NAZIO-ARTEKO UNEA

DE GAULLE'N ESANAK
RAINGO demokraziaren teorikoerik aundienetakoa XVIII'jgn.
gizaldia Rousseau izan zan. Frantzia'ko erreboluzioa sortu
zuten edo, obeto esateko, prestatu zuten pentsalaririk a u n dienetako bat izan zan. Gizonen buruetan demokraziaren ideia,
sartzeko al zituan alegiñ guztiak egin zituan. Ala ere bein batean ala esan zuan: "Demokrazia jainkoentzat egiña da". Etzuan
esan nai demokrazia eziñezkoa danik gizonentat baizik eta zeiñ
zailla dan demokrazia bear bezela ematen.
Demokrazi ori geiena bete izandu dan Okzidente ontan, emen
eta an, arrisku aundi xamarrak arkitzen ditugu. Arrisku orrek
Frantzia'n De Gaulle izena du, Ipar-ameriketa'n Golwater etab.
Pentsa dezagun zerbait arrisku oien gaiñean eta batez ere De
Gaulle'egindako deklarazioetan.
Aitortu bearra daukat De Gaulle'k atzerri gaietan darabilkin
politika besterik gabe ezin dezaketela kondenatu, gauz askotan
konforme nagolako. Baiñan De Gaulle'n atzerri gaietako politikan bi gai deritzaizkit zearo arrisku aundikoak: Europa'rengana,
ko politika ta politika orren espiritua. Konforme nago, ta europear guztiak ere orrela pentsatzen dutela uste det, Europa'k ez
duala Ipar-ameriketa'ren menpean egon bear eta biarko egunean,
Europa'bat izandakoan Europa orrek Errusia'ri ta Ipar-ameriketa'ri ika itzegin bear diola. Baita ere ikusten det eta aitortzen
det ori lortzeko bidea arkitzea zailla dala, prolema asko daudelako bitartean, prolema militarra batez ere, defentsaren prolema;
t a gaiñera ori egiteko Europa'ren borondatea ta nai izatea ez dalako naikoa, Ipar-ameriketa'ren egiteak asko erabakilezake. Bai
ori danak eta geiago ere aitortu ditzazket. Baiñan iñola ere ere
ezin dezake benetako demokrata batek De Gaulle'duan joeraren
espiritua onartu. De Gaulle militar izanik, eta militar guztiak
politikan sartzen diranean bezela, politika arazoak kuartelean
balego bezela konpondu nai izaten ditu. Gaiñera De Gaulle'n
espirituaren sustraian abertzalekeria dago ta ez abertzaletasuna.
Abertzaletasuna gizon guztien bete-bear bat, obligazio bat, abertzalekeria berriz pekatu bat, erru bat. Ta ori da joera guztia gaiztotzen duana. Esate baterako, Afrika'ko estadu berriei laguntzen
diela, baiñan merkatu bezela laguntzen baldin badie berriro kolonialismo berri baten aurrean arkitzen gera lengoan "Temoignage chrétienne'k ondo adierazten zuan bezela.
Barruko politikari begiratzen baldin badiogu, Frantia'koari, De
Gaulle'k egiten duanari, luze izango litzake ortaz idaztea. Bakar bakarrik gogoratu dezagun De Gaull'i referendum'en bitartez
bera ta erriaren artean bitartekorik gabe gobernatu n a i . Ta Joanes XXIII'gnak. argi adierazi zuan zeiñ bearrezko zan gaurko
estaduaren barruan bitartekoak ugaritzea. Ta lengo urtean Frantzia'ko katolikoak Cannes'en egin zuten "Semaines sociales'" en
ere argi adierazi zuten referendum en bitartez gobernatzea atzerapen zala demokraziarentzat,
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