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Marruekosko
elekziotzaz egin nuen, eta oraiñ diputadu
nortsuek aukeratu dituzten jakinda gero,
an esandako gauztiak bezela, egunero zerbait berria erakusten digu.
Egia esateko, ez nuan uste Marruekosko elekzioak jatorrak izango ziranik. Gobernukoak elekzio oiek nola alabait irabazteko moldatuko zirala uste nuan, bañan gertatutakoak nere usteak ukatu ditu.
Diputaduen artean gobernuaren aldekoak
dira ugarienak, bañan ez geienak. Diputadu oiek bakarrik berak nai izan bezela
agintzerik ez daukate, parlamentuan legeak aprobatu erazitzeko erdia bañan
geiago osatzen ez dutelako. Beste aldetik
berriz, gobernuko amar ministroetatik bi
bakarrik izan dira diputadu aukeratutakoak. Gauz auek jakinda, gobernuak elekzioak moldatu dituala esaterik ez daukagu. Beraz «Le Monde» egunerokoak dionez «gerta ditekena da biarko egunean
istoriatzalleak Marruekosko istoria idazterakoan 1963'go maiatzaren 17 Marruekosko demokrazi garaiaren asierako eguna
bezela jartzea», Neretzat beñepeiñ Marruekosen gertatutakoak erakuskizun ederra eman dit. Hassan II'gna., ez nuan
uste aiñ jatorra danik. Ez dakit nik zergatik bañan uste izaten degu, atzeratutako erriak demokraziaren bitartez eta partiduen bitartez gobernatzeko ez dutela balio. Alegia demokrazia ta partiduak Inglaterran edo Ipar Ameriketan ondo daudela, bañan beste tokitan, batez ere toki
atzeratuetan ez. Eta gutxiago toki oietako
erritarrak —jendearen esanez— odol be-

bañan

egokiak

rokoak baldin badira. Marruekosen gertatuaak ezetzkoa ematen dio uste oni Badakit Inglateran beziñ ondo egiñak ez dirala izan izango elekzioak, ezta ere seguru asko partidu oien jokabidea. Bañan ala
ere elekzio oiek eta partidu oiek edoziñ
klasetako totalitarismoa bañan obea da.
jakiña bere arrisku guziekin, bañan mundu ontan arrisku gabeko gauzik ez dago
ezta ere oso osorik ona danik, bañan okerragoa litzake partiduekiko demokrazi batek dauzkan alde txarrak zuzentzeagatik,
oraindikan jokabide txarragoetara jotzea.
Danok izenez demokratak gera, danok
gizonaren errespetua ta libertadea edo askatasuna nai degu, bañan itzez bakarrik.
Gaurko egunean estaduak daukan indarrarekin, ekonomiak daukan indarrarekin
eta beste ainbeste gauz askoekin gizon bakoitzaren libertadeari euxtea gerotik gerora zallago dago. Gizonaren libertade aun
dienak: pentsatzea, pentsatutakoa adieraztea, alkarren artean alkartzea, bakoitzak bere erabakia artzea eta guzien
onaren izenean estadu askoek ukatu egiten dituzte, eta beste lekutan ukatzen ez
baldin badituzte ere pixkana-pixkana gogoa badute. Ortarako, estaduaren egarri
ori mozteko (ez asetzeko) gizonaren eta
estaduaren tartean bitarteko alkartasun
batzuek bcarrezkoak dira, eta oien artean
partidu politikuak ez dira txarrenak. Badakit gure arteko askoetan partidu politikoa pekatu dala, bañan pentsamentu oiek
uxatzeko garaia badala uste det.
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