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Ez da oraindikan denbora asko Afrika'ko estadu guztien buruak Addis Abdeba'n bilduta
Afrika'ko Batasunaren Antolaketa ( O . U . A . ) sortu zutena.
Antolaketa orrek berriro, tokatzen den bezela, Accra'n Ghana'ko uriburuan egitea nai zuen
billera. Baiñan...
REFORMISTAK ETA
ERREBOLUZIO-ZALEAK
Afrika'k bearrezkoak dituen
estruktura berritze guztiak egiteko, mundu guztian bezela, bi
joera ikusten ditugu: reformen
bidea eta erreboluzioaren bidea.
Eskubiko ta ezkerreko bidea.
Ezkerrean, erreboluzioaren aldamenean Egypto, Tanzanya,
Guinea, Mali, Algeria eta Ghana arkitzen dira batez ere. Eskubian eta reformaren aldean
berriz Frantzia'ren menpean
egondako estadu ta nazio geienak eta Nigeria.
Ez zen erreza izandu bi joera
auek Addis Abdeba'ko billeran.
Orduan zailla izan baldin bazen
ba dirudi oraingoan eziñezkoa
izango dela.
ANTOLAKETA TXIKIAK
ETA AUNDIA
Ori izandu zen lengo billeran
eragozpenik aundienetakoa. Bi-

llera orren aurretik moderatuak
bere artean elkartuak bai zeuden eta erreboluzio-zaleak ere
bai «Casablanca'ko taldearen»
izenarekin ezagutzen zena. Afrika guztirako batasun bata, antolaketa bakarra, jarri nai izaterakoan lenengoz lengo antolaketa txiki oiek ezereztea ta kentzea eskatu zen. Naiz eta batez
ere moderatuei asko kosta izan
kendu ziran. Baiñan moderatuak, reformistak alegia, nola
alabaiteko antolaketa ta organizazio batekin jarraitu zuten.
Esaten zutenez ez zen elkarte
politiko bat ekonomikoa baizik.
Orain dela illabete bat elkarte
ortako estaduen buru ziran guztiak Mauritania'ko uriburuan
bildu ziran eta joera zearo politikoa eman zioten eta geienak
erabaki zuten Afrika'ko Batasunaren Antolaketaren ( O . U .
A.'ren) billera Accra'n egiten
baldin ba zen ez zirala bertara
joango. Zergatik?
N'KRUMAH, AU DA,
OSAGEYFO
Seguru asko N'Krumah Afrika'ko estadu-gizon aundienetako izango da. Personalidade
aundia duena. Askatzaille lenengoenetakoa. Baiñan naiko
gai ematen du eztabaidarako
N'Krumah onek. Afrika'ko batasunaren alde aspalditik lanean
ari zena, baiñan bere etsaiak
diotenez, batasun ori bere menpean egitekotan, bera agintari
bezela gelditzekotan.
Baita ere sozialismoa osoa
ezarri nai izandu dio bere erriari baiñan bere etsaiak diotenez
bere diktadura personal bat
besterik ez da sozialismo ori.
Era guztietara oposizioa oso
gaizki tratatu du Ghana'n, Bere etsai guztiak espetxean edo
desterruan arkitzen dira.
Gaiñera..., ta au da batez ere
moderatuak barkatu ezin diotena, Afrika'ko beste lurralde
guztietan N'Krumah erreboluzio-zale guztiei laguntzen die
diruaren bidez eta armen bidez
ere bai. Ta nola estadu moderatu guzti oietako buruak bere nazioaren barruan oposizio gogor
xamarra duten eta oposizio
orrek askotan N'Krumah'en laguntza artzen duten... Orregatik erabaki ori artu dute, alegia
Ghana'ri diplomaziari dagokionez boikot egiteko erabakia artu dute.

PROLEMAK UGARI
Tamalgarria Afrika'ren batasuna ill antzean arkitzea. Bai
baidituzte naiko prolema Congo'tik asi, Rodhesia'tik pasa ta
Guinea'raiño. Baiñan an ere
munduko jauntxoen burruka sumatzen dugu. Batzuen eta besteen artean Errusia'ren eta Es-

tadu Batuen burruka ikusi lezakegu baiñan baita ere China'
ren itzala. Ala ere ba dira, zorionez, benetan neutralak diran
nazioak eta sozialismoa benetan
eta bide jatorrez, erri bakoitzari dagokion eran altxatzen ari
diranak.

