CHILE'N PARLAMENTURAKO ELEKZIOAK
Ori dala ta partiduen joera
RICARDO ARREGI
Ill onen zazpian aukeratu bear
dituzte Chile'ko biztanleak bere diputaduak.
Lengo urtean lendakaria aukeratzeko elekzioak izan ziran. Garrantzi aundiko elezkioak. Lenengo
aldiz erreboluzioa egiteko bi modu
desberdiñak jarri ziran elektoreen
aurrean eta auek, elektoreak, «libertadearen barruan erreboluzioa»
egin nai zuna aukeratu zuten. Orregatik Frei kristau demokrata atera
zan aukeratua eta ez Allende sozialista ta komunisten gidaria. Baiñan
ez uste izan Frei jauna Europa'ko
zenbait kristau demokrata bezelakoa danik. Ez. Europa'ko kristau
demokratak geienetan eskubi aldera jotzen dute, Frei jaunak berriz
oso osorik ezkerrera.
Chile'ko konstituzioak dionez lendakariak asko lezake estadua gobernatzeko baiñan Parlamentua bere kontra baldin badauka oso zaill
izango zaio lendakariari, au da Frei
jaunari nai dituan reforma ta es-

truktura berritze egitea. Eta orain
arteko Parlamentua ez zan Frei'ren
aldekoa, geien bat eskubizaleen eta
konserbadoreen eskuetan zegon ta.
Orain, ill onen zazpian, izango dira

mokraziak, bear aiñe diputadu bereganatzen ez baldin baditu elekzio
auetan oso zaill izango zaio Frei
jaunari berak egin nai ditun guztiak
egitea.
PARTIDUAK, ELEKZIOA AUEK
DIRALA TA EGIN DUTEN
TRATUA
Chile'n lengo elekzioak izan ziranean esan nuen zeiñ jator eta zuzen jokatu zuten demokraziaren barruan partidu guztiak komunistetatik asi ta eskubizaleenganaiño,
Oraingo ontan beste orrenbeste
esan ditekela uste dut.

elekzioak. Orregatik ezin ukatu
elekzio auek duten garrantzia. Frei'
ren partiduak, au da, kristau de-

Chile'ko sei partidu politiko aundienak elekzio auetan al duten gutxiena gastatzeko erabakia artu duten elkarren artean eta ortarako
elekzioetarako kanpaiña austeridadearen barruan egitea. Ortarako
neurri batzuek jarri dituzte ta denak onartu dituzte neurri oiek. Komunistak, sozialistak,
radikalak,
kristau demokratak, liberalak eta
konserbadoreak. Benetan txalogarria iruditzen zait joera au. Eta uste dut ejenplu on bat dela.
Gaur egunean edozeiñ gizartean,
edozeiñ estaduen pentsamentu zearo desberdiñak dituzten gizonak eta
taldeak arkitzen ditugu. Pentsa komunistak, katolikoak, eskubizaleak
eta konserbadoreak edozein lekutan, erri berdiñean arkitu ditzazkegula. Ori orrela dalarik oiek danak
nola elkarren artean pakean bizi,
justizi baten barruan? Ori da prolema.
Bakoitzak arrazoi duela pentsatzen du ta besteak sobra daudela.
Orregatik izango dira talde oietatik
batzuek onena talde batek agintzea
dala ta bestiei ixiltaraztea dala pentsatzen dutenak. Baiñan ori ez da
prolema konpontzea. Prolemak dato bat baiñan geiago zituan: komunistak, katolikoak eta konserbadoreak etab esate baterako. Ezin liteke prolema soluzionatu danik bi
dato kanpoan uzten baldin ditugu,
prolema soluzionatzeko soluzioaren
barruan dato guztiak sartu bear dute. Eta ori da Chile'n gertatzen da-

BURRUKARAKO DANENTZAT
KONDIZIOA BERDIÑAK
Gizonak eta taldeak berdiñ pentsatzen ez duten ezkero nai ta nai
ezkoa da, bakoitzak bere ideiak zabaldu nai izatea ta berak pentsatzen duana egin nai izatea. Beraz,
nola alabait burruka egin bear dute
elkarren artean. Baiñan nola burruka egin eta elkarren artean bizi?
Galdera oni erantzuna demokraziak
eta pluralismoak ematen dio. Elkarrekin bizi ahal izateko bearrezkoa
da elkar entzutea. Elkar entzuteko
bearrezkoa da pensatzeko ta itzegiteko askatasuna izatea ta gizonak
taldetan biltzen diran ezkero biltzeko askatasuna izatea. Eta azkenik danak erriaren izenean itzegiten duten ezkero erriari galdetzea
ea zer derizkion. Ori da demokrazia. Behetik gora dijoana ez bestea.

