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Eire, Irlanda'ren ego aldean dagon estaduaren izen ofiziala.
Makiña bat elkar iltze t a zalaparta ezagutu ditu Eire'k bere histori guztian baiñan baita ere gizaldi ontan. Aspalditik aberriaren
askatasuna irixtegatik eten gabe millaka ta millaka irlandar ill
dira. Gizaldi onen asierarte ordea danak ingelesen kontra egiten
zuten burruka baiñan gizaldi onen asieran elkarren artean ere
egin zuten, batzuek antonomia asierako ondo zegola uste zutelako
ta besteak askatasun osoa besterik ez zutelako nai. Geroztik Irlanda bitan zatitua gelditu da. Ipar aldeko Irlanda Erreiun Batutako zati bat da t a besteak, ego aldekoak, askatasun osoa du.
politikari dagokionez beiñepeiñ.
Askatasun iritxi ordu ezkeroztik Eire'n izan diran elekzio guztiak lengo burruka aiek berritzea izan da. Oraingoa arte.
Oraingo elekzio auetan lengo gora-behera guztiak alde batera
utzi dira ta ekonomi gaiak besterik ez dira eztabaidatu. Ta ba zuten naiko bearra. Naiz eta askatasun politikoa iritxi Irlanda beti
izandu da Inglaterra'ren menpeko ekonomiari dagokionez. Askatasuna iritxi ondorenean ere jendea erruz atera da lenago bezela
—gogora ditzagun Estadu Batuetan arkitzen diran irlandar jatorriko guztiak— atzerrira bere bizimodn irabaztera. Orregatik
orain arteko lehen ministroak, Lemass jaunak, bide berriak idiki
ditu, ekonomi prolema oiek zuzentzeko t a baita ere ba liteke luzeera politikoak konpontzeko. Ez dugu ahaztu bear Ego t a Ipar
I r l a n d a ' k o estaduak orain arte ezin zirala elkarren artean Ikusi,
ego irlandarrak batasuna nai zutelako t a ipar irlandar protestanteak Inglaterra'rekin jarraitu nai zutelako. Aurten ordea, t a Irlanda'ren historian lenengo aldiz, Eire'ko lehen ministroa Belgast'era joan zen, Ipar Irlanda edo Ulster'ko lehen ministro protestante t a ingeles-zalearekin itzegitera. Batasun gaiak eta politika gaiak ez omen zituzten ikuitu, ekonomikoak bakarrik, baiñan
zerbaitetik asten da noski.
Erakuskizun ederrak ematen dituzte gertaera guzti auek. Gaur
egunean ez dago sentimentalismo utsetan, ideia utsetan eta errealidaderik gabeko idealismotan ibiltzerik. Ori parregarria da. Ala
ere ba dirudi batzuek idealismoa idealismo utsagatik maite dutela, ez egiagatik. T a ori, marxistak esango luteken bezela, alienazio bat da, bestetze bat da. Ez dugu esango ekonomia gizonaren
sustrai guztia denik, bainan bai alperrikakoak dirala errealidadean sustraitzen ez diran idealismo guztiak. Errealidaderik gabeko idealismo batengan siñistea gaxo egotea bezela da, espirituz
gaxo egotea bezela. Ara azkenean irlandarrak ikasi dutena oraintsu arte elkarren artean burrukan ibilli ondoren.

