NAZIO-ARTEKO UNEA

Kruschev, Wilson eta Mao
Ba liteke munduko politikan garai berri bat astea. Azkeneko
astean gertatutakoak izan diteke garai berri oien asiera. Asi galtezen
gertakizun
audienarengndik;
Kruschev'en erorketarengandik.
Kruschev'ekin garai bat bukatzen da. Oraindikan ez dakigu
garbi garbi Errusia'ko agintari berrien joera, ez balditugu ekitean ikusi, baiñan ala ere esan dezakegu Kruschev'en agintaritza urteak ez dirala alperrik pasa. Ez dala Kruschev ainbeste
urtetan agintaritzan alperrikan egon.
Bere bizitzaren barruan K r u c h e v ' e k naiko gauxa gogor egin
zituan gure idurirako. Ez dezagun ahaztu Hungriako erreboluzioa izan zanean Kruschev Errusia'ko komunista partiduaren sekretario zala, Baiñan ala ere aitortu bearra dut, aitorketa orrek
bateren baten madarikazioak nereganatzen baldin ere, Kruschev
gizon sinpatikoa zela neretzat. Ez zeuzkan ideia t a pentsamentuegatik berarekin batera komunismoaren barruan liberalismo
baten aldeak sartu ziralako baizik. Baserritar benetakoa bere izaeran, komunista militantea une guztietan, estadu-gizon aundia, eta
ala ere bere ideieak berritzeko prest zegona. Ez zan dogmatiko
uts utsa. XX'garren gizaldian izan da garai bat munduaren itxaropen aundienak zabaldu dituana. Garai ortan iru gizon aundiak
alegiñak egin dituzten beren indarrak berritzeko, e t a ahal izan
ezkero elkar-izketan jartzeko. Kennedy munduko kapitalista estadu aundienarekin, Kruschev munduko komunista estadu aurreratuenarekin eta Joan XXIII'gna. munduko erlijio zabalenarekin.
I r u r a k ez dituzte agintaritza urte luzegiak izan, baiñan erein
duten azia indar aundia du alik e t a gaurkoak alperrik galtzen
uzte ez baldin ba ditugu. Ba liteke gaur eguneko aldaketak auek
azi oiek alperrik gaitzea.
Erreinu Batuan berriz azkenean laboristak irabazi dituzte elekzioak. Jainkoa'ri eskerrak esango nuke, eta Jainkoa politikan sartu bear ez dugun ezkero, esan dezagun laboritak irabazi dutela
demokraziari eskerrak.
Ba dakit laboristak eta konserbadoreak ez dutela diferentzi
aundirik bere pentsamentu t a politikan. Konserbadoreak ordea
amairu urte zemazkiten gobernuan eta oso santua izanda ere gobernuak, agintaritzak bere arriskuak ba ditu. agintzea geiegi gustatzea alegia, Gaiñera laboristak galdu izan bazuten lur jota geldituko ziran eta zaill izango zitzaien berriro burua jasotzea. Ez
da beraz arritzekoa, demokrata bezela bildur izatea laboristak galtzearekin. Irabazi dituzte elekzioak baiñan estuegi, lasai ez.
Makiña bat pentsakizun ematen ditu laboristak botuak beregantzeko nola ibilli diran ikusteak. Erdi aldeko klasea bereganatzen izan dituzten lanak ikustea. Ba liteke orrek beste erakuskizun bat ekartzea gaurko politikoei, alegia sozialista lenago
bezela izaterik ez dagola t a ea botua ematea... legez bearrezkoa
ez ote liteken egin bear. Belgika'n ala da ta ango politikoak gero
ta geroago pozikago daudez bein eman zuten lege orregatik.
Bestela gero t a geroago botu emaille gutxigo izango lirakelako.
Laboristak ori zuten bildurrik aundiena: botu emaille gutxi izatea.
Zenbatek ezin dute ori konprenitu. Botuak libre emateko garaien
zai ta beste alderdietan ainbeste balioko eskubidea dutenak eskubide ori ezertan ez edukitzea.
Eta azkenik Mao. Naiko poz artu izango ditu azkeneko aste
ontan. Alde batetik Kruschev bere etsai amorratua galdu d a t a
bestetik bere atomika bonba lertu erazi dute chinoak. Beraz komunismoaren barruan eta berealaxe mundu guztian naiko aldaketa ikusi bearrean arkitzen gera. Bear bada komunisten artean
ikusten ditugun tiki-miki ta asarreak erakusten digute ondoen
komunismoaren erroketa nundik etorri diteken, Komunismoa
asieratik eta jatorriz nazio-artekoa zan eta izandu da. Ta bere
frakasorik aundienak nazio-artekoa ez izatearekin batera etorri
zaizkio. Europa'ko lenengo gerratearen asieran sozialista partidu
bakoitza abertzale biurtu ziralako. Orain, lenengoz Stalin errusitar
abertzale purrukatu egin zalako t a geroztik nazio bakoitzeko komunismoak bere bide berezia arkitu n a i dualako t a China ta Errusia'ren arteko burruka dalako. Ortarako Togliatti'k eriotza
aurretik egin zuan idazkia irakurri besterik ez daukagu.
Izango dira orain esango d u t e n a k : Kennedy, Joan XXIII,
Kruschev, aiek ziran, aiek, garaiak... eta gaurko egunean lan
egitea, justiziarean, pakearen eta askatasunaren alde lan egitea
ahaztuko zaienak.
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