NAZIO-ARTEKO UNEA

DE GAULLE DALA TA
Ill onen 31"an —ale au argitaratu baño lehen— De Gaulle'k deklarazio batzuek egiteko asmoa dauka.
Oraingo ontan, uste danez, ez du
misteriozko gauzik esango. Edo,
nork jakin?
Oso degaullezalea izana naiz. Gerratean nola jokatu zuan entzuna
neukan e t a ortik zetorren zaletasuna. Gañera Frantzia'ko goraberak —beste askoek bezela— gertu
gertutik jarraitu ditut. Bidasoa'tik
onuntz Frantzia beti izan da diferentziatzalle. Batzuentzat etorri zitezkien gaitz guztiak —erejia, lizunkeria...— Frantzia'tik zetozten.
Oiek Frantzes Erreboluzioak ekarritakoei bildur diotenak dira. Besteentzat, Europa'ko aizeak, j a k i n duria, libertade usaia Frantzia'tik
datoz. Orregatik segitu ditugu aiñ
ondo azken urte auetako Frantzia'
ren goraberak.
Nortasun aundikoa da De Gaulle,
gure garaian reliki bat bezela,
Kennedy berak noizbait esan zuanez. Orregatik ditu ainbeste j a r r a i tzalle ta zoritxarrez Frantzia'n ez
ezik mundu guztian er bai. Aitortu
bearra dago De Gaulle'k egin dituan gauz asko ondo egin dituana,
eta d i t u a n asmo asko oso onak dirana. Ala ere De Gaulle'k ekarri
duan demokrazia aurrerapen bat
izan bearrean atzerapen da. Bere
iritzian, berak zuzen zuzen erriarekin itzegin eta gobernatu nai du,
bitartekorik gabe. Danak edo geie-

nak aitortzen dute gobernatzeko
modu ori demokraziarentzat atzerapen bat d a n a . Udaran Caen'en
izan ziran gizarte astean ondo
agertu zan.
Neretzat, beste gai batzuek alde
batera utzita, bi dira degaulletasun a r e n ondoren t x a r r a k : bitartekoak nai ez izatea ta paternalismoa. Gaur egunean bitartekoak
bearrezkoak dira, Eleizaren dotriñak argi erakusten digu au. Bestela gizon bakarra estaduaren besoet a n ittoko da. Bitartekoak bai, bañ a n gizon nai duan bezela sortutako bitartekoak, ez korpotaribismoaren t a n k e r a n . Iñor ez da gai
t a estadua gutxigo, jatorriz-ko bitartekoak zeiñ diran izendatzeko,
ori gizonen eskuetan dago. Ta are
gutxiago da gai estadua bere iritzian jatorrizko bitartekoetan j e n dea sartzea beartzeko. Referendum
uts utsa ez da erriaren iritzia j a sotzeko biderik egokiena. «Bai» t a
«Ez»'aren t a r t e a n beste iritzi asko
izan ditezke.
Ta paternalismoa. Beiñ da berriro esan bearra dago, jokaera ontar a arrisku aundia dutela gaurko
politikoak, zoritxarrez. Paternalismoak, guraso on bat bezela jokatu
ere gizonarengan ez du siñisten.
Gizonari kontu egin bear zaiola iruditzen zaio. gizonaren nortasunean
ez du siñisten. De Gaulle'ri ere ori
gertatzen zaio.
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