CHURCHILL DALA TA

Aurtzaroko
Bai. Leialki itzegin nai baldin badut Churchillen politika bizitzaren azkeneko gorabeherak nere aurtzaroaren oroimenekin
etortzen
zaizkit. Ez da arritzekoa 1942'gn.
jaioa naiz eta. Ala ere oroimenak
baiño gieago dira garai aietakoak
esan zaizkitenak.
Munduko bigarren gerratea zan.
Asko ziran orduan alemanak irabaziko zutela siñisten zutenak eta
alemanak irabaztea nai zutenak. Garai aietan ingelesengan siñismena ta
itxaropena izatea zaill xamarra zan.
Orduan gizon bati Churchilletzaz
zer zerizkion galdetuta, erantzunagatik amorru edo admirazioagatik
igartzen omen zitzaion gizon ura
politikan zer zan.

oroimenak

ezetz esanaz laboristak aukeratu zituzten gobernurako. Bear bada
orain esango ditutenak ez dute zer
ikusi aundirik Churchillekin baiñan
esan bearrekoak ditut. Alemanak
eta japonesak zearo menperatuak
izan ziran eta aliadoak zearo irabazle berriz. Munduan izugarrizko
itxaropenak zabaldu ziran. Ba zirudien bein batekoz justizi egingo zala, gerrate artatik mundu berri bat
sortuko zala, justizi ta libertadeko
mundu bat aterako zala. Baiñan
geienetan beiñepeiñ itxaropen oiek
lur jota kelditu ziran. Koldarra, bildurra ta komodidadea okzidenteko
agintarietzaz nagusitu ziran.
CHURCHILLEN

ASMAKIZUNAK

ETA ERRUAK
Ba dakit, zorionez, nere seaska
alboan biltzen zirela gizon batzuek
Londres'ko B . B . C . entzutera, itxaropen eta askatasun abots ura entzutera. Geroztik ugari arkitu ditut
etxean gerratean ingelesak eta amerikanoak sabaldutako propagandak.
Orregatik nigan dagon Churchillen irudia ezin dezaket adierazi ditutedan gogoramen oietatik apartatuta, ba dakitelako garai zailletan
nere etxekoentzat eta euskaldun askoentzat Churchill sinbolo bat izan
dala, munduan beste askoentzat bezela, libertadearen sinboloa.
LUR JOTAKO ITXAROPENAK
Gerra bukatu ta bereala izandako
elekzioetan ingelesak Churchillen
partiduari, konserbadorei alegia,

Ez litzake justizi egitea izango
ta egia aitortzea izango Churchillek
bere politika jokaeran asmakizunak
besterik ez zitula esango ba nu.
Erruak ere izan zituan. Ez da ahaztu bear Churchill India'ren askatasunaren kontrakoa izan zala; gero
ere, beti, inperio-zalea, ingeles- inperio eustallerik aundienetako izan
dala.
Baiñan Churchill nola epaitu, juzgatu, bear dugu? Bere asmakizunak
alde batean jarriaz eta erruak bestean, orrela bietatik zeiñek pixu
geiago duan ikusteko? Ez.
Gizon
bai, beti
eta bere
gu alde

guztiak, eta aundienak ere
izango dituzte bere erruak
erru aundiak ere. Ez dituortatik epaitu bear. Gizon

bakoitzak, eta politikoak geiago,
izaten dute bere bizitzan une gogor
bat, okasio berezi bat. Une ta okasio ortan gizona bere bokazioaren
eta historiaren diñ izaten baldin bada, historiak jarri dion eginkizuna
bear bezela betetzen baldin badu,
txalo besterik ezin gizon orri. Ta
Churchillen kasoa ori. Emen eta
an seiñalatu ditzazkegu Churchillen
erruak. Au edo bestea gaizki egin
zitula esan dezakegu baiñan bear
zan une gogorrenean, bere erriaren
une gogorrenean etzuala atzera egin
bere eginkizuna bear bezela bete
zuela aitortu gabe ezin utzi,
Rebeldia bere izaeraz, burua makurtzen ez zekiña, bear zan garaiean
bere balio oien usu ona egiten jakin zuan. Ezin zezakean Hitler'ek
bere kontra etsai sakonagorik arkitu.
CHURCHILL NOBEL SARIA
Gutxi izango dira bear bada,
Churchill Nobel Literatura saria zala dakitenak. Ez da egunero ikusten dan gauza politikoak eta batez
ere Churchillen neurriko politikoak
literato onak izatea. Ala ere literatoa ta politikoak pertsona berdiñean elkartzen diranean neurri aundiko gizonak izaten dira, ez luzeragatik, izaeragatik baizik. Julio Cesar izan zana: literatoa, militarra
ta politikoa askoen pentsamentuan
eta nai izatean dago.
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