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AFGANISTAN
(An eta emen arazo berdiña)

Lurraldea

Gugandik urruti aurkitzen da, Asi'aren erdi-erdian
Afganistan'go lurra. Dagoan tokirako —Iran, Pakistan,
lndi, Txina eta Sobietarren Alkartearen erdian—, ez da
lurralde zabalegia: 649.969 kilometro besterik ez dauz
(504.782, Españi'k; 543.945, Frantzi'k). Lur legorra guz-
tia; arri ta ondar, erdi-lekaroa. Orregaitik bizi da bertan
ain jende gutxi: doi-doi 17 milloi. Musulmanak danak;
eta nekazariak; nekazariak baiño geiago, aberetzaiñak:
Ardi, bei, auntz, eta kameluak.

Mendiz bete-beterik dago, munduko mendirik garaie-
netakoak, baiña arkaitz utsak guztiak, antzuak zearo.

Edestia

Aspaldidanik da ezagutua, europarrentzat, Afganis-
tan. Kristo-aurretiko 328'garren urtean, Alexander Nagu-
sia sartu zan an. Gero, Grezi'a garaiturik, Erroma'k
artu zuan lur ura beretzat; eta 1205'garren urteaz gero,
mongolitarrek, Gengis Kan buruzagi zutela.

1849'an Inglanderria egin zan Afganistan'en jabe,
1921'ean Aman Ullah erregeak askatasuna lortu zuan
arte. 1405'ean Tamerlan il zan ezkero, apika Afganis-
tan'ek pake-aldi luzerik izan eban. Ezta gero ere:

1973'an, Errepublika biurtu zan. Baita laister komu-
nismoaren menpera jausi ere. Erria ordea, Jaurlaritza
komunistaren aurka jeiki zan. Jaurlaritzak, agintzen jarrai-
tu aal izateko, Errepublika Sozialista Sobietarren Alkar-
teari eskatu eutsan laguntza. Ta an sartu ziran tiroka
sobietarrak, afganistandarrei indarrez komunismoa lepo-
-gaiñean ezartzeko.

Ez ziran auek errenditu. Oraindik orain-oraintxe,
andik irten-bearrean aurkitu dira, 1986'az gero,

sobietarrengudari-talde ugariak.

Abertzaletasuna

Abertzaletasuna, edo musulmandasuna. Maometa-

rrentzat berdiñak eta gauza bat bera bait dira, politika
ta erlijioa.

Danadala, bikainki jokatu dabe Afganistan'go basa-
-gudariek eta azkenean, lortu dabe gurenda. Len Biet-
nan'dik Laterri Alkartuak bezala, Afganistan'dik irten-
-bearrean aurkitu da orain Sobietarren Alkartea.

Gauza bat adierazten dausku orrek. Gaur, Erri txiki
batek, Erri aundiago bat garaituaz bere askatasuna lor-
du daikela. Baiña, ortarako, bi baldintza betetzen ba'dira:

— Kanpotiko laguntzarik ez faltatzea.

—Erriaren barruan abertzaleak bat egiñik egotea.

Bietnandar komunistei ez yaken errusiarren lagun-
tzik peitu. Afganistan'go musulmanei, ez yake amarika-
tarrenik peitu.

Gudatekoan, bat egiñik egon ziran bai komunistak
Bietnan'en; bai musulmanak Afganistan'en ere.

Alkarturik jarraitzen dabe bietnandarrek. Komunis-
moan ez bait da zatiketarik, zatiketazale guztiei bereala
lepoa moztutzen yakelako. Afganistan'en ordea...

Ango eta emengo arazoa

Afganistandarrek lortu dabe garaitza..., eta une berean,
zatitu egin dira.

Emen, Euzkadi'n, gure buruaren jabe izatea lortze-
ko adiontasunera iritxi gintzazanean... zatitu egin
gintzazan!

An, ez zan zatiketarako arrazoirik. Danak musulma-
nak dira, danak sunnitarrak gaiñera, an, xiitarrak, oso
gutxi diralako. Danak dira abertzaleak eta politikabide
berekoak: errupubikazaleak danak.

