Alemani'ko sozialistak gorri kolorea utzi egin nai dute
Alemani'n aldaketarik bai al dago?
Rikardo
Alemani'n ere aurten elekzioak
dira. Sozialista t a kristau demokraten artean egongo da jokua.
Ikusiko da zer gertatzen dan baiñan oraiñ beiñepeiñ alemanak oso

asarre daude Erhard'ekin. Komunisten Alemani'ko Ulbricht Egyipto'n lendakari bezela artu dutelako okzidenteko alemanak bere
prestijioa t a diplomazia lur jota

Arregi
ikusi dute. T a azkeneko garai auet a n alemanak oso sentikorrak biurtu dira. Mundu guztia bera kontra jarri dala uste dute ta injustizi aundi orren izenean negar egiten dute. Jakiña, ez dira gogoratzen berak mundu guztiaren kontra jarri ziran garaiekin.
Alemania'ko sozialista urdiñak.
Orain dala eun urte baiño geiago sortu zan Alemani'ko sozialdemokrata partidua. Ordu ezkeroztik partidu au beti oposizioan
egon da. Orain ba dute itxaropena, elekzio auetan agintaritzara
iritxiko dirala uste dute ta.
Baiñan nolakoak dira sozialista
auek? Orain dala urte batzuek argi azaldu zuten ez zirala Marx'en
dotriñaren, jarraitzailleak. Orain,
burgesak ez ikeratzeko izango da
noski, bere paper guztietan gorri
kolorea kentzeko erabakia artu
dute. Eta ba liteke gorri kolorearen ordez urdiña erabiltzea. Baiñan... kolore ori da Alemani'ko
kristau demokrata t a liberalena.
Zer gertatuko litzake sozialista
oiek irabazle aterako ba lira? Aldaketa audien itxaropenik ez dut.
Zergatik?
Alemanak, batasuna t a mistika.
Lehen esan dut alemanak azken
garai auetan oso sentikor biurtzen
ari direla. Batasunean, Alemani'ren batasunean jarriak dituzte ber e itxaropenak, bere mistika. Baiñan batasun ortarako ez dituzte
bere aldetik bearrezkoak lirakenak
jartzen.
Dudarik ez dago autodeterminazioa oso gauza ona dala, baiñan
bakoitzak bere aldetik ezer jarri
gabe nola eskatu lezake besteak
bestetik zerbait jartzea. Nola ibilli
ditezke oraindikan alemanak 1939'go mugak eskatzen, inperialismoaren muga aiek? Nola pentsatu lezake Alemani'k batasuna iritxiko
dala Europa edo gutxienean erdi
Europa neutralizatu gabe eta bear
bada desmilitarizatu arte?
Baiñan Alemani'k duan prolemarik aundiena, amerikanoen serbitzaririk onena izatea du. Orain
bertan egyptotarrekin darabilkit e n asarre geiena amerikanoen
erruagatik da. Amerikanoei ez zitzaien komeni armak Israel'i saltzea, orrela arabetarrekin asarretuko ziralako. Orregatik amerikanoak berak saldu bearrean edo
eman bearrean arma oiek alemanak jarri zituzten auna emaille edo
saltzaille bezela. T a danok ikusi
dugu nolako ondorenak etorri zaizkien alemanei ortik.
Egia esan, gauz auek garratzak
dira alemanentzak. Baiñan egia
beti da garratza t a zailla. T a egirik gabe ez dago ez justizirik ezta
ere libertaderik.

