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Amerikanoak Santo Domingo'n egin dituzten eta egiten ari
diranen etsairik aundienak Ego Amerika'n Chile, Uruguay, Mejico, Venezuela t a P e r u izan dira. Johnson lendakariak bere ordezko bat bidali zuen nazio oietako uri-buruetara. Ordezkari ori,
Averell Harriman izan da. Chile'ra eldu zanean uste ez zuen gogortasuna arkitu zuen amerikanoen joeraren a u r k a Frei lendakariarengan. Dakigunez Frei Ego Amerika'ko lenengo kristau demokrata lendakaria da, baiñan ez Europa'ko kristau demokratak
bezela askotaz ere ezkertiagoa baizik,
Harriman jaunak esaten zion Frei jaunari amerikanoak beartuta arkitu zirela Santo Domingo'n parte artzeko, bestela komunisten menpean eroriko zelako. Ara Frei jaunak emandako erantzunaren zati b a t :
"Zuk azkenean ezagutu duzu O.E.A.'k ez duela ezertarako balio, gaur den bezela beiñepeiñ, Pozez entzuten dut ori, guk aspaldian esaten baigenduen gaua bera. Bainan zuek antolaketa ori
militar t a ideialogi tresna batean aldatzea proposatzen duzute.
Zuek O.E.A. interbenitzeko printzipioa onartzea nai duzute. O.E.A.'k
ontzat artzea interbenzioa komunisten egiteen kontra joaterakoan.
Baiñan orren truke ez duzute interbenziorik militarrak Konstituzio baten kontra altzaturik diktadura ezartzen dutenean. Are
geiago, zuek diktadura ori onartzen duzute komunismoaren kontra baldin badijoa.
Interbentziorik eza aulen arma bat da indartsuen kontrakoa.
Ez zuek t a ez errusitarrak ez duzute printzipio orren bearrik atomika bonba duzutelako. Gaur egunean O.EA.'k ez du indarrik,
"Santo Domingo'n diktadura ezarri ez dediñ" amerikano guztien
militar indar bai bialtzea botatu duten amalau nazioen artean, botu emaille asko diktadura besterik ez zirelako. J a k i ñ a diktadura
oiek komunismoaren kontrakoak ziran baiñan orrek ez du garrantzirik. Defenditu dezagun benetako demokrazia, baiñan ez Cuba'
ren gaiñean itzegiten dugunean bakarrik. Defenditu dezagun alderdi guztietan, arkitzen ez dugun nazio guztietan".
Berez itz oiek komentariorik ez luteke bear. Naiko argiak dira.
Bakar bakarrik gertakizun batzuek gogoratu ditasagun.
Amerikanoen alde O.E.A.'ren (Amerika'ko Estaduen Antolaketa) barruan botua e m a n zutenen artean ez ditugu Ego Amerika'ko
erri aurreratuenak eta aundienak arkitu, ezta ere nola alabaiteko
demokrazia beiñepeiñ duten nazioak. Aundien artean Brasil bakarrik atera zen amerikanoen alde baiñan danak dakigu Brasil'go
buru militar bat dela t a benetako diktadura batean arkitzen dela
Brasil.
Amerikanoak alegiñ guztiak egin ondorenean berrogei t a amalau komunista besterik ez dituzte arkitu Santo Domingo'n. T a oiek
menperatzeko 30.000 soldadu baiño geigo bidali dituzte, Pentsa komunista bakoitzak 500 soldadu amerikanoen balioa duela gutzienean ortik igartzen danez. Nai ezta egin dtote amerikanoak komunistei alabantzarik aundiena.

