NAZIO-ARTEKO UNEA

DEMOKRAZIA
ITALIA'N ETA
VENEZUELA'N
Dirudinez, demokrazia zorionean
dago Italia'n eta Venezuela'n. Batean «erdi ezkerreko» gobernua
jaio dalako, bestean elekzioak
izandu diralako. Bear bada, saiaket a guztiak beztela, ez dira ondo
aterako. Ala ere gauzak gaizki atera ditezkela pentsatzeagatik gizona
ezin diteke egon pausoak aurrera
eman gabe.
Aspalditik zetorren Italia'n «erdi
ezkerreko» gobernu onen gañean
eztabaida aundi bat. Batzuentzat,
betikoa, gobernu orren jaiotza komunismoa laguntzea besterik ez da,
bestientzat orrela bakarrik menperatu diteke luzaroan komunismoa.
Nortsuek dute arrazoi? Nere iritzian bigarrenak. Kristau demokrazikoak, era guztietako sozialistekin elkartzeak ez gaitu bildurtu
bear, batez ere, elkartze au Europa'
ren barruan ikusten baldin badegu.
Europa'n aspaldidanik ari dira elkartuta leku askoetan kristau demokrazikoak sozialistekin batera
agintzen. Egia da, ala ere Europa'
ko beste sozialista partiduak Italia'
ko bañan okzidