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Europa, kristautasuna demokrazia
Aita Santuak lengo illaren bu- ri dagokionez partiduekiko demokaeran (ilbeltzaren 31'an) «nazio- krazia defenditzen dutela. Jakiña.
arteko kristau demokraziko gazteen bere iritzian bere jokaera ez da
elkartasun» ekoei itzaldi txiki bat kristau batek politikan izan dezaegiñ zien, batez ere Europa'ri bu- ken jokaera. Badira esate bateraruz. Ni gazte, kristau ta demokrata ko, kristau izanik sozialista aukera
bezela Aita Santuaren itzak ixi- egindutenak (adibide bezala Franllean pasatzen eziñ ditzazket utzi. tzia'n C.F.T.C. -frantzes kristau
«Onela itzagiten baldin badizu- langilehen konfederazioa- ko zutegu, Eleizak Europa'ren batasuna zendaribatzuek),bañanoripartiatzerapenik gabe egitea nai duala- duekiko demokrazi batean ez da
do esaten dizutegu». Ez da gaur arritzekoa. Eta gañera, gazte oien
iñor, itzez beñepeiñ, Europa'ren partidukoak dira agintari daudebatasuna ez duala nai esaten dua- nak Alemani. Holanda, Belgika ta
nik. Bañan nere ustean badira Eu- Italia'n. Oien partidukoa da Euroropa'ren batasuna nai ez dutenak. pa'ko Parlamentuaren lendakari
dan Pfillmin jauna. Oien partiduBadira
koak ziran Europa'ko gurasoak, nola alabait esateko, Robert Schuman, De Gasperi ta Adenauer ezagutuenen artean. Eta demokrazia
zentzu ortan entenditzea debekaEuropa'ri eskatu besterik egiten ez diotenak. Dudarik ez dago tua dagoan estadu batek nola nai
Europa'k berekoia izaterik ez dau- lezake benetan Europa'ren batakana, Europa'ko anai beartsuei gi- suna?
Ez det uste emen gure artean lan
zatasun osoan lagundu bear diena.
Bañan eskatzen dutenak ere bere asko egiten danik Europa'ren baburua Europa ortan sartzeko prest tasunaren billa. buriak, entendijartzen ikasi bear dute.„. Nola naiko mentuak pentsaerak Europa'ko or- da ba, zentzu onean, buruz, pen- duan jartzen. Guretzat, oraingoz
eta zoritxarrez, Europa itz politt
tsamendutz eta batez ere izatez besbatt besterik ez da, itza, barruan
te errietatik diferente ez ezik etsai ere izanda, Europa ortan ar- esan nairik gabe. Guretzat zartzatuak izatea nai dala esan ekonomi- roa iritxi baño iehen biurtuko ote
da guretzat egi itza besterik ez dan
uts-utsarengandik?
Ez gaitezean ahaztu Aita San- ori?
tuak itzaldia egin dien gazte oiek
politikari dagokionez, demokraziaARREGI'tar RIKARDO'k

Vietnam, ipar-ameriketarren negarra
Naiko estu dabiltz ipar-ameriketarrak
Vietnam'en. Eta okerrena atzera egiterik
ez daukatela da. Okerrago are, gelditzerik ez daukatela. Zer dala ta?
Vietnam, lenago Indotxina'ren, Frantzia'ren mendean egondako Indotxina'
ren zati bat, ego aldekoa. 1954'gnean
sortu zen Ginebra'ko tratatuan. Goiean
Ipar aldean beste zati bat gelditu zan komunisten menpean. Ala ere badira Ego
aldeko Vietnam'en okzidentezale agintariak nai ez dituztenak eta guda txiki
bat daramakitenak «guerrilla» antzian,
gudari talde auek gutxi gora bera komunistak dira eta Viet-cong dute izena.
Amerikanoak presa izan zuten frantzesak alde aietatik bialtzeko, geroztik be-

erabaki, komunisten atzetik Txina baidago bere indar guztiarekin. Orregatik
ezagutu du Txina'ko esatadu jatro ba-

Amerikanoak ez dira ordea iritzi ortakoak. Indotxina'ren «neutralidadea»
eurentzat dana komunisten menpean eta
Pekin'en menpean uztea litzake. Eta
egia esateko. aul arkitzen dira
militarki
itzegiñaz, Ego aldeko i Vetnam 'en tratutan asteko.
Orregatik lenen lenen armetan indatu egin nai dituzte Ego aldeko Vitnam'
en arkitzen -diran agintariak. Aurrena
guda txiki ori menderatu ta gero itzegin; bañan ikusten danez ori gertatuko
da bañan aldrebes. Armetan gero ta gere oiek izan dira ego aldeko Vietnam rogo gaizkigo dijoazte. Ori dala ikusten
eutsi dutena indarrez komunista oien baidute «guerrillero» oiek beti zutik
kontra, eta ez diruarekin eta armekin egongo dirala ipar aldetik komunistak
bakarrik baizik eta Ipar-ameriketako gu- laguntza bialtzen dien bitartean, erabaki
dariak bidaliaz ere Bai. Ala ere eziñ di- bat artu ote duten edo esan da egun auetan, au da, Ipar aldeko Vietnam'en kontuzte menperatu «guerrillero» oiek.
De Gaulle'k alderdi aietako gertaere- tra guda asi eya orrela euren iritziko
tzaz badu bere iritzia ta argi adierazi du. gaitz ori sustraitik sendatu. Bañan ori
Alde batetik, esan duanez, Indotxina'ren egin ezkero Txina geldik gelditu, o ote
gora berak «neutralidade» baten barruan litzake? Ez ote da geiegizko arriskua?.
bakarrik konpondu ditezke, au da, Indo- Ez det uste ortaraño iritxi diranik, Zer
txina'k ez du izan bear ez komunisten egin orduan? Nai ta nai ex guda irabazi
aldekoa (ipar aldekoa bezela) ez okzi- bear dute. Eta egiten ez baldin badute?
dentezalea (ego aldekoa bezela), bien tar- Nik beti uste izandu det, bidehen auketean egon bear du. Bestaldetik berriz ra jartzea zala politika baten doairik
Asia alde aietan gertatzen ari diranak aundienetakoa.
Txina kontuan artu gabe eziñ ditezke
A'tar R'k
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