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Gai onetaz idazteko bildur aundiarekin ibilli naiz. Ez asmatzeko bildurrarekin. Gaiñera zaill zait gai onetaz otzean pentsatzea.
Ben Bella bota zutela jakin bezin laister jarri nintzan amorru bizian Boumedienne militarrak egindakoaren aurka. Nere sinpati
guztiak zijoazten, eta dijoazte, Ben Bella'rengana, Ori gertatu
ezkeroztik amaika komentario t a artikulu irakurri ditut eguneroko t a asterokoetan. Ben Bella ez omen zen realista, ez omen
zuen bear bezelako organizazio bat sortu, bere menpekoak agintea kentzea omen da seiñalerik onena Ben Bella'k gauzak ez dituela ondo egin ikusteko.
Zoritxarrez gaurko iztegi politikoan ba dakigu zer esan nai duen
realismoak, errealidadeari amen esatea eta ez ez dut uste gaurko
errealidadea amen esateko modukoa danik. Bere burua errealistatzaz daukatenak derrotatu batzuek besterik ez dira, burrukan aspertu diranak besterik ez dira t a bere kontzientzia ixiltzeagatik
"egiten dugun gutzi au besterik ezin liteke" esaten dute.
Ben Bella'k ez omen zuen bear bezelako organizaziorik, bear bada erriarengan organizazioetan baiño geiago siñisten zuelako. Gaiñera ez da ahaztu bear bota zuten egunetan ari zela gobernu berritzeko ta FLN indartzeko bideak pentsatzen ia pauso oiek ejerzitoa menperatzeagatik emateako asmotan egin zituen. Eta orregatik, organizazio indartsu bat atzetik izan ez zezan bota zuten
militarrak, burgesak eta gaiñentzeko jende traketsak.
Egun oietan zen Alger'eko billera, irugarren. mundukoak a n tolatutako billera. Ben Bella erori delako billera ori ez da izan.
Billera ortan itxaropen aundienak progresistak zituzten eta Ben
Bella'ren erortearekin oiek izan dira galdu dutenak. Bai egia da
Komunisten China'k ezagutu zuela bereala Bournedienne gobernua, baiñan billera saltzearren bakarrik zen. Ondo damutua dago
geroztik. Ben Bella'ren alde izan ziran manifestazioetan ikusi zen
nola Algeria'ko ezkertiar jatorrak erretzen zuten China komunistaren bandera.
Ikusiko dugu zer egiten duten agintari berriak baiñan ez dezagun itxaropen aundirik izan. Despolitizazioa, estabilizazioa teknika, oiek dira agintari berrien siñismeneko artikuluak. Ba da-.
kigu, zortxarrez, nortsuek ibiltzen dituzten orrelako itzak eta siñismenak. Naiko seiñale da. Etorkizunak ukatu ditzala nere itzak,
ori da gienea nai nukena Algeria'ren kasuan, baiñan ez dut batere esperantzarik.

