P o titi¡cea ^ ettatako?
atxarteondo
Bai, askontzako politikca us
seri bat baino ez d a; ez wa
rrant zi bakoa dalako, ainbet buruko miñen iturburua besterik ez
dalako baiño. Zertarako — penIsaten dabe —- sarta orrelako
arazoetan norberaren kalterako
bad a? Gure artean be ba dira
onetùriko ainbeste gizon. Oneek
laiño gaiñetiko miindu bat egin
gura d abe; <°ta gure “erligiñoa"
loitu ez doian —aolan diñoe eurak beintzat— gizarteko arazo gogorretik anka egi
ten dabe, bada ezpadan be. Diñoen “erligiñoa” edo euren na
rrila trankil eulciteagaitik ez >ete
dan nago. Dana dala sagarraren arako kontu ura: sagar
onak aparte, ez daitezan usteldn ustelen aldamenean.
Egia da politikan sartzeak
—politika berba an bere esan-

gura zabalean artuten dot, au
da, administraziño publikoa eta
ekonomi, sozial ta politikako
erakundeak —• egia dala diñot
politikan sartzeak arrisku andiak ekarri deikiguzala. Baiña
onetzaz begira zer esan dauan
Pio XII-garrenak: “Derrigorrez
eta betiere giza-bizitzak —bai
partikularrak baita sozialak —
Kristoren lege ta espirituagaz
topo egiten dan. Ortik datoz,
aolan bearrez, apostolutza erligioso ta egintza politikoarekiko
artu-emonak. Politika ber-bak
—bere esangura zuzena— ez
dau esan nai erriaren onerako kolaboraziñoa besterik.
Erriaren onak, barriz, edatze zabala dau eta, beraz, erri alorrean garrantzi andiko legeak
eztabaidatu ete emon be oi di
ra; ezkontzari, familiari, amma
ri eta eskolari jagokozenak, adi-

Bakoitzaren eskubideak zainduteko età
txarkeriak albaitean galerazoteko errizaiñak bear dirala iñork ezin ukatu daike,
ba danok ez daukagu gaizkilleai arpegirik emoteko bear aiña indar ta adorerik.

bide batzuetara xoillik mugatzearren. Ez dira, gero, ara
zo oneek erligiñoari interesa
jagokozanak batez be?”
Politikako arazoetan egintzara beartuten gaitu, bada, gure
kristiñautasunak.
Or eztago
bueltarik. Aolan da guztiz be
orregaz ez dogu esan gura danok politikalariak izan bear dogunik. Politika-joera bokaziño
bat da, ta beraz, danok ez gagoz
beartuta gradu bardiñean. Baiña
—ori bai — bakoitxak bere lekutik danok egin bear dogu al
doguna gizartea geroago ta
obeto egon daian. Ez eskuak
pratikeretan sartu ta or konpon esan. Onetarikoak aztu egi
ten dabe PACEM IN TERRIS-ek
diñoskuena, zera, gaur mundua
ta gizartea aldatuteko “barrutik egin bear dala lana eta ez
azaletik".

Bai, erriak zuzendu edo gobernau egin
bear dira.
Ta zeregin onek zer izen dauko ba?
Jolasa ez, ertia be ez ta ez beste ezer
be politika baiño.

Beste au be euki bear da
kontuan: gizarteko instituziñoetan tajuz lan egiteko, derrigorrezkoa dogula, beste edonork
lez, “jakitez eta teknikaz” ondo
preparatuta egotea. “Katoliko"
titulu utsak ez dauala emoten
naiko indarrik gizarteko erakundeetan bearrezko sarrera bat
egiteko. Len bai, naiko zan
indarrak euki ta katoliko izatea, norberari eritxona egiteko.
Esate baterako, zenbat partidu
politiku ez ete dira egon munduan —zoritxarrez gaur ba da
goz baita — katolikuak dirala
esaten dabenak eta, gero, gi
zarteko artu-emonetan eurak
gura daben lez konportatuten
diranak? Orregaitik da gaurko
gizarteak politika arazoetan
partidu katolikuak baiño, benetako politiku katolikuak bear
dauzala.

geru edo makiñena. Geu gizonok arduratu bear gara politikaz.
Egia, danok ez gara erri agintari izan
go, baiña erriari ikutu egiten dautsen a ra 
zoetan danok arduratu bear giñake.
Asko dira politikak ez dautsela ardurarik esaten dabenak. Baiña olakoak be
ez dabe egi osorik esaten. Danoi izaten
dausku ardura semeak soldadutzan denpora asko edo g itü egin, geure erria gudan sartu edo ez; gasoliña merke edo
garesti izan; Estaduak erligiñoiari azkatasuna emon edo makilka erabilli. Ta
oían milla arazotan ontzat emoten dogu
edo txarto iruditzen yaku Estaduaren jokabidea.
Beraz kontu orreik eta orrelakoak arduratzen dituan guztiai (ta nor ez da
arduratzen?) politikak ardura dautsoe
naita aurak ez usté izan. Ba, politika jatorriz orixe da; erri problemarekin ardu
ratu, gizarteko buruauste ta gora berakin
arduratu.
Ta politikaren o-ndorenak danok ardu
ratzen bagaitu, politika arazoari bizkarra
jaso ta iges egin nai izatea baiño zuntzunagokoa da arpegia emon ta erriko goraberak alik-eta ondoen erabagi daitezan
geure alegiña egitea, berba baten politi
kan sartzea.

Edo ta txarto egiñak zuzendu bearra
Izaten da, epailleak bear dira.
Ta orreik guztiok Estaduaren zeregiñak
d ira; ta beste milla kontu tan be Estadua bearrekoa da.

E rriak gobernatzeko zeregin onen izena politika da.
Iztegi edo dizionariuak be orixe dala
esaten dau politika itzaren esanaia.
Politika zeregiña gizonona da, ez ain-

Egia, politika berez zeregin bearrekoa
ta danon egitekoa izan arren bere alderdi guztiak ez dira txalogarri. Makiñabat
asarre, gorroto, ta odol ixurtzeren sortzalle izan da politika!

Kamiñazpi.

