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Dudarik ez dago, politika —gizona bezela— aladatzen dijoa. Frantzian gertatzen danak ederki asko erakusten digu.
Europako beste errietan ere, politika berritzea egunero darabilkiten zerbait da.
Bañan Frantzian badira. berritze ori gogorragoa ta astunagoa egin duten gertaera ta
gauzak Argeliako guda bukatu ta konpontzeko De Gaulleri deitu zioten. De Gaullek berriz agintzen asi zanetik, bere egin-

kizuna Argeliako guda bukatu bakarrik
ez, baizik eta Frantziako politika eraberriro zuzentzea zala erabaki zuan. Lenago
ere 1945'go guda bukatu zanean eta Frantziako agintaritza bere mendean eduki
zuanean zerbait egin nai izandu zuan bañan etzuan lortu. Oraiñ bai ordea, batez
ere bere politika eutsiko dutenak bilatu
ditulako. Eustalle oiek U. N. R. (Errepublika Berrirako Alkartasuna) partidua osatzen dute, ta Frantzian lengo urteko azaroaren 26'an izan ziran elekzioak irabazi
zituzten. Zergatik? De Gaullegatik, komunisten bildurragatik, lengo partiduak
zartu xamarrak zeudelako, edo propagandaren indarragatik, gizonezko askoek, bañan batez ere emakumezkoak U. N. R.'
koei eman zieten botua.
Beraz lenagoko partiduak degaullzaleen
iritzian, ez dute ia ezertarako balio. Lengo egunean Foytr jaunak (U. N. R.'koak)
ondo adierazi zuan degaullzaleen pentsamentua: «bi partidu bakarrik dira gaurko egunean Frantzian, gu ta kappokotarrak (au da, kimnunistak). Bañan beste
partiduetakoen iritzia ez da orrelakoa. Beste partiduek uste dutenez De Gaulle pasata degaullezaletasunetik ez da ezer geldituko ta ortarako prestatzen ari dira.
M. R. P.'koak («errepublikazale errikoiak», beraz Frantziako kristau demokrazikoak) egun auetan izan dute beren
billera. S. F. I. O.'koak (sozialistak) ere
izan dute berea. Berritu, alkartu ta indartzeko, or ibilli dira bidea billatu nairik.
Demokrazia orrelakoa da. Beti postura
berdiñean ez dabill, ala ere beti bere elburua aurrean darabilki: gizon bakotzaren
askatasuna ta bizimodu egokia. Egia da,
errealidadeak mugitu erazitzen ditu M. R.
N. eta S. F. I. O.'ko gizonak berritze ortan, bañan oraindikan benetako gizonak
badiralako, benetan demokratak diranak
badiralako itxaropena eduki dezake etorkizunean Frantziak. Erriaren eta gizon
bakoitzaren askatasuna ta libertadea zaitzeko prest dauden politikuak diran bitartean demokraziak ez dauka bildurrik. Bañan estaduaren onagatik, guztien onagatik gizon bakoitzaren askatasuna ta eskabide garrantzitsuenak kentzen asten diranean, demokrazia bildurtzen asi diteke.
Ezurretaraño sartua daukagu. politika
alperrikakoa dala, politikuak berekoi ta
engañatzalle batzuek besterik ez dirala,
oraingo agintariak txarrak baldin badira
urrengokok txarragoak izango dirala; itz
batean esateko, politika egitea aeperrikakoa dala, orregatik onena bakoitzak be
berea egiñea dala.
Nun egongo goñan gaur, danak berdiñ
pentsatu izan bazuen? Libertadeagatik eta
demokraziakatik burruka egino al zuten
orrela pentsatu izan bazuten? Ez, ez daukagu ukatzerik, demokraziak on asko ekarri dizkugu, ez bizmodu obea bakarrik,
gizonaren askatasun aundiagoa ere bai.
Lapurrak beti izango dira, bañan gero ta
geroago gutxiago izatea lortu diteke, eta
batez diran guztiak epaitu ta zigortzea.
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