Gizon eta politiku argia
ARREGI'TAR RIKARDO'K
Egia esan, bildur nintzan Ben Bellarakin, Argeliako askatasunarekin agintari
izatera iritxi zanean. Urte batzuetan
Frantzian giltzapean egona zan ta urte
aiek extremismora eraman zutela uste
nuan. Oso nasserzaletzat jotzen zuten. Gañera askatasunean egon beziñ laister ordurarte Argelitik kanpoan egon ziran
agintariekin, G.P.R.A. rekin asarretu zan.
Frantziarekin izenpetatutako —firmatutako— tratatuarekin ez ote zegoan konforme edo zirudian. Bañan bildur guzti oiek
baztetu ditut, sustrai gabekoak zirala
ikusi ditutelako. Ben Bellak egiñarekin nor
eta nolakoa dan adierazi du. Bazirudien
argelitarrak Frantziaren menpean ainbeste denboran egon-da, ta gañera zazpi urtetan aiñ guda gogorra izanda, ta O.A.S.ek
azkenean egiñ zituan astakeriekin, bengantzarako ordua iritxi zai amorratuta
zeudela. Gañera O.A.S.koak Argelian askatasun ondorean gertatuko zanaren gañean izugarrizko profezi beltzak egiñ zituzten. Izugarrizko eriotza pillak, astakeriak, komunistak agintzen eta ez dakit
zenbat gauz.
Iritxi zan ba askatasuna. Bai, eriotz
batzuek izan ziran, bañan ez esaten zan
bezela ezta gutxiago ere. Nere ustez, Argeliak Ben Bellarekin gizatasun ikaskizun
ederra eman digu. Europetarrak, an gelditu ziran banakak, errespetatuak izan
dira, Frantziarekin Evianen egindako
tratatua oraiñ arte bete dute. Frantziarekin Argelia primeran konpontzen da. Ta
Frantziarekin ondo konpondu arren, ez
du orregatik Frantziarekin batera munduko problemetan jokatzen. Ezta gutxiago
ere. Argelia neutralzalea da. Ez du ez sortaldearen, ez sartaldearenkin —ez orienterekin, ez okzidenterekin— alkartu nai.
Erdi azitako askoekin neutralzaleen taldea osatzen du. Gañera Frantziak atomo
armaz indartu nai du, ta Argeliak iñungo atomika armak eziñ ditu ikusi Ez;
Frantziarenak, ez U.S.A.renak ez Errusiarenak. Ta gai ontan uste det eman
digutela ikaskizunik aundiena.
Oraiñ dala egun batzuek Frantziak Argeliako Saharan bonba atomika bat lurpean lertu du. Eviango tratatuak ortarako
eskubidea ematen diote, ala ere argelitarrak iñola ere orrelakorik eziñ dutela ikusi argi dago. Danak Ben Bellak asarrea
nolakoa izango ote zan ikusteko zai zeuden. Ara ba, Ben Bellak Argeli nazioko
Asanblearen bitartez eman digun ikaskizuna. Bildu da Asanblea, ta Ferhat Abbas
Asanblearen lendakaria gaxo zegolako,
Asanblea ori bigarren lendakariak zuzen-

du du, ta au europeotarra da, Roth jauna; ta Asanblea orrek bi diputaduek eskatutakoa aprobatu du. Alegia, ez daudela bonba oiekin iñola ere konforme, ta
Eviango tratatuak, militar gaiei dagokienez errebisatu nai dituztela; bañan orrek
ez duala esan nai tratatuan dauden beste
gauzak ukatzea. Eskabide ori egin zuten
bi diputaduen artean bat europeotarra da,
Berenguer apaiza. Ben Bellak, extremistei, Frantziarekin lokarri guziak autsi ta
errepresaliak nai zituztenei kontra eginda aprobatu erazi du eskabide ori.
Ori da sendo ta zuzen jokatzea. Bejondeikela Ben Bella, bejondeizutela argelitarrak!

