Jeneralen jokua edo Vietnameko pakerik eza

Prolemak etxetik kanpo konpontzeko
aundiak sortu duten inbentua
RIKARDO ARREGI
Zoritxarrez, periodistentzat,
berrilarientzat, pozgarri da Vietnam; beti ematen baidu zer
esana. Noizean bein ba dirudi
prolema orretaz ahaztuta gaudela ta bat batean, jeneralen bati bururatu zaiola ta ortxe dugu Ego Vietnam egunerokoen
orrietan an gertatzen ari diran
injustiziak ahaztu ez ditzagun.
Orain bertan gerra santuaren
izenean Jan jenerala dugu be-

rriro agintaritzan, Gerra dala ta,
gogor jokatu bear dala ta, gobernua zibillen eskuetan ezin ditekela utzi ta dana dala bere
burua agintari jarri nai du. Erri
baten nekeak eta sufrimentuak
ez ba leude atzetik, benetan, komikoegia dala eango nuke.
VIETNAMDARREN
NEKEAK
Galdetzeri asia nago ea Vie-

tnma'en gertatzen ari diran gauz
guztiekin vietnamdarrak zer
ikusirik bai al duten. Eta, gezurra dirudi, baiñan ezetz dirudi. Errusia ta Ipar-ameriketa
munduan nor geiago dabiltza,
baiñan indar neurketa aurrez
aurre ta zuzen zuzenean ez dute egin, nai orrek geiegi sufritu
erazitzen baidu ta ortarako
etxetik kanpora neurtzen dituzte bere indarrak. Esate baterako Vietname'n. Ta dana demokraziaren, egiaren justiziaren
eta ideien izenean! Bitartean,
etxekoak ez ikeratzeagatik, jarrai dezatela vietnamdarrak pagatzen, jarrai dezatela kongotarrak pagatzen ondo bizi diran
amerikanoei eta errusitarrei ez
zaie ajola aundirik eta. Bear bada Ipar-ameriketak eta Errusia'k China aintzakotzaz artuko
ba luteke gauzak konpondu eziñekoak ez lirake izango baiñan...
atsegiñagoa da mundua biena
izatea irurena edo lauena izatea
baiño, batez ere gu bi oietako
bat baldin bagera.
JENERALEN JOKUAK
Benetan parregarria da ego
vietnamdar jeneralen joera ikustea. Ego Vietnam'en uriburutik
gertu dabiltza Vietcong'eko gerrilleroak eta bitartean ezer pasako ez ba litz bezela, Ego Vietnam guztiaren jabe izango ba
lira bezela jeneralak bere artean
ezin konpondurik. Ez gerrara
nork joan bear duan eztabaidatzeko baizik eta gobernua norena izan bear duan eztabaidatzeko. Jakiña dana justiziaren
eta libertadearen izenean. Ori
ez dedilla falta, bestela antzerkian, teatroan zerbait faltako litzake ta.
Danak dakite alderdi aietako
prolema ta arazoak konpontzeko
biderik egokiena zein dan baiñan responsabilidade aundiena
dutenak ez dute alegiñ aundiegirik egiten ori egi biurtzeko.
Ta batez ere amerikanoak.
KOSSIGYN HANOI'N
Zertara joan dira Errusia'ko
agintariak Hanoi, Ipar Vietnam,
komunisten Vietnamen uriburura? Orain arte uste genuen gerra ta burruka batez ere. Esta
Batuen artean eta China'ren artean zal baiñan ikusten danez
errusitarrak ere ez dute saltsa
oietatik urruti egon nai ta orregatik joan dira Hanoíra. Nunbait protxua ateratzea pentsatzen dute. Ori da saltsa guztietatik protxu atera bearra!

