P O L I T I K A
VENEZUELA'N
Najko astindua izan da Venezuela'ren historia askatasuna iritxi
zuan ezkerozki. Azkeneko gizaldi
ontan ere ez ditu pake, benetako
pake une asko izan. Lendaariak
maiz aldatutakoak edo bestela berriz, diktadoreak.
Azken garaietako diktadorea Perez Jimenez. Demokratak bota al
izan zutenean iges, korrika IparAmeriketa'ra joan zan. An zegoan
patxadan bañan azkenean Betancourt lendakari jaunak lortu zuan
Venezuela'ra ekarri erazitzea, estaduaren diruak alperrik galtzeagatik.
Venezuela'ren azken urtetako politikan gizon baten izena azaltzen

da maiz: Bentacourtelena. "Acción
Democrática" (AD) izeneko partiduaren sortzallea bera izan zan.
ta bera izandu da diktaduraren ondorenean Venezuela demokraziaren
bidean sartu nai izan duana. Eta,
Venezuela'n arrigarri dana— bere
agintaritza, bere lendakaritza osoosoan bukatu al izandu du urrengo
lendakaritzarako elekzioak prestatu ta bere ondorengoari lendakaritza pakean eman dio.
Leini jauna, oraingo lendakaria,
Bentacourt'ekin batera "Acción Democrática"ren sortzallea da. Senaduaren lendakari zan eta Bentacourt'en laguna ta konfiantza osoosokoa. Konstituzioak etzion Bentacourt'eri lendakaritza bigarren al-

diz eduki al izaterik ematen eta
orregatik bultza zuan Leoni jauna
elekzioetara. Elekzioetan "Acción
Democrática" irabazle atera ta lendakari biurtu da.
Beste partidu batek artu du indar aundia, C.O.P.E.I. (sozial-kristauk) izenekoak, Rafael Caldera
buru dutelarik. Beti izandu da egoameriketa guztian antiklerikalismo
gogorra; ori dala ta eragozpenak
izan ditu partidu onek. Ala ere dudarik gabe gaurkoz partidu au Venezuela'en bere indarrez bigarren
partidua da. Bentacorurt'en gobernuan parte artzen zuten Badirudi
bide berdiña jarraituko dutela partidu ontakoak.

Reforma gogorrak bear ditu nazio ontako estruktutak. Badira reforma oiek geldiegi dijoaztela uste
dutenak eta badira batez ere castro-zaleak. Azkeneko auek armetan
altzata dabiltz "gerilla" moduan.
Elekziak debekatu nai izan zuten
modu guztietara bañan etzuten lortu. 90% baño geiago izan ziran
elekzioetan parte artu zutenak.
Bere garaietan
amerikanoen
kontrako gogorra izanik —ez dezagun ahaztu Nixon'i, orduan Iparameriketa'o lendakari ordezkoa,
egin zioten arreta zalapartazkoa--.
gaur egun Kenneedy'k sortu zuan
"Aurrerapenerako Elkartasuna"ren
eustallerik aundienetakoa Venezuela da. Reformak egin nai dituzte
eta egiten dituzte bañan demokraziaren barruan.
Castro'rekin zearo asarretuta dabiltz eta Ipar-ameriketak Cuba'rentzat erabakia daukan blokeoa
oso-osorik betetzen du ta zintzo.
Azkeneko egun auetan Bentacourtek, lendakaritza utzi baño pixka ba
lehentxio otsein zituan Inglatera,
Frantzi ta Españia'ko enbajadoreak, Cubarekin artu-emanetan jarraitzen baldin bazuten oien kont r a Venezuela'k represaliak artuko
dituala esateko.
A'tar R'k

Bolivar
Venezuela'ren gañean itzegiterakoan iñola ere ezin dezakegu Bolivar'en izena aitatu gabe utzi; gutxiago are Bolivar'en sustraiak Euzkalerrikoak izan da.

