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Turkin gobernu berria
Rikardo Arregi
Vietnam'go gorabeherak, zoritxarrez, aurrera dijoazte. Beraz,
alperrikakoa litzake gai orretaz geiago idaztea. Bakar bakarrik itz
auek bururatzen zaizkigu: "ba da garaia indarraren eskubidea baiño indartsuagoa eskubidearen indarra izatekoa". E t a ez dira guk
inbentatutako itzak
Turki'n berriz gobernu berria dugu. Ismet Inonu, politiku zahar eta trebea, Parlamentuak bota egin zuan eta gobernu berri
bat jaio da baiñan ba dirudi transiziorako bakarrik dala gobernu
au, seguru asko urrillean izango diran elekzioen ondorena ikusi
arte.
Zer gertatzen da Turki'n? Egia esan, ez dugu asko jakiten.
Ala ere jakingarria d a ikustea zertan dabillen Turkia t a a n zer
gertatzen dan.
Kemal Atarkuk izeneko erreboluzio-zale batek zearo okzidentalizatu zuan Turkia lenengo munduko gerratearen ondorenean.
Ismet Inonu zuan lagun. Erreboluzioaren barruan demokrazia sartu nai izandu zuan Kemal'ek Turki'n, bi partidukin, Parlamentuarekin e t a Okzidenten ezagutzen zan bezela. Sistima ori ondo ibilli zan Menderes gobernura iritxi arte. Menderes orrek gobernua
artu zuanean eta Parlamentuan nai zuana egiteko aiñe diputadu
zeuzkalako, polliki polliki diktadura sartu zuan. Azkenik ejerzituak armetan altxa ondorenean gizon ori urkatu egin zuten. Ez
dugu ahaztu bear, gezurra baldin badirudi ere, ejerzitua dala
Turki'ko indarrik progresistena.
1945'gna. ezkeroztik Turki izan d a Estadu Batuen ikaslerik
eta diszipulurik onena. Errusi'ren aurre aurrean bizi arren ez dute
oraintsu arte amerikanoekin bat eginda ibiltzeko bildurrik izan
munduko arazo ta prolemetan. Baiñan... Chypre sortu zan eta orduan turkoak ez ziran ta ez dira kontentu gelditu amerikanoen
joerarekin, auei bere burua ondo utzi ezkero besteena ez baizaie
ainbeste ajola. Orduan Ismet Inonu pentsatzen jarri, zan lenago
pakistandarrak t a orain alemanak bezela, ea ez ote zan kaltegarria amerikanoekin geiegi batuta t a elkartuta ibiltzea. Ta pentsatu ondoren neutralismora zerbait jotze erabakia artu zuan. Errusi'ko ordezkari aundiak a r t u zituan Ankara'n e t a irriparrez gaiñera. Bestaldetik berriz amerikanoek nai zuten "alderdi askotako indarrari" ezezkoa eman zioten. Ba liteke neutralismo nai izate ori I s m e t Inonu'ren erorketaren benetako arrazoia.
Erori baiño egun batzuek lehenago Estadu Batuetako enbajadoreak oposizioko buru danarekin, Menderes zanaren lagunarekin,
izketaldi luze bat izandu zuan. Zearo bere aldekoak ikusi nai dituzte amerikanoak Turki'ko gobernuan, orregatik naiago dituzte
Menderes'en lagunak Ismet Inonu baiño, naiz eta aiek ain demokratak ez izan.

H o l a n d a , Argentina'ta V i e n a
kristau demokraziarentzat esan-nai aundiko gertakizunak
Rikardo Arregi
Egia esan, gai onetaz asko dira idatzi nai nituzkenak. Zoritxarrez, gaur egunean itzak indarra galtzen
ari dira, batez ere itz batzuek, itz oiek gure interesekin
prostituitu egin ditugulako. Itz oien artean kristautasuna ta demokrazia. Orregatik da zailla gai auetaz
egiazki mintzatzea nunnai, emen eta atzerrian. Baiñan
itz oietan siñisten duten jendeak ba diralako beartuak
gaude oietaz itzegitera.
