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Katolikoak Vietnameko guduan
Rikardo Arregi

Vietnameko guduak zalantza ta kezka garratzak sortu eragiten dauz, politikan uste konkretuak dituan katolikoaren kontzientzian. Arazo onetan, beste zenbait arazoen ejenplu ta
personifikaziiio balitza lez, katolikoa katolikoaren etsai edo
arerio gertatzen da. Ez edozein etsaigoan, gainera; gudua tarteko dan etsaigo baten baiiio. Jaungoiko bardiiiari otoitz egiten deutsagunok, asarre bizian. Kontradiziiio au ezin daikegu
baztertu.
Ginebrako trataduaren ondorenean, Vietname erdibitu
ebenean, komunistak gobernatzen eben Ipar Vietnametik, eun
millaka izan ziran ego aldera · jatsi ziran kristiiiauak. Oraindino geiago esan daiteke: oneek izan dira antikomunismo gogorrenaren eta indartsuenaren bizkar-azurra osotu dabenak.
Gertaera au guztiz inportantea da. Katolizismoa, frantsesak
Vietname euren menpean eukenean, ozidenteko erlejiiioa lez
azaltzen zan vietnamdarrentzat. Kolonizatzailleen erlejifioa
lez. Itxurea baiiio besterik ez bazan bere, gatx galanta. Vietnameko komunistak ez eben bereizten oraindiiio, «erlejiiioa
erriaren opioa da» esaten ebenean, esangura bi oneen artean:
«erlejiiioa berez erriaren opioa da» eta «erlejiiioa askotan
erriaren opioa izan da». Beraz katolizismoarentzat, au kolonizatzailleen erlejiiioa lez azaltzen zalako eta komunistak orduan puntu onetan itxiak egozalako, vietnamdar komunistak
mesfidantzarik aundiena azaldu eben, eta baita batzutan gogor
jokatu bere. Bestetik vietnamdar katolikoen artean propaganda gogor eta sendo bat egin zan, Ipar Vietnameko zuzendariak deabruaren morroiak zirala eta iges egitea zala onena
siiiistu eragiteko. Eta asko ta asko euren apaizakaz batera ego
aldera joan ziTan. Eta ez da aaztu bear gotzain bat izan zala
bere katolikoekin ejerzitu bat prestatu ebana, «vietminh»eri
-vietnamdar abertzaleak euken organizazifioari- gudu egiteko.
Ego Vietnamen zenbait katoliko dira amerikanoen adiskiderik aundienak eta «vietcong»en areriorik gogorrenak. Zenbait soldadu amerikano katolikoak dira. Ipar Ameriketan katoliko geienak guduaren aurrean pasibo·ak edo gobernuaren
aldekoak dira. Gotzaiiiak beste orrenbeste. Ezin aaztu Spellman kardenalak esandako berbak. Eta ba dago marmar bat,
agirian azaltzen ez dana, baiiia eten barik entzuten doguna:
alegia, katoliko amerikanoak ei dira Eleiza katolikoaren eustaille indartsuenak diruaren aldetik, eta orregatik Aita San-
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tuak ezin dituala gogorregi kondenatu amerikanoen bonbardeoak eta gudua. Alandabe, Johnson lendakariak ez dau abegi
ain ona euki, ezkenengo aldiz Erroman Aita Santuagaz mintzatzeko izan danean.
Baiiia ba dagoz kristifiauak, abadeak eta gotzaiiiak, Ipar
Vietnamen gelditu ziranak. Amerikanoen bonbak katolikoen
eleizak eta semeak ez ditue errespetatzen. Ipar Vietnameko
katolikoak euren aberriaren askatasuna defenditzen dabe amerikanoen kontra, budistak eta komunistak lez. Ba dira katolikoak Estadu Batuetan -gitxienak, egia esateko--, Vietnameko guduaren kontra dagozanak.

Sozialista dan katolikoarentzat pentsakizun garratzak planteatzen dira gudu onegaz.
Ba dira, munduan zear, sozialismogintzan dabiltzan katolikoak. Oneek, euren fedea ta sozialismogintzea ez dirala arerio demostratu nai dabe. Erlejifioa ez dala erriaren opioa. Ez
dala berezkoa, historiaren gertakizuna ta ebanjelioa aaztutea,
kristiiiauak aberatsagaz, indartsuagaz eta abar alkartuta egotea.
Vietnamen harriz kristiiiaua kristiiiauagaz, anaiea anaieagaz dabil tiroka. «Alkar maitatu zaiteze» bizitu bear dabenak,
alkar il naiean. Izugarrizko kontradiziiio baten aurrean aurkitzen da kristiiiaua. Bere fedearen eta bere usteen eraginez
sozialismogintzan sartuta dagoanez, ezin daiteke aingerukerian
jausi, eskuak tolostuta gelditu. Biolentzia gatx bat da. Ezarritako biolentzia ostera, ezin daiteke errespetatu. Erreboltatu
bearrari derrigorrezkoa deritxo.
Otoitza, duda barik, leenengo. Baiiia geiago bear da. Bakea billatzen alegindu, eskuak tolostu barik. Kontzientziaren
garraztasuna sufrimentuan bizitu. Fededunentzat, onek bere
balioa ta indarra ba dauko-ta.
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