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FRANTZIA'N KONTSEILLERRAK IZENDATZEKO IZAN
DIRAN ELEKZIOAK
Ill onen amabostean bukatu dira elekzio auek Frantzia'n kontseillerren erdiak berritzeko. Kontseillerrak, k o n p a r a z i o a r a k o
egin bear diran aldaketak egin da, Diputazioetako diputaduak
bezela dira. Elekzio auetan botua, boza, eman lezatekenetatik eunetik berrogei ta bostek ere ez dute parte artu. Ori dala ta asko
itzegin da Frantzia'n jendearen politika nai-ezatzaz. Nik ere zerbait esan nai nuke. Elekzio oiek gertatu zirala bada une aundi
xamar bat eta patxada aundiagoarekin itzegin dezaket.
Baditeke jendearen botu ez emateak arrazoi au izatea, batez
ere, alegia, ez jakitea kontseillerrak zer diran eta zertarako diran, Jendeak ori nun ikasi ta gogoratuko du? Egunerokoen bitartez, baiñan batez ere irrati ta telebishtaren bitartez. Eguneroko
gelenak De Gaulle ta degaulle zalehen kontrakoak dira, t e l e b i s ta ta irratia estaduanerak dira berriz, eta gobernuan UNR degaullezaleak daudela ez da ahaztu bear. Puntu ontan telebishta ta
irratiari dagokionez alegia, demokraziak dauka bere burrukarik
gogorrena Frantzia'n. Egunerokoak baiño zabalago ta sakonago
sartzen dira tresna oiek. Orregatik gobernuak bere eskuetan tresna oiek edukitzerakoan asko lezake jendeak erabakiak alde batera edo bestera artu erazitzeko. Eta zoritxarrez gobernuak tresna
oiek bere partidukuak balirake bezela darabilzki, oposizioari oso
gutxi utziaz. Orregatik oraingo ontan Frantzia'ko gobernuak bere
zergiñ nagusienetakoa bete gabe utzi du, erriari elekzio oien berri ta zertarako ziran bear bezela jakin erazi ez dionean.
Beste arrazoi bat baliteke jendearen interes-eza ikastarazteko.
Frantzia'n probintziei departamentuak deitzen zaie eta Erreboluzioaren garaian egin ziran, istori, kultura ta geographiari baiño
geiago matematikari begiratuaz eta gañera Parisitik, erditik, Paris zentro bezela artuaz. Artifizialak jatorriz departamentuak. Ez
da arritzeko orduan gaur zatiketa ori, departamentu oiek askotan
errealiteteatik oso urrun egotea. Ori orrela baldin bada jendeak
departamentu oietako gai asko nola sentituko ditu bereak bezela.
Badirudi gobernuak eragozpen au lenagotik ikusia zeukala, baiñ a n ez du ezer asko egin nai izandu eragozpen oiek zuzentzeko.
Naiko gaitz egin du Frantzia'n sortutako zentralismoak, Zorionez badirudi aize berriak gai onetaz sortzen asiak dirala.
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