Politikaren munduan ba da gertaera bat, indar bat
kristau demokraziarekin ezagutzen dana. Zer du indar
eta gertaera orrek gaurkotasunean
egoteko?
Iru gertakizun ditut batez ere orain nere oroimenean:
Lenengoz Argentina'ko kristau demokraziaren gaztediak Parlamentura eman duan lege-gai bat. Uste dute
gazte oiek naikoa makurtuta dagola Argentina'ko gizartea konserbadurismoaren
aurrean eta ba dala ori bukatzeko garaia. Lege-gai ortan enpresa, lantegia zuzendu ta eraberritu nai dute sei urte barruan. Ortarako
objetivu bezela enpresaren autogestioa jarri dute. Benefizioak partitzea ez da naikoa, esaten dute, enpresaren jabetasuna geien bat azkenean langilleetara iritxi
bear du. Ta ori nazio guztian sei urte barru.
Holanda'ko gobernua erori da. Gobernu orren buru
katolikoak zeuden liberalekin batera. Oraingo gobernu
berria egiteko, katoliku partiduko gazteak, ezkertiarrak
eta sindikalistak gobernu berria sozialistekin
batera
egiteko eskatzen zuten.
Azkenik lengo astean bildu ziran Europa'ko kristau
demokrata partiduen ordezkariak Viena'n eta mundu
guztirako kristau demokrata nazio-arteko indartsu bat
sortu bear litzakela erabaki zuten.
KRISTAU DEMOKRAZIA BIDE IDIKITZAILLE
Gertakizun oiek pentsamentuak ugari dakarzkite nere burura, Kristau demokraziaren bitartez eldu dira

demokraziara, Frantzia'ko Erreboluzioak ekarri zuan
demokrazira, katoliku geienak. Eta geienak esaten dut
Ba diralako beste bide batzuetatik eldu diranak eta
beste joera batera eldu diranak. Oraintsu arte, naiz eta
partidu oiek askotan konfesionalak ez zirala esan, danak pentsatzen zuten katoliku bezela jator jokatzeko
eta Eleizak nai zuan bezela politikan jator jokatzeko
partidu oietako batean jokatu bear zala. aGur egunean
berriz katoliku batzuek galdetzen asiak dira ea zergatikan katoliku guztiak partidu berdiñean egon bear
duten eta zergatikan izan bear duten partiduak konfesionalak.
KRISTAU DEMOKRAZIAREN GURUTZEA
Ez dago ukatu bearrik gerrate ondorenean Europa'n
kristau demokraziak ainbeste indar artu baldin badu
kristau izenagatik izan dala, alegia,
antikomunismoagatik. Eta indar aundia artu duala kristautik ezer ez
daukaten jende ta taldeetatik. Kristau
demokraziaren
zuzendariak eta militanteak geienetan aurrerapenzaleak
eta progresistak izan dira baiñan askotan gertatu zaie
bere indarra eskubi aldeko jendeengandik
etortzeagatik
eta moderaizoaren papera jokatu nai izateagatik konserbadurismoaren eta kapitalismo berriaren
eskuetan
gelditzea. Joera ori garbitzen asia da batez ere sozialistekin gobernatzen ari diran ezkeroztik (Italia'n, Belgika'n eta Luxembourg'en). Baiñan ala ere geienetan
kristau demokraziak erabakia artu bear du bein batekoz ea nora joaten dan, eskubira edo ezkerrera. Historiak ezkerrera agintzen du baiñan ortarako eskubizale guztiak bere barrutik atera egin bear dute.. Izan
ere zer pintatzen dute partidu berdiñean nagusi aundi
batek eta sindikalista amorratu batek?
Erabaki ori artzen ez baldin badu ez du kristau
demokraziak bere eginkizunik beteko. Gaztediak alde
egingo dio.

