NAZIO-ARTEKO UNEA
EUROPA'KO GAITZA

RIKARDO ARREGI
Bai lotsagarri dela benetan ideialogi t a agintari batzuentzat
orma ta arresi bat jaso bearra bere muga guztietatik bertakoak
aldegin ea dezaten! Orrelako agintaritza batek ez du merezi "errikoi" izena. Ala ere eguzkialdeko Alemania sozialistak errikoi
errepublika du izena. Beraz ez da arritzekoa itzak azkenean bere
zentzua galtzea.
Baita ere dudatik kanpora dagona da erri bakoitzak ba duela
eskubidea bere etorkizuna bere gisara aukeratzekoa. Autodeterminazioa izatekoa. Ori da eguzkialdean dagon Alemania'ko agintari
komunistak bere erriari eman nai ez diotena.
Beraz ba dirudi okzidenteko alemanak arrazoi dutela soiñekoak urratuta deadarka komunistak bere aberriaren zati batekin egiten ari dirana adierazi naiean negar egiten dutenean. Baiñan obe izango dugu polliki polliki ibiltzea puntu onetan.
Okzidente aldean dagoan Alemania'ko gidari kristau demokratak eta baita ere oposizioan arkitzen diran sozialistak ondo
artu dute amerikanoak Santo Domingo'n egin dutena eta Ego
Viet-nam'en egiten ari dirana. T a ori realismoaren izenean. Baiñ a n aleman. auen joera ikusirik ba dirudi realismoa merke saltzen dutela bestentzat. baiñan etxerako ez dutela nai.
1939'gn. urterarte Alemania'ren menpean egon ziran lur guztiak berriro bereganatu nai dituzte Okzidenteko alemanak. Orian
zearo chauvinistak eta inperialistak azaltzen zaizkigu. Ez da arritzekoa erregatik Europa'ko eguzkialdean daudezen beste nazioak
bildur izatea Alemania'ri.
Realismoarekin begiratzen baldin badiogu Europa'ko errealitateari garbi ikusiko dugu, nai ta nai ez, bi estadu aleman direla, bat Ipar-Amerika'rekin elkartua dagona t a bestea Errusia'
rekin. Beraz bi estadu. Nai t a nai ez Realismoak errealitate oiek
diran bezela artzea eskatzen du. Baiñan okzidenteko alemanak ez
dute orrelakorik ezertxo ere entzun nai. Orregatikan saiatzen dir a Ipar Amerika'ren serbitzari onenak Europa'n izanaz, amerikanoen indarra atzetik izaten. N.A.T.O. bere alegiñ guztiarekin defenditzen. Ta ortxe dago Europa'ren gaitza. Prolema au realismo
utsez artzen ez den bitartean eta realismoz erabakitzen ez den
bitartean Europa'ren elkartasuna t a batasuna, Europa'ren askatasuna ta independentzia itz pollitak besterik ez dira izango. Geienean merkatu aundi bat oraiñarte bezela. Baiñan ortik aurrera
ezertxo ere ez. Orregatik ez da De Gaulle Europa'ko gaitzen egille bakarra. Bear bada alemank aundiagoak dira. Ba da polako
batek egindako plan bat erdi Europa guztia neutralizatzeko Rapacki izenekoa. Plan orri benetan ekiten ez zaion bitartean Europa'ren gaitzak ez dira beiñere sendatuko. Geienean Ipar-Amerika'ren serbitzari aberats bat besterik ez da izango,
Baiñan ez zaitezela kontu oiekin okzidenteko alemanengana
joan, zearo asarretuko zaizkitzu ta. Realismoa ondo dago dominikanoekin eta vietnamdarrekin, baiñan alemanekin iñela ere ez
esango dizute.
Gaiñera ba dirudi alemanak oroimen txikia t a motza dutela.
Iñoiz pekatu egin ez ba lute bezela dabiltza arro arro eskubide
oiek eskatzen, Hitler'en laguntzarekin egindako guztiak pasata ba
leude bederik ere. Baiñan ez. Ba dira berak jasotakoak eta gaur
egunean irauten dutenak gaurko okzidenteko alemanen onespen
eta bedeinkazio guztiekin. Gauzak orrela jarraitzen duten bitartean ez dute negar egiteko eskubiderik. Gizaldi onen asieran Alemania zen Europa'ren gaitza, gaur ere gaitz berdiña du Europa'k.

