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VIET-NAM'GO NEGARRA
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RANTZIA'ren menpean egon zan Indotxina'tik iru
edo lau nazio berri sortu ziran: Cambodya, Laos
eta Viet-nam, azkeneko au bi zatitan, ipar aldekoa komunisten menpean gelditu zana ta bestea okzidentezalehen menpean gelditutakoa. Nazio auek danak, gutxi
gora bera, Txina'ren egalekoak, Txina'ri begiratuaz egon
bear dutenak dira. Cambodya'n erregea bera egin zan
erreboluzio-zale ta estaduaren neutralidadea garantizatu naiean dabill, naiz eta au Ipar-amerikite'ren gogokoa ez izan. Laos'eri eman zioten orain dala bi urte
neutralidadearen garantia ta batasuneko gobernu bat
osatu zuten eskubikoak, neutralak eta komunistak, baiñan egun auetan eskubizaleak armetan altxa diralako
komunistak indar geiago izan ta gaizki dago gauza neutralidadea eusteko.
Viet-nam'en berriz, ego-aldeko Viet-nam'en jakiña,
naiz eta okzidentezalehen eskuetan gelditu, badira, eta
asko gaiñera, estadu ortan bertan armetan dauden komunista-zaleak, Viet-Cong izeneko ejerzitua osatzen dutenak. Auek gero ta gero indar aundiagoa daukate, gobernuko gudariak ere askotan aueri kontra egin bearrean auetara pasatzen dira ta.
Ipar-ameriketak berriz alegiñ guztiak egiten ditu dirua, armak eta militarrak emanaz, Vietnam'go gobernuari eusteko baiñan alperrik. Ipar-ameriketarrentzat
gauza gero ta gero okerrago dijoa. Ipar-ameriketarrak
itzegiten asi baiño lenago etsaik armekin menperatu nai
dituzte, baiñan ezin dute ori lortu.
Estadu oiek, danak Frantzia'ren menpean luzaroan
egonak, Ginebra'ko tratatuaren bidez lortu zuten askatasuna, eta ordu ezkeroztik bada batzorde antzeko zerbait nazio oien askatasunari eusteko. Batzorde oien lendakariak dira Inglaterra ta U.R.S.S. Batzordeko kiderik
aundienak Ipar-ameriketa, Txina ta Frantzia dira.
Frantzia'ren iritzia da alderdi aietan pakea jartzeko
bearrezkoa dala Ginebra'ko batzorde au berriro biltzea,
nazio aien neutralidadea seguru garantizatzeko. Etzaio
ordea, oraingoz, ori Ipar-ameriketa'ri oso gogozko, izena
ta indarra galtzeadalako berarentzat, ta elekzio batzuen
aurren (azaroan dituzte lendakaritzarako elekzioak)
eziñ ditekena dalako lendakariarentzat.
Batzuek ezin dute politika ikusi, eta batzuetan ez dala arritzekoa esan bear. Gai ontan ikusten dana, ara, or
dabiltza gizonak alkar iltzen eta gauzak konpondu ditezkenean, azaroa arte ezer egin gabe Ipar-ameriketak
izenik galdu ez dezan eta lendakariak elekzioak berriro
irabazi al izan ditzan.
ARREGI'tar RIKARDO'k

