Ego Amerika Chile'ri begira

Reformismoa soluzioa
izan al liteke?
RIKARDO ARREGI
Arrigarriak izan dira Chile'ko
elekzioak, Zabalean eta sakonean
kristau. demokraziak irabazi ditu.
Chile'k estruktura berritze aundiak,
sakonak eta oso osoan egingo diranak bear ditu. Estruktura berritze
oietako bi bide eskeiñi zaizkie chilletarrei: erreboluzioa edo reformismoa. Komunistak eta sozialistak
erreboluzioa eskeintzen zuten, au
da, estrukturak berritzeko lenengo
lengo zaharrak bat baten ill erazi
egin bear dirala esaten dutenak,
eta bestetik reformistak lengo estrukturetan sartuta berritu bear dirak estruktura oiek esanaz.
REFORMISMOAREN
ARRISKUAK
Erreboluzio-zaleen arriskua alperrikakoa lana egitea da, au da, lengo estruktura zahar guztiak ezereztu ondoren aien ordean obegoak ez
altxatzea. Reformismoaren arriskua
erriz gezurra da. Bai gezurra. Ba
liteke batzuetan reformismoa, moderazioa bezela, kobardeak bere

Frei jauna, Chille'ko lendakaria, elekzioak irabazi ondorean.
kontzientzia ixiltarazteko sortu duten
inbesntua. Izan ere erreboluzioak, (eta alde batera utzi dezagun
oraingoz erreboluzioa denbora alperrik galtzeko extremismo bat dan
edo ez eztabaidatzea), bildur ematen du. Bestetik berriz zenbait gi-

zonek ikusten duten estruktura berritzearen bearra eta erreboluzioari
bildurra dioten ezkero reformismora biurtzen dira. Eta argi azaldu
bear dut ez naizela reformismoaren
kontrakoa ta erreboluzioaren aldekoa. Bakar bakarrik reformismoak
izan lezazken arriskuak adierazi nai
nituzkela.
Reformismoak dituan prolemarik
aundienak benetakoa izatea ta esaten duana betetzea dira. Ta ori da
Ego Ameriketan gertatzen ari dana. Or izango ditugu emendik aurrera reformismoa ta erreboluzioa
aurrez aurre, ea nork konpontzen
dituan obeto Ego Ameriketak dituan prolema izugarriak. Or izango
ditugu Castro'ren Cuba ta Frei'ren
Chille. Nork egingo ditu obeto gauzak? Oraindikan. esaterik ez, orain
eldu baizaio Frei'ri egiteko ordua
ta bere itzak eta asmoak benetakoak diran edo ez ikustekoa, bere
asmoak posibleak diran edo ez
ikustekoa. Asiera beiñepeiñ ona
duala ezin ukatu.

ASIERA ON BAT
Frei'k ez dauka atzera egiterik
eta itzetan bakarrik gelditzerik.
Orregatik bere programa betetzen
asta da. Chille'ko ontasunik aundiena kobrea da baiñan orain arte
amerikanoen eskuetan zegoan. Frei'k
kobrearen lantegiko 51 % akzio
Chille'ko estaduaren eskuetan utzi
ditu, beraz Chille'ko estadua da
agintari lantegi ortan akzio geienak
berak ditualako. Lantegiak izaten
dituan benefizio geienak berriro
Chille'n inbertitzera beartua gelditu da. Nekazaritzaren reforma ere
aurrera dijoa. Komunista estaduekin artu-emank ugaritzen eta sendotzen asia da. Castro'rekin ere artu-emanetan asia da. Pozgarri izango litzake orrela jarraitzea. Baiñan
geroak du erantzuna.

KRISTAUEN ARRISKUAK
Kristau militante geienak poztu
dira Chille'ko kristau demokraziaren irabaztarekin. Baiñan ortan dagon arrisku jakin erazi gabe ezin
nindeke gelditu.
Onela zion aiuntamentutarako
izan diran elekzioetan parte artzen
zuan frantzes katoliku batek:
«Arrisku bat dago, oraindikan Eleizaren «eskubideak» defenditu naiean ibiltzea. Orain ezkerrekoa dela
adierazt nai izatea lenago eskubikoa
zela adierazi nai zan bezeia. Ez ez
da ori politikan sartuta dauden
kristauen eginkizuna. Guk egin bear
duguna da alegiñak egin estrukturak berritzeko. Ta orrela ez gera
ibilliko Eleizaren reputazia ona defenditzen, orrela gure egiteak Eleizaren eginkizun espirituala erreztu
besterik ez du egingo.

