NAZIO-ARTEKO UNEA

CUBA TA ALGERIA: BI JOERA.
ZERGATIK?
URE Paris'ko korresponsalak altatzen du Ben Bella jaunak
De Gaulle Frantzia'ko lendakariari Chateau de Champ'en egindako ikustaldia. Elkar ikuste au jokabide baten ezagutarazle onenetakoa da. De Gaulle gobernura igo zanetik asten dan jokabidea.
Eskubi-zaleak eta militarrak izan zuten De Gaulle agintaritzaran jarri zutennak Algeria beti frantzesa izaten jarraitu zezan.
Garbi azaldu da De Gaulle'k izan duan jokabidea. Algeria'k a s katasuna eman zitzaion Evian'go tratatuaren bitartez. Ben Bella'k,
egia esateko, t r a t a t u ori ez du geiegi errespetatu t a gañera asko
frantzes interesen k o n t r a joan da Algeria'n. Ori data ta, ta oso
gertatu zitekinea, zan, Frantzia'k bere asarrea adierazi naien l a fguntza guztia moztu zezakion Algeria'ri baiñan etzan eta ez da
izan du ori gertatu dana.
Ori egiñ zutena, gutxi gora bera ta beste une batean, Ipar-ameriketara izan ziran Cuba'ko Fidel Castro'rekin. Ta jakiña, oni jokaera bat jarri zioten, nai ta nai ez Errusia'rekin elkartu bearra.
Ez da orretakorik gertatu Algeria'n. Egia da, Ben Bella oso e r r e boluzio-zalea dala, komunistekin gaizki konpontzen ez dala. Baiñ a n ala ere. Cuba'k ea daukan askatasun bat dauka ta gañera
okzidentearekin lokarriak ez ditu autsi.
Ikaskizun ederra! Aurrerapen eta arrazo! guztietan komunismoa ikusten dutenak dira komunismoari onik aundiena egiten
diotenak, orrela au egi t a arrazoi kutsuarekin azaltzen dalako.
Gure aurrean, gertakizun bat edo esakizun bat azaltzen danean
gure galderak ez du iñoiz ere onelakoa izan bear: ea nortsuek d i ran ori esaten dutenak edo nortsuei gertatu zaien ori, ez, baizik
eta esakizun orrek zer arrazoi duan, gertakizun orrek zer e r a kusten digun da Ikusi ta Ikasi bear dana. Izan ere, uste detanez,
nazio-arteko gaietan eta antzekoetan egia, arrazoia, batek bakarrik ez dauka, baizik eta, seguru asko, sakabanatua arkituko da.
Pentsa dezagu, eta politikan ez da au beiñere ahaztu bear.
errealitatea ez dala guk nai izandako neurrian egongo baizik eta
gure naiak, gure gogoak, errealitatearen neurrian jartzea dala
egokiena. Frantzia'k gauz asko galdu ditu Algeria'n, baiñan, ez
al zituan asko legez galdu bear zitunak? Ez al ziran asko tokatzen
etzizaizkionak? Beraz, bear danean, nai ezta ere, burua makurtzea ondo egiñ du. On Frantzia'ri, on Algeria"ri, on nazio-arteko
elkartasunari.
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