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Turkia ta Persia, esan degunez, periferi na. Ango Suiza deitzen diote. Oraiñ dala
antzian gelditzen dira ta orrela utziko di- urte batzuek izan zituen egundalako istugu.
kanbillak, nasserzaleak zirala ez etzirala,
Sauditar Arabia: lenago bezela jarrai- bañan azkenean Ipa Ameriketako maritzen du. Kanpoko gauzentzako itxita. An, ñelak an lur artu zutenean paketu ziran.
dago Meka, mahomatarren erririk santueIrak: petroleoaren aberastasun aundina. Petroleo asko dago, ta petroleoa ate- koa. Erregeak agintzen zuan eta eskubi
ratzeko ematen dituan eskubideegatik di- aldekoa zan. Bañan Kassemek bota egin
ru pilla ederrak jasotzen ditu. Oraiñ, le- zuan. Nasseren aldera joko zuala uste zunago beziñ seguru ez dago erregea. Nasse- ten bañan ez, berak ere arabetarren gidari
rek jarraitzalle bat baño geiago badauka izan nai izandu zuan. Arabetarrak bakaan ta ez dago ez erregearekin, ez gober- rrik ez, ezik beste erri bat ere bizi da Iranuarekin, ez oitarekin, eta batez ere erria- ken, kurdoak alegia. Oiekin ere asarretu
ren eziñakin konforme. Buru auste bat zan eta bere beste lagun askoekin ere bai
baño geiago sortzen du erregearen etxean. komunistekin oso lagun egin zalako ta
Libano: berez aberastasun aundi gabe- azkenean bota egin dute. Zertara dijoazkoa, bañan komerzioarekin ondo bizi da- ten oraingoak ez dago garbi. Kassemek
Koweit nai izandu zuan, bañan oraingokoak ortaz aztu diral dirudi.
Jordania: oraindikan Hussein erregearen menpean bizi da. Bere aurreko Erregea ill egin zuten eta au ere beiñ baño
geiagotan nasserzaleak ill nai izan dute,
bañan ez dute lortu. Oraindikan trebe jarraitzen du.
Siria: Egyptotik zatitu zan ezkeroztik
ez da pakean bizi izandu ta bere bidea
eziñ billaturik bezela dabill. Ikusiko dagu oraingo ontan arkitu duan edo ez. Komunistak indar asko izandu dute, eta batek baño geiagoek esaten dutenez komunistak agintzera ez iritxitzeagatik batu
zan Egyptorekin. Petroleorik ez du bañan
bere lurretatik pasatzen dira garrantzi
aundiko oleoductoak.
Israel: estadu au berriro sortu bitartean Inglaterraren menpean egon zan
proktetoradu b e z e l a . Estadu bezela
O.N.U.'ren aginduz eta arabetarren guztien kontra 1948'gn. sotu zan. Guda gogor baten bukaeran edo gelditzerakoan
1949'gn. Jordaniarekin mugak erabaki zituan. Beti erdi gudan bizi da, trebe ta argi. Ango judutarrak guda oiekin eta an
bizitzen jartzerakoan arabetar asko bidali
zituzten Palestinatik. Bidalitako auen problema da lurralde aietako aundienetakoa.
1949'gn arabetarrekin egin zuten pakea
ta erabakitako mugak zaitzeko O.N.U.'
ren komisio bat dabill lurralde aietan. Lurrari lan egin eraziaz protxu aundia ateratzen ikasi dute ta bai ekonimian bai
indarrean oraingoz beñepeiñ beste arabetar guztiak batuta añe badira.

Arabetar danak alkartasun bat daukate, «Arabetar Liga» izenekoa. Danak judutarren etsai porrokatuak dira. Baita
ere geienean okzidentearen kontrakoak.
Ala ere Errusiarekin ondo konpondu arren
beren errietan komuistak eziñ ikusi dituzte eta debekatu egiñ dituzte.