Zer izan ote dabe ba, zatiketaren zio bakarra? Jaun-
txokeri lotsagabea. Jauntxo geiegi, eta danak agintari
guren bakarra norbera izateko irrikatzen!

Emen ere, komunistak diran H.B. eta E.E.-koek
kendu ezkero, sabindarrok, danok, aburu bateko, eta
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politika-bide bat-bereko abertzaleak gintzazan. Baiñan
an bezala, emen, jauntxokeri iguingarriak izorratu gai-
tu. (Ez ikaratu, irakurle. Itz mardul zikiñak, gertakizun
lodi zikiñetarako asmatuak izan dira-ta).

Ez dogu emen beste arrazoirik. Abertzaleok, bata
bestearengandik, jauntxokeriak bereizten gaitu.

Jauntxokeriak urratuko dau Españi'ko A.P. Alderdia
ere; len, jauntxokeri berak, C.D.S. Alderdia urratu eban
bezala.

PSOE'tarrek eman dauskue ikasbide egokia. Jaun-
txokeriaren erruz, zatiturik gelditzeko arriskuan egon
dira Euzkadi 'n, baiñan jakin dabe, jauntxokeria garaitu-
ta, Alderdia osorik gordetzen.

Zaillagoa izango yaku abertzaleoi batasuna bir-egitea.

Ortan saiatu bear genduala, esaten neutsan asko ez
dala Araba'ko abertzale bikain bati. "Ori, ezin daite-
kean gauza da" , erantzun eustan berak. "Ori, ura ta
oligoa batzea bezain gaitza da!".

Eta, len ez ur eta ez oligo, abertzale uts ziran
sabindarrak nork biurtu dauz alkarrekin batu ez daitez-
ken ur eta oligo?

Jauntxo batzuen jauntxokeriak.

Ez dabe jauntxo oiek Euzkadi'ko lurrean obiratuak izate-
rik merezi

Ta? Zer merezi dabe, jauntxo oiei ostiko bat eman-
da Sabiñ'en Alderdia bir-bateratzen asteko gauza ez
diran base edo oiñarriko abertzaleek?

Orrenbeste odol, orrenbeste negar, orrenbeste izar-
di, orrenbeste borroka, orrenbeste oiñaze ertzain espa-
ñiarren eskuetan, orrenbeste espetxe-aldi, orrenbeste
diru-zigor, orrenbeste jende erritik iges-egiña, ainbeste
naigabe etxean gelditu ziranen artean, orren ipernu-
-giro luzea Euzkadi'rentzat eta Euzkadi'ren seme zin-
tzoentzat..., eta, jabe gintzazanean, garaille gintzaza-
nean..., ZATIKETA!

"Il naiago dot ikusi baiño Aberriaren amaia", abes-
tu eban Sabiñ'ek.

Zer abestuko ote leuke gaur, Aberria erdibiturik
ikusita?

LATIEGI'tar BIXENTE

OARRA: Azken- egun auetan entzun dozu segu-
ruaski, Errusi ostera Afganistan'go abertzaleen aurka,
gudarozte-talde berriak bidaltzen ari dala. Ez dio ajolik.
Afganistandarrek guda irabazi dabela esan dogu guk
idazlan ontan. Eta ori bera bir-esaten dogu orain ere,
Errusi berriro Afganistan'en indar berriekin sartu dala
jakin dogunean. Sobietarrek galdurik dauke Afganistan-
'go gudua. lparramerikatarrek Bietnan'dik irten bear
izan eben bezala irten bearko dabe sobietarrek ere
Afganistan'dik. Gaurko egunera ezkero, Afganistan'en
arazoa ez da Errusi. Afganistan'en arazoa, Afganis-
tan'go abertzaleen zatiketa txoro eriogarria da. Euzka-
di'ren arazoa bera!

ESPAÑI'ko A.P.'ren GIROA ERE ALDATUTA
AGERTU jaku.
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