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CANADA-KO FRANTZESAK
ETA I S A B E L
IIgna.
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PAR Ameriketa'ko Estadu Batuak Inglaterra'rengandik askatasuna lortu zutenean ingelesak politiko onak izanik oraindikan ere menpean zeuzkaten lurraldeak ea nola gorde zitzazkean pentsatzen jarri ziran. Baita ere erabakia artu. Askatasuna emateko asmoa artu zuten baiñan Erreinu Batutako Koroiari lotuta edukitzeko moduan. Orregatik t a ordu ezkero Canada estadu askatutakoa ta independentziduna da baiñan ala
ere Canada'ko estaduaren buru Inglaterrako erregea edo erregiña da. Ori dala t a laister Canada aldera joatekoa d a Isabel IIgna Inglaterra ta Canada'ko erregina. Canada'n bizi diran frantsesak ordea zearo asarretu egin dira ta bildur dira batzuek Isabel II'gna, frantzes oiek ilko ez ote duten. Zergatik? Ingelesak
XVIII'gn. gizaldian Canada bereganatu aurretik
frantzesen
eskuetan egon zan. Eta orduko frantzes aiek naiz ete Canada Ingelesen eskuetara pasa a n jarraitu zuten. Gaur egunean beraz
bi erri bizi dira Canada'n ingeles jatorrikoak eta frantzes j a t o rrikoak. Ori dala t a Canada estadu federatu bat da. Onek esan
nai du Canada guztirako gobernu bat izan arren Canada'ko alderdi bakoitzat gobernua badula t a Canada'ko frantzesak ugarien diran lekuan, Quebee'n bere gobernua badutela t a geien bat
estadu frantzes bezela dala. Baiñan...
Canada guztian ingelesak dira geien t a frantzesak gutxien.
Ortaz frantzesak indar gutxiago dute ingelesak baiño. Ingelesa
aurrera dijoa, frantzesa atzera. Dirua geien ingelesen eskuetan
dago t a gaiñera gobernu federalak, Canada guztiko gobernuak,
ez dizkio ia batere txanponik uzten Quebec'eko gobernuari. Ta
Quebec'ek industria zabaltzeko, irakaskuntza obetzeko etab. Dir u oiek bear.
Oiek danak dirala t a azkeneko urte auetan Canada'ko frantzesak abertzale batzuentzat ta separatista bestentzat biurtzen asi
dira. Esaten dutenez Quebec zearo independentziduna izan bear
duala ta ez daukala ingelesak geien diran gobernu baten mendean
egon bear. Askatasun ori irixteko bi partidu dira indar geiena
dutenak. Partidu batek askatasun ori legearen barruan, biolentzirik gabe bakarrik lortu diteela esaten du, besteak berriz biolentziaren bitartez bakarrik. Dana dala Isabel II'gna, Ingelesen erregiña Quebec'era datorrela jakin dutenean izugarrizko insultoa bezela artu dute t a prest daude edozeiñ gauz egiteko erregiñari
Quebec'etik gogoramen txarrak uzteko.
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