Pakistan eta India'ren arteko asarrea
RIKARDO
Pakistan eta India elkarrera a r teko asarrearekin jaio zirela esan
diteke. Erreinu Batuak India'ri
askatasuna eman zionean Pakistan ere sortu bearrekoa izan zen.
Pakistan estadu konfesionala da.
islamikoa. Orregatik bere jaiotza
ezkeroztik India'n bizi ziren musulmanetatik milloika igesi Pakis-

tan'a ritxi ziren. Gogorra izan baida alderdi aietan mulsuman e t a
hinduen arteko erlijiozko burruka,
Ala ere gaur egunean India'ren
barruan berrogei t a amar mulsuman geiago bizi dira. Ala ere alderdi aietan erlijioa dela, arrazak
direla edo izkuntza dela ta m a kiña bat manifestazio, burruka
ta eriotz izaten dira.
CACHEMIRA'REN

ZENTZUA

Cachemira oso aundia da. India'rekin, Pakistan'ekin eta Txina'
rekin ditu mugak. Bere biztanletatik geienak mulsumank dira ta
egia esateko Pakistan'ekin bat egin
nai dutenak. Bretaña Aundiak
India'ri askatasuna eman zionean
1947'gn. Cachemira'ko
marhaja
indioa zen eta lege itxuraz bere
estadua India'rekin elkartu zuen.
Bereala sortu zen gerra bat indio
ta pakistanien artean,
baiñan
orrelako gerra baten jarraipena
gogorregia izango zelako armistizio bat egin zuten. India'k autodeterminazioa eskatu zion Cachemira'ri baiñan ortarako kondizio
bat jarri zuen: Pakistan'n gerra
den oran Cachemira'ren zati ba-

tenjabe egin zen eta orregatik I n dia'k esan zuen autodeterminazioa
emango ziola Cachemirari pakistanoak okupatzen zatitik aldegiten zutenean eta nola baizekiten
ori ez zela gertatuko autodeterminazio ez da oraindik iritxi. Ori
da beraz Cachemira'ko prolema:
pakistanoak gobernatuak izan nai

dutenak indioak gobernatuak
kitzen dira.

ar-

INDIA'REN ARRAZOIAK
Naiz eta lege itxura bere alde
izan gaiñentzeko arrazoiak ez
dirudite India'ren aldekoak. Autodeterminazioa emango ba lioteke
cachemiranoei bereala galduko luteke Cachemira. Ta orregatik d a .
biltza gaizki.
India, mnduan beste asko bezela, federazio bat da. Orregatik
New Delhi'ko gobernuaz gaiñera
estadu bakoitzean gobernu bat arkitzen da. India estadu askok osatutako elkartasun eta batasun bat
delako. Ezin zitekien bestela izan
India'n berez nazio asko bai daude ta orregatik asko dira India'ko
estadu batzuen askatasuna eskatzen duten abertzale partiduak.
Ori dela ta pentsatzen du India'
ko gobernuak Cachemira'ri autodeterminazio eskaiñi eman ezkero
India egun batetik bestera desegingo
litzakela,
cachemiranoak
bezela eskatuko lutekelako beste
alderdi batzuek ere autodeterminazio ta orduan India'ko gobernuak ori ukatzeko arrazoirik ez
lukelako izango.

