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dago ¡kusterik nondik norako irtenbidea izango duen guduak;
baina Ekialde Hurbileko arazo zabala, bere osotasunean, ez
da konponduko, Palestinaren H e rri arazoa konpontzen ez
den bitartean.
Paulo Agirrebaltzategi

SAHARA - TIM O R
"Deskoloniatuen" zoritxarra

Libanoko guduzibila:
Palestinaren eta Israelen
tartean
Ba dirá bederatzi bat hilabete Libanoko gudu zibila hasia
déla; tregoa askoren eta motzen artean, kristau eskuindarren
Falangearen eta m usulm án ezkertarren arteko gudua izan da
luzaroan. Orain déla g u tti, palestinar errefugiatuak ere nahasi
dirá, m usulm anekin batera, Falangearen kontra. Azkenik,
gaur, hilak 21, Syriako p alestinar O. L. P. ere nahasia da
guduan. Libanoko gudu zibila zena nazioarteko gudu bihurtu
da. Isarelek ez du luzaroan iraungo beharbada tartera sartu
gabe, lehendik esana duenez. Baina krisiauen, m usulm anen
eta jud uen arteko gudu honek, nazioarteko gudu askoz zabalagoa bihurtzeko arriskua du. Z er gertatuko den jakinm inez
gaudelarik, gudu horren oinharrizko arrazoinak ulertzen saiatuko gara hemen.
Libanoko sistem a politikoa, ekonom i ja u n txo kristauen
interesak zaintzeko ezarria dago. Ezkertiarrek eta m usulm án
gidaríek sistem a p o litik o horren aldakuntza eskatzen dute.
H orregatik kristau klase g id a ri horren interesak zaintzeko
sortu dirá miliziak, Falange izenekoak. Libanoko gudu zibila,
bada, p olitiko a izanik, soziala da funtsean, eta ez erlijiozkoa,
agerian kristau eskuindarren eta m usulm án ezkertiarren
arteko gudu agertzen bada ere. Palestinar errefugiatuak ditu
Falangeak bere etsairik nabarm enenak; eta hilabete luzetan
Libanoko eskuindar eta ezkertiarren arteko gudu zibilean
nahasi nahi izan ez duen 0. L. P. erakundea, azkenean Falan
geak berak guduratu ditu.
Egun hauetan UNOko Segurtasun Kontseilua bilduta
dago, Ekialde H urbileko arazoa aztertzeko . Palestinarren erakunde p o titiko ofizialtzat hartua izan den O. L. P. delakoa deitu dute bilerara; horrexegatik Israelek ez du parte hartu nahi
izan, ez baitu ¡non eta inola ere "terroristekin elkarrizketaratu " nahi. Orain arte Palestinarren arazoa errefugiatu batzuen
arazo bezala hartu izan du UNOk. Oraingo honetan O. L. P. ek eskatu na h i dueña hauxe da: Palestinar H erriarentzat
beregaintasuna, autodeterm inazioa eta nazio soberanía.
H onela, s u s tra i-s u s tra itik a ld a tu a k g e ld itu k o lira te ke ,
1967an eta UNOk berak harturiko erabakiak: 2 42. eta 338.
erabakiak, halegia. H auetan ez baita zuzenean haintzakotzat
hartzen Palestinar Herria. USAk, oraindik gaur bertan ere,
bere kontrakotasun osoa ezartzen dio horrelako erabakien
aldakuntzari, betoaren mehatxuz.
UNOko Segurtasun Kontseiluko eztabaidak aurrera doazelarik, Líbano nazioarteko gudu bizian nahasi da; eta ez

16 hor.

Tim or A sia urrutian dago; Sahara, A frika hurbilean.
A urrena Portugalen kolonia zen oraintsu arte; bigarrena,
Espainiaren kolonia oraintxe arte. H ark Indonesia indartsuaren inbasioa jasan du; honek, M a ro kkia r jendearen "martxa
b e rd e " hura harrítuta iku si ondoren, orain m arokkiar armadare n "m artxa beltza re n " indarpean zapalduta iku si du bere
burua. Batean eta bestean "deskoloniakuntzaren" eskema
berberatsua gertatu da.
D iktadura egokia izan o h i da he rri koloniatuak menpean
edukitzeko eta horien askatasun grina zapaltzeko. Horretarako biderik zuzenena hauxe da: m etropoliko h e rriari koioniaren egoera ezkutatzea. H orixe egin zuen Salazar-en eta
Caetano-ren Portugalek bere k o lo n ie i buruz; horixe egin zuen
Franco-ren Espainiak Saharari buruz.
Espaniako eta Portugaieko herriak sinetsita zeuden
Sahara eta Tim or (eta baita Angola edo M ozam bike ere) beste probintzia batzu besterik ez zirela edota metropoliaren
urrutiko lurraldeak; ez zegoen nonbait burutik pasatzerik ere,
itsasoaz haraindiko "p ro b in tz ia " edo "lu rra ld e " haiek metrop o litik inoiz ere etengo zirenik. H aien independentzi garraisia
ixilperatua zegoen, eta Espainiako eta Portugaieko herríekez
zekiten "p ro b in tz ia " edo "lu rra ld e " haietan ezer apartekorik
gertatzen zenik ere. Baina horra hor, egun batetik bestera,
h arrituta eta txundituta, ñola ja k ite n duten "p ro b in tzia " haiek
kolonia direla; oraindik ere kolonia batzu menpean edukitzea
itsusia
déla,
eta
borondaterik
onenaz independentzia emango zaiela.
Z er gertatu da? M e tro p o lie ta ko diktadurak makaldu edo
e ro ri egin direla; eta hemen e u tsi ezin dioten egoerari ezin
diote e u tsi kolonietan ere. Eta hauei independentzia ematera
behartuak gertatzen dira.
Baina koloniakuntzak ez du sekula deskoloniakuntzarik
prestatzen, koloniatzaileek horrelako asmo onak oihukatzen
bal din badituzte ere. Eta diktadurak ez du sekula demokrazia eta askatsun bidea sortzen. beste diktadura baten bidea
baino.
Espainiak eta Portugalek, diktadura luzeen ondoren,
nahiko lan dute barneko dem okrazi bideak urratzen; ez dute
beren koionia zaharren etorkizunaz arduratzeko indarrik ez
gogorik. Bertan behera u tzi dituzte Sahara eta Timor, ahal
zutelarik, beren interesak zainduz; baina buruhausteak baztertuz.
Koloniakuntzak beste koloniakuntzari prestatzen dizkio
bideak. Eta Timor, m endetan zehar Portugalen menpean
egon dena, orain Indonesiako diktaduraren menpera erori
da; Sahara, urte luzetan Espainiaren menpean egon dena,
orain M arokko-ko errege absolutistaren menpera erori da.
FRETI U N en, Timor-en, età PO LI SARI 0 -K, Sahara-n, beren
herrien askatasuna eta burugaintasuna lortzen saiatu direnek, hurbileko inperialisten armaden azpian ito ta ikusi dituz
te beren herriak, u rrutiko kolonialisten harmadak eta gober
naría k uxatu ondoren.
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