EGO ALDEKO
GORA-BERAK
Oraingo Ego aldeko Vietnam 1954'
gna. arte Frantziaren mendean egona
da. Ordurarte Indochina izeneko nazioa
zan Ipar aldeko Vietnam'ekin batera.
1945'go guda bukatu ezkeroztik lurralde
aietan bereala sortu zan guda berri bat
Frantziaren kontrakoa. Azkenean, BienDien-Fu'tik bidali zituztenetik, Frantzikoak eta Indochinakoak artu emanetan
asi ziran eta Ginebran 1954'gn. uztaren
21'an tregua bat firmatu zuten. Ordu ezkeroz lenagoko Indochinan bi estadu
sortu ziran. Bat Ipar aldeko vietnam izenekoa, estadu komunista. Bestea Ego aldeko Vietnam, izenez, estadu demokrata. Bereala egin zan ego aldeko estaduaren jabe Ngo Dinh Diem. Lendakari au
katolikoa da bañan demokrata izatera irixteko oraindikan asko falta zaio. Ego
aldeko Vietnam'ek sortu zanetik iskanbilla gogorrak izan ditu.
Sortu beziñ laister asi ziran iskanbillak bañan batez ere oraiñ azken aldeko
urte auetan gogortu dira. Komunistak
euren estadua Ipar aldean osatuta eduki
arren, ego aldean ere laister azaldu ziran komunista guerrilleroak, Viet-Cong
izenarekin, Ego aldeko Vietnam ez ditu menperatu al izandu eta ortarako
Ipar ameriketaren laguntzaren bearrean
arkitu dira, eta Ipar Amerikak lagundu
diote, armak eta bidaliaz bakarrik ez
ezik ere gizonak bidaliaz ere. Ala ere
oraindikan ez dute pakea jartzea lortu.
Gogo onez kenduko luteke ipar-ameriketarrak Diem lendakaria, diktadore bat
besterik ez dalako, bañan ez dute beste

iñor arkitzen bere ordean jartzeko eta
orregatik eskuak lotuak dauzkate.
Komunistak Ipar aldeko Vietnam'eko
estaduaren jabe egin ziranean, alde ortako katolikoak milla iges egin zuten, eta
ego aldera etorri. Onela budista erri batean eta budismoaren lurralde indartsuenetan katolikoak ugari arkitu ziran.
Naiz eta 10% izatera ez iritxi arren ego
aldeko estaduaren leku indartsu asko
bereganatu zituzten eta berak jarri ziran
komunismoaren kontrako gudaren zuzendari bezela. Eta gauzak orrela daudelarik sortu da gobernuaren eta budistaren arteko asarrea. Asarre oiek urte onen
maiatzaren 8'an asi ziran, budistak Budaren jaio urtebetzea ospatzen ari zirala
gobernuarekin enfrentatu ta eriotz asko
izanda. Ordu ezkeroztik eriotz eta iskanbillak ugari izandu dira.
Burruka au erlijio arteko burruka al
da? ez det uste. Beñepiñ ez oso osoan.
Gertatzen dana au d a : ego aldeko Vietnam'eko gobernua diktadorea da, eta
gobernu diktadore batek ez du iñola ere
berak agintzen duan estaduan berak
kontrolatzen ez dituan organizazio indartsuak izatea. Orregatik ezin du ikusi
ego aldeko Vietnam'ek budismoa. Budismoa azkeneko urte auetan sendotzen eta
berritzen ari da, eta bere organizazioak
ugaritu eta sendotu egin ditu. Ego aldeko Vietnam'en dauzken organizazioak
gobernuak ezin ditu kontrolatu ta or
sortu iskanbilla.
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