NAZIO-ARTEKO EGOERA
Indioak
eta pakistanoak bere
nazio-arteko artu-emanak dexente aldatu dituzte azkeneko urte
auetan ta au sentitzen da orain
asi edo berritu diran burruketan.
India, Nheru'ren garaia ezkeroztik,
neutralismoaren
txapeldun
izana da. Gandhi'n itzalak ere bere eginkizunetan pake bideak eskatzen zituen. Baiñan bat batez
sortu zen Txina'rekin gerra ta ordu ezkeroztik India'k gero t a ugariago izan ditu Estadu Batuen eta
U.R.S.S.'en laguntzak. Orregatik
esan ditekiela uste dut bere neutralismoa ezker aldetik zentro a l dera joan zela. Bein bitartean Pakistan gokzidentaleen defenditzaille amorratua izanik ikusirik amerikanoak gero ta ugarioago laguntzen ziotela indioei, pixkana
pixkana nazio-arteko artu-emantean ezkerrera biurtu da. Gero ta
amerikanoen kontra gogorrago j o katzen asia da. Ta batez ere Komunisten
Txina'rekin
lokarriak
estutu ditut. Txina'rekin zituen
muga prolema guztiak konpondu
ditut. Ez da ahaztu bear Txina ta
India muga kontuegatik
asarre dabiltzala. Ori dela t a I n dia'k bildur aundia du gerran asteko edo jarraitzeko pakistanoekin,
ori txinoen protzura dijoalako.
Baiñan zerbait egin bearrean arkitzen da.

CACHEMIRA'KO BIZTANLE
PAKETSUAK
Itzetan oso beroak dira cachemiranoak, oso osorik "Pakistan
zindabad" diote, au da, Gora Pakistan askatuta. Baiñan batez ere
pakean bizi nai dute. Bere histori
barruan inbasio ugari ezagutu
dituzte ta inbasio oien garaiean
zuhurrak izaten ikasi dute n u n bait. Orregatik pakistanoak gerrilleroak Cachemira'n sartu dituztenean cachemira'n guztiak a r metan jarri nai izan dituzte baiñan ez dute lortu. Ala ere proelam
gogorrak ezarri dizkiote New Delhi'ko gobernuari. Orain gerrilleroak bai baidaude Cachemira'n eta
oiek kontrolatzeko gutxienean eun
milla soldadu bearko dituzte Cachemira'n.
Lehenago India'k Errusiarengandik laguntza asko artzen zuen,
baita ere arma ugari, baiñan
oraingo onetan kontseju onak besterik ez dira allegatu. Gaiñera i n dioak ez daude lehen beziñ zigur
rusoen laguntza osoa dutenik. Zer-.
gatik?
Pakistan'ek Errusia'rekin
mugak ditu ta U.R.S.S. bere auzoko erri guztiekin a r t u - e m a n onetan jarri naiean dabill azken aldi
onetan. Turkia'rekin. Afganistan'
ekin. Iran'ekin eta baita ere P a kistan'ekin eta politika orregatik
ez du gogorregi ta garbiegi jokatu
nai indioen alde ta pakistanoen
aurka.
Batzuek diotenez, emendik ogei
bat urtera Txina atomika Indar
aundia izango duela pentsaturik

ARREGUI

U.R.S.S.'eri bere inguruko guztiekin pakean bizitzea komeni omen
zaio.
GOSEDUNEN BURRUKA
Makiña bat eriotz izango dira
pakistano t a indioen arteko gerra
antzeko ontan baiñan goseak ilko
ditunak bai India'n eta bai Pakistan'en askotaz ere geiago izango dira denbora berdiñean. Orregatik gerra au gosedunak elkarren
artean egiten duten gerra dela
esan liteke. Gaiñera...
India'ko gobernuarentzat gauzak gaizki dijoazte India'n. Aurten igaz baiño gose geiago izango
da, ekonomia beheraka asia da.
Ez da arritzekoa ori ikusirik India'ko gobernuak ahal duen izenik aundiena ematea pakistanoekin daramakin gerrari, orrela,
etxeko prolemak ahazturik, indioak gobernatzen errezagoa izango delako. Beste orrenbeste, naiz
t a neurri txikiagoagoan izan Pakistan'go gobernalarientzat.
EJERZITU BATEN ERRABIA
Asko diran indioen artean Pakistan'i izugarrizko jipoia emateko
gogoa dutenak eta gerra bat gogor gogorrean eraman nai dutenak. Izugarrizko umillazioak pasa
baiditu India'ko ejerzitoak txinoen
aurrean t a orain orregatik rebantxako gogoan ittotzen ditu. Oien
artean buru bezela Krisna Menhon Defentsako ministro zaharra
dabill. Naiko komedi ba ditu Shastri lehen ministroak.

