LIBURUAK

MENDES-FRANCE'REN
«ERREPUBLIKA BERRIA»(1)
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Gaur eguneko politika theoriaren gañean zerbait jakin nai dunak, edo politika zertara jotzen duan jakin nai dunak, liburu au eziñ dezake alde batera
utzi. Egillearen iritziak gureak izan ditezke edo ez, bere esanak onartu ditzazkegu edo ez, bañan iñola ere eziñ dezakeguna egiñ argitaratu ez balitz bezela jarraitzea da.
Mendes-France sozialista oso-osoa
da. Zazpi illabeten bitartean Frantzia'ko
gobernuaren buru izandakoa. Frantzia'n
diputaduetako lengo urteko azaroan
izan ziran elekzioetan etzuten diputadu
aukeratu. Baditu au baño liburu geiago
argitaratutakoak, ala ere oraiñ arteko
onena au du. Frantzes on bat bezela argia ta lojikoa da idatzi duan liburua, entenditze errezekoa.
«La Republique Moderne» Frantzia
gai bezela egindako liburua da. Obeto
esateko Errepublika berri ori, Frantzia'
ko Errepublika berriaren irudia izan nai
du. Franzia'n gertatzen ari diranak eta,
politikari dagokionez, bizitzen ari diran
uneak, ez dira oi bezelakoak. Kolonien
bukaera, Algeria'ren askatasuna etab.
moldura berrien iturri izan dira. Frantzia'rentzat. Orregatik dago De Gaulle.
Orregatik V'ren Errepublika, konstituzio bat baño geiago gizon bat da. De
Gaulle pasako da ta beste zerbait etorriko da. Ordurako bideak prestatzeko idatzia dago liburu au. Orregatik liburu ontan esaten diranak eziñ dira asiera-asieratik danentzat baliozkoak bezela artu.
Ala ere gure garaia obeto ikusten laguntzen digu.
Liburu onen gaia: ekonomia ta politika. Eta ekonomiari dagokionez planifikazioa. Au da politika guztiaren zeregiñik nagusiena. Ta ekonomia erabilli
bear dan adierazten duan planifikazioa

ez, baizik eta erabakitakoak bete erazitzen saiatzen dan planifikazioa. Nik beti izan diot bildur estaduari —nolanaiko
estaduari— ta oraiñ geiago. Gizonaren
askatasunetzaz eziñ ase diteken goseduna dirudillako estaduak. Estaduari eskubide bat geiago uztea arriskuzkoa iruditzen zitzaidan. Orregatik arritu nintzan
demokrazia eusteko modurik egokiena
estaduaren jabe egitea zala irakurri nuanean. Eta, egia aitortu bear baldin badet, benetakoa ditekena da esan ori. Bañan egi au beste onekin bakarrik osatu
diteke : demokrazia demokratak osatuta
bakarrik diteke. Demokratik ez baldin
bada ez dago demoraziarik. Agintaritzak
indar usai geigi dauka agintaria usai
orrekin ez mozkortzeko. Oso-osoan demokrata dan batek bakarrik menperatu
ditezke moskorkeri orren tentazioak.
Demokrazia zer-egiñ bat da, bukaerik
gabeko zer-egiña. Sindikatoak, alderdiak, danak planifikazio orren egille, zuzentzalle osagille izan bear dute.
Badirudi liburu ontan politika baterako bearrezko diran gauz asko aitatu ere
ez dituala egiten, eta orrela da, bañan
Mendes-France'k berak aitortzen du
ekonomia ta politika baten sustraiak bakarrik adierazi nai dituala, gañentzekoak
ondorenak besterik ez dirala.
Irakurle batere astirik baldin badezu
irakurri ezazu liburu au. Erderaz ere argitaratua dago «Aguilar» etxearen bitartez. Eta ez uste izan au esateko Aguilar
etxeak txanpon bat ere eman ditanik,
Ez, nere ustea ta nere iritxia besterik ez
da.
A'tar R'k.
(1) «La Republique Moderne», Paris'en,
Gallimard'ek 1962'gn.

