Zalantzak kentzeko bidea
H iztegien lehen eginkizuna, nire ustetan ,

zalantzak

kentzea

da.

H itz

baten

«H u elga»ren ordez «p aro ob rero » esanez,

Ekonom iazko

ez da grebarik" desegin, gutiago grebaren

batasuna, beraz, ezer izatekotan, ekono-

arrazoinik.

miazkoa da.

G izonak — batez ere agintedunak, eta
oraindik gehiago agintezaleak—

erizpide*

K om un itatea).

Europaren

E ta , hala ere, haseran, ideia izpiritual
bat zen E u rop a. E u rop a Batuaren gura-

nondik-norakoa, edo hitz horren esangu-

bat bakarraren izenean gauza guztiak epai-

soen asm otan, demokraziaren aberria izan

ra osoa, edo hitz hori nola idazten den,

tzeko eta neurtzeko joera beldurgarria du.

nahi zuen E u rop ak . M unduko herrien mo-

edo kontzeptu bat zehazki zertzen ” edo

Erizpide hori berdin da edo erligiozkoa,

saikoan, kultura desberdinen plazan, Eu

situatzen ez dakizunean, hiztegira begira-

edo ideologiazkoa, edo politikazkoa, edo

ropak berezitasunik baldin badu, hori de

tzen duzu, eta han jasotakoaz baliatzen

gustuaren araberakoa ' izatea. H itlerek sei

m okrazia ornen da, edo izan behar luke,

zara, zalantzak uxatzeko.

milioi judu garbitu zituen, atsegin ez zi-

G aurko

tzaizkiola e ta. Koronelen G rezian, debe-

sozialismoa, h o ts ,s o z ia lis m o a eta askata-

hala

katu egin zen « T ro ia ta rra k » musikal obra,

suna maila guztietan egiaztuko duen sis

dioenez, h ortarakoxe da Alem an E rrepu-

doinua T heodorakisena zelako. Aspaldi ba-

tem a.

blika D em okratikoko D er grosse Duden

teko «P ro m e te o k ateatu a» delakoaren zen-

hiztegia:

h andietarako». Fran-

bait bertso kendu egin ziren, koronelei ez

tziako Le Monde arratsaldeko egunkari so-

zitzaizkielako atsegin. Jo a n M anuel Serrat

natuak ezagutzera eman duenez, zentsura-

katalan kantariaren diskoak ez dira gehia

ren artaziak " eta Inkisizioaren lapitz go-

go telebistaz eta irratiz entzungo, kantari

rria pasatu dira liburu horren barnetik.

honek

Izenak berak ere — alem an hizkuntza
gaizki ezagutzen dutenen ustetan—

«Z alantza

politikazko

zenbait

eritzi

agertu

hitzekin

G aurko

esateko,

eguneroko

autogestiozko

Europaren

bizitza

ikusita, besterik pentsatu behar da. Gobernari askorentzat, ekonomiazko elkartetik a t , ' E u ro p a ez da deus. ' Frantziaren
jokabidea

aztertzea

nahiko

da. Antza,'1

Fran tziaren tzat (bai Pompidouren Frantzia

N orbaitek E sta tu kolpea zer den jakin

duelako. Fú tb o l zelaiak ere presondegi bi-

nahi balu, ez luke hör aurkituko, holako-

hurtu zituen Pin ochet jaunak, debekatu

rik inoiz gertatuko ez bailitzen.' B este nor-

egin zituen G ork i, C onrad, C ortázar, J .

tikoa ere egin behar dela inoiz Giscardek

bait,

L o n d o n ...

esan badu ere, egin besterik egin du. Es-

hauteskunde"

kontutan

axolaturik ,

joko elektorala, edo kanpaina elektorala,

Tolerantziarik eza eta egia ezkutatu na-

edo sekretu elektorala zer diren eta nola

hia, horixek dira agian* m unduan hobe-

egiten

lekuan,

kien h edaturiko* joerak, zeren ' eta, bes-

noski) jakin minez balego, jakin gose be-

tek * zioenez, «los extrem os no se to can ;

rarekin segitu beharko luke. Dem okrazia

los extrem istas sí» . (Joan M ari Torrealday)

diren

(holakorik

dagoen

ren tzat,

bai

G iscardenarentzat),

Europa

ekonom ikoak du garrantzia. Europa poli-

painia, dagoen bezala, M erkatu Bateratuan
hartzeko, G iscard beti egon da prest.
E uroparen ideia defendatzerakoan," bi
E u rop a daudela esan daiteke: Iparraldekoa eta H egoaldekoa. Goikoek Europa de-

burgesaren jakintzarik ez da zabaldu nahi,

m okratikoaren defentsa handiagoa egiten

an tza.’’ O raindik ere gutiago em ango da

dute. A skatasunarekiko sentikortasun han

sistem a

kapitalistaren

«u rteb u ru k o *

sa-

P olitika lehenengo?

riaren » berririk.
Baina

tzen zaizkigu. H olanda, Suedia,’ Danimar-

kom unism oaren

barneko

inun-

duan ere hautapen b at baino gehiago eginik

du

H iztegi

diagoa dute. Libertatezaleago bezala ager-

honek. E m an

E u ro p a, gaurkoz, M erkatu bat da, M er-

k a “ etab. aipatu besterik ez dago. Esaiozu

katu (ez hain) B ateratu a: C E E (E u ro p ar

C ovisa jaunari. G obernarien mailan hitz

dezagun,

idazlan bat egin beharrean aurkitzen dela
n orbait, eta M aori buruz hitz b at edo bes

IRAKURLEARI

te jarri nahi lukeela. B a doa H iztegira, eta
zer aurkituko? «M ao : txin atar gizon politikoa». E gia esan, zehazpen horrek ez du
M ao asko askorik definitzen. D udak ken
tzeko ez du askorik balio, Chiang-Kai-chek
eta Chu E n -L ai ere « tx in a ta r gizon politikoak» baitira.

[rakurle zintzo, urte hontan euskal kom iki batzu eskaini
dizkizugu. Ilusio haundiz egin dugu zure aldeko ahalegin
hori.

M aorena irakurriz, ba dakigu behintzat
M ao hori ba dela, bizi dela. Baina Stalin
eta stalinism oa? Stalinik ez dago H iztegiarentzat, eta , gisa* denez, stalinism orik
ere ez. H o rix e bai dela desestalinizazioa
seriotan hartzea!
Jo e ra hau — ixiltze txikiratzaile,* omi-

Handik eta hem endik zenbait erantzun jaso dugu. Zu
rea ere eskuratu nahi genuke. Esaguzu, mesedez, zer pentsatzen duzun, gustatu ote zaizun, zer hobetu behar genukeen, zer aldatu. Zure ustez, aurrera segitu behar ahal dugu?
Zer egin behar dugu, irakurle?

siozko gezur, intolerantzia— aspaldiko ohitu ra

da

m unduan.

Nahikundeak"

hartu

nahi lirateke errealitatetzat. Izena kenduz,

izana desegiten dela uste izaten du zentsurak. U m ekeria da hori eta ez besterik.

ANAITASUNAko bulegora bidal zazkiguzu, otoi, zeure
erantzunak.

