Nazio-arteko unea

JOHNSON ETA
UNIBERSITARIOAK
RIKARDO ARREGI
Ba dira ezker berri bat
jaiotzen ari dela esaten baldin baduzu irripar egingo dizutenak. Lengo klasifikazio
zaharrei
lotuta
dadenak.
Dudarik ez dago oraingoz
ezker berri orrek indar gutxi duela, baiñan baita ere
dudarik ez dago etorkizunerako itxaropen bat dela.
Ikus dezagun Ipar Amerikan gertatzen ari dana.
Oraintsu arte Ipar Amerikako politika konformismoan
ittota zegon, Johnson atzerri
gaietan edozeiñ gauz egin
zezakien bere erritarren asarrerik gabe, Gaur egunean
ere bere erriaren aldetik ez
du burruka geiegirik izango.
baiñan bai unibersitaroengandik. Millaka unibersitarioek eratutako eztabaidak
izan dira gobernuko politikalari ta unibersitarioen artean. Eta txalo guztiak gobernuaren kontrako izlariak
jaso dituzte. Are geiago
Washington'en lendakariaren
etxe aurrean
manifestazio
aundiak egin dituzte.
Ta zer? Ori da batzuek
esan lezatekena.
Dirudi
bainan garrantzi aundiaogoko
gertakizunak
direla
oiek.
Errusia'n desestalinizazioarekin gertatzen ari den antzekoaren asiera. omen da, batzuen ustean beiñepeiñ.
Beste alderdi askoetan bezela gertaera auek belaunaldi, generazio. berri bat politikara eldu den seiñalea da.
Maccarthysmoak ez dio inpresiorik egiten
(maccarthysmoa bazkaltzeko zopan
ere komunistak ikusten dituen joerari deitzen zaio).
Gaztedi onek ez ditu onartu nai besterik gabe, fundamenturik gabe marxismoaren kontrako zenbait tontakeri.
Gaztedi ori bera da bere
agintariak
vietnamdarrak
bonbardetzen ari diran bitartean, bombardeo oietan
zauritutako vietnamdarrentzat odola eskeintzen dute.
Bear bada oraindik garbinak. Gaztedi ori da konformismoan erori nai ez duena.
garbian ez daki zer nai duen,
g a u r gaurkoz indar gutxi
dauka Ipar Amerika'ko politikaren barruan
bainan
gaur bertan ere ikusten da
etorkizunean indar bat izango dela,
Unibersitario auen esnatzearen sustraian
beltzak
egin dituzten burrukak daude. Beltzen ibillaldiak. Egoan
beltzen integrazioa ta prestatu t a antolatu dituzten gizonak dira gaur egunean
Ipar Amerika'n Vietnam'eko
gudaren etsairik aundienak.
Johnson eta bere ministroak
unibersitario
auen
aurka asarretzen asiak dira.
Intelektualen aurka gauz gogor xamar batzuek ere esan
dituzte. Ikusten danez mundu guztian dira pekatari
pentsalariak. Egia esaten
dute nunbait eta...
Baiñan Jonhson'ek unibersitarioen protestak desegiteko arkitu du oso tresna
gogorra. Ea komunistak diran edo F.B.I.'ri inbestigazio
bat egiteko eskatu dio. Leku guztietan kantu berdiña!

