NAZIO-ARTEKO UNEA
KONGO BERRIRO BAKARRIK
Ill onen asieran bete dira lau urtebete belgak Kongo'ri askatasuna eman zionetik. U Thant, U.N.O.'ko sekretario berak aitortzen
duanez erri a u etzegoan oraindikan prest askatasuna bere gain
artzeko. Ez gera orain aztertzen asiko ea norena zan errua.
Gaur egunean, politika iztegian Kongo itza, nahaspilla, nahasketa, zalaparta itzen sinonimoa da, esan-nai berdiñekoa. Askatasun ondorenean, an gertatu ziranak konpontze arren U.N.O.'k bere
gain artu zuan jaio berria zan estadua, Kassavubu ta Lummumba
estadu-gizonen eskabideari erantzunaz.
U.N.O.'k Kongo bere gain artu zuanean eta bere gudariak ara
bidali zituanean, makinñ bat asarre t a eztabaida sortu zan bere
barruan. Orain U.N.O.'k bere gudariak zearo atera ditu Kongo'tik,
orregatik Kongo berriro bakarrik arkitzen da bere goraberak zuzentzeko ta prolema gogor gogorrekin. Bidezkoa al zan U.N.O.'ren
jokabidea? Ortaz zerbai esan nai nuke.
Gaur egunean asko dira estaduak U.N.O.'ren kontra esaten
dutenak, antolaketa, organizazio onek ez duala eskubiderik nazio
edo estadu bakoitzaren barrungo gaietan zer ikusirik. Nik baietz
uste det ordea. Gizonen arteko bentako maitasuna maite dutenak
beti amets egin izan dute, mundu guztirako balioko d u a n gobernu
bategan. Erri bakoitzak, nazio bakoitzak naiz e t a bere nortasuna
gorde, mundu guztikoak erri bat nazio bat osatzen degu. Oraingo
U.N.O.'k —Estadu Batuen Antolaketak— gobernu orren zeregiña
betetzen du nola alabait e t a oso neurri motxean. Baiñan naiz e t a
emen emandako arrazooarekin konforme ez egon ez dago ukatzerik esate baterako U.N.O.k baduala eskubidea Ego aldeko Afrika'
ren k o n t r a sartzeko, onen egiten apartheid politikaren kontra
sarteko.
Bai ori oso polita da, t a berez U.N.O.'k Kongo'n erabilli duan
politika berez ez dago eztabaidatzerik, bailan zoritxarrez, gaur
prolemak dauden leku guztietan gertatzen danez ez dago ezer
konpontzerik munduko bi aundien baimenik gabe, Errusia t a
Ipar-ameriketa'ren baimenik gabe. T a ori da benetan zoritxarrezkoa nere iritzian. Bi oiek, mundu guztia bi zatitan erdibitua bezela daukate ta bakoitzak bere zatian jaun da jabe izan nai du.
Eta munduko edozeiñ iskiñetan zalapartaren bat sortzen baldin
bada bi aundi oiek ez dute beiñere pentsatzen prolema ori bertako erriaren onari begiratuta konpondu nai baizik eta Errusi ta
Ipar-ameriketa'ren onari begiratuta. Ori inperialismoa ez baldin
bada esan dezatela ea zer dan.
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