Brazzavillen
lendakari berria
Afrikan bi Congo dira, bat Belgikaren
mendean egondakoa da ta aundiena ta
ezagutuena da, Leopoldville du kapitala; bestea berriz Frantziaren mendean
egona da, Belgikaren mendean egondakorean azpian dago, txikiagoa da, ez da
ain entzuna ta Brazzaville du kapitala.
Naiz ta ain entzuna ez izan, Afrikaren
joera zerbait jarraitu duanag urte auetan badaki Brazzavilleren izena. Izan ere
Brazzavillen bildu ziran Frantziaren
mendean egondako erri beltz geienak
eta U.A.M (Afrika ta Malgache Batasuna) dalakoa sortu zuten. Oraingoz indartsu dabill alkartasun ori ta Afrikako
errien artean sortu diraden guztien artean geiena ta indartsuena iraun duana
da. (Jakiña oraiñ afrikatar guztiak osatu duten O. U. A. -Afrikako Batasunaren Organizazioa— dalako orrek indar
geiago duala dirudi). U. A. M. da Alkartutako Europarekin tratatu bat orain
dala gutxi izanpetu duana, ta Afrikako
errien artean moderazioarekin jokatzen
dutenak dira ta itzal aundikoak.
Brazzaville ortan izan dira ba egun
auetan egundalako zalapartak eta azkenean oraiñ arteko lendakariak, Fulbert
Youlou jaunak, lendakaritza utzi egin
bear izandu du. Benetan apartekoa zan
au. Apaiza, beti sotanarekin ibiltzen zana, bañan 1956'go urtetik, politikan parte artzea erabaki zuanetik Elizatik aparte ibilli dana, Bere Artzobispoak ukatu
egin zion politikan parte artzeko baimena bañan Fulbert Youlou apaizak etzion
kasorik egin, orduan kastigatu zuan bere Artzobispoak. Afrikako erriak asko
bisitatutakoa, ta gañera nere ustez oso,
okzidentalen aldekoa Frantziarena beñepeiñ. Gañera oso gogoan daukat Katanga askatasun osoan, zegoanian eta
Tshombe ango lendakari zanean, Tshombe oso lagun aundia zuan nunbait eta
Katangara, Elisabethvillera joan zan
Afrikako lendakari bakarra izandu zan.
Azken bolara ontan bere erriaren jaun
da jabe izatera iritxi nai zuan ta ill onea
amabostean partidu bakarra partzeko asmoa zuan bañan sindikatuak atera zitzaizkion kontra ta azkenean sindikatuetako langilleak izan dira Fulbert Youlou
bota dutenak.

Bi gauz pentsatu erazitzen dizkit une
ontan Brazzavillen gertatutakoak. Bat,
alegia demokraziaren indarra ta benetako demokratak, demokraziren eta gizonaren libertade aundienak arriskuan dauden lekuetan beñepeiñ, sindikatuetara
biltzen ari dirala. Eta orrek bañan geiago pentsatu erazitzen dit lengo egunean
«Le Monde»'ko editorialan irakurtzen
nuana Argelian gertatzen ari diranak
komentatzen zituanian: «Jakin bear dana da ia demokrazia okzidentalak ikusten duten bezela erdi azitako errientzat
«lujo» bat ez ote dan, ia indarra ez ote
dan bearrezkoa erri bat azitzeko, ia errebulozioak ez dakarkiten berekin libertadeen gutxitze bat».
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