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Kruschev'en itzaldi bat
Dakigunez — ainbeste aldiz irakurri degu!— Kruschev'ek ez
du okasiorik galtzen txinoekin sartzeko, txinoei nota ibilli bear
duten esateko. Errusia'k Alemania'ko Errikol demokrata errepublikarekin —komunisten menpean dagonarekin alegia— adizkidetasunerako tratadua izenpetzerakoan Kruschev'ek itzaldi egin
du. Errusia ta Txina'ren arteko burruka ta asarrea ezer gutxi
jarraitzen baldin badegu ere komeni zaigu itzaldi orren zati batzuek jakitea ta pentsatzea. Inprobisatuaz, onela mintzatu da
Kruschev:
"Ez gaituzte nunbait naiko errebulozio-zaie arkitzen. Ara ba
guk zer diogun: erreboluzioak ez du sentzurik, erreboluzio orrek
irabazteko almenik eta izaterik ez baldin badu. Ez degu arrokerietan ibilli nai txinoak bezela. Mingaiñaren luzea ez da trabazteko neurri onean. Erreboluzioak irabazteko bere barruan bear
ditu doaiak, almenak".
Baita ere esan du komunismoak edo sozialismoak egin bear
duana bizimoduaren neurria obetzea data ta orrela kapitalismoak
baiño geiago balio duala adierazi. Ez dabilki lenengo aldiz azkeneko arrazoi au. Oraiñ baiño lehen makina bat aldiz ibillia du!
Txinoak, agintariak beiñepeiñ, ez diote ainbeste bildurrik atomika gerrate bati ta gaiñera euren Ideiak zabalzeko ez dute
batere bildurrik gerra eginaz zabaltzeko. Ideia ta asmo oietaz ere
esan du zerbait Kruschev'ek bere itzaldi ortan: "naikoa da beiñ
iltzea, bizitzea maite degu guk. A ze zozokeria edozein nazioetako langille klasea askatzeko gerrate bat sortzea".
Ez dakit zer usteko duan Kruschev'ek baiñan asarre asarre
txinoei botatzen dizkien erru oietatik asko ez al dira lenago Errusi'ak berak egiñak? Zergatik ez ote da Kruschev bere pentsamentu ta asmoetan aurrerago joaten ta komunistentzat mugi
eziñeko arauak benetakooak ez ote diran zergatik ez dio bere
buruari galdetzen?
Alemani guztiko erriak aukeratu bear duala Alemania zer
izan bear duan esaten dute Okzidente aldeko alemandarrak. Komunistak ez dute ori, asmo ori onartu nai, orduan euren mendean daukaten Alemania'k eskuetatik iges egingo llekelako. Kruschev'ek itzaidi ontan esan duanez ez dago autodeterminazioa
egiterik bi Alemani'etan bi estaduak diferenteak diralako. Bai buru txarra dutela komunistak! Eurei komeni zaienean gogor asko
eskatzen dute ba errien autodeterminazioa! Zergatik orain ez?
Etzaielako komeni.
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