eskubi aldetik Istiqlal. Partidu auek lenagokoak dira, askatasun aurrekoak alegia. Orain, erregeari laguntzeko ta emandako konstituzio berria zaitzeko osatu duten partiduak F.D.I.C. (demokraziaren
instituzioka defenditzeko frentia) izena du
ta Guedira jauna du nagusi bezela. Danak
badakite onek irabaziko dituala elekzioak.
Jakiña, orrelako lekutan, eta besteetan
ere bai, gertatzen dana, agintzen dagonak geienean irabazteko erreztasun geiago
izaten ditu. Gobernuak esaten duanez,
periodiko, eta irratiak ez ditu beartu bere
alde itzegitera, eta Erregea bera ere ez
da ezertan sartu. Ala ere U.N.F.P.'ek eta
Istiqlal'ek diotenez gobernua ez da garbi
jokatzen ari. Era guztietara badakite elekzio auek ez dituela irabaziko, orregatik
gutxienian oraindikan zerbait badezaketela agertu nai dute, besterik ez.
Momentu txar xamarrak ari da pasatzen Marruekos edo obeto esateko Marruekosko erregea, batez ere kanpo aldea.
Afrikako ipar aldean, Marruekosek, Tunezek eta Algeriak batasun bat osatu nai
dute Mogreb izenekoa; bañan bere artian
ezin dira konpondu. Alde batetik batak
bestiekin dauzkan mugak ezin dituzte ondo erabaki eta beiñ bañan geiagotan asarretzen dira orregatik. Beste aldetik oien
artean Algeria da indarsuena ta aundiena,
eta algeritarrak daukaten politika bizimodua marrokitarren eta tuneztarren, politika bizimoduarekin oso ezberdina da. Ben
Bella oraindik beñepeiñ, oso nasser-zalea
da, Burguiba ta Hassan II'gna. berriz

arabetarren artean Nasseren etsai aundienetakoak dira. Bear bada Nasseren aurrean burua makurtu nai ez dualako, edo
Nasseren iritzian naiko errebuloziozaleak
ez diralako.
Marruekos gañera bere auzokoekin ez
da ondo kopontzen. Oraiñ bertan Addis
Abeban Afrikako errietako agintariak billera bat dute, Marruekos-ko erregea ez da
juango, marrokitarrak diotenez Mauritaniako lendakaria-arekin egon bearra ez
izateagatik. Mauritania, Marruekosen
beian dagoan erri bat, Frantzian menpean
zegona ta oriañ urte pare bat askatasuna
iritxi zuana, Marruekosek ordea lurralde
aiek bereak zirala esan zuan ta gai onen
gañean ez du konpongetarik nai, lurralde
oiek bereganatu baizik.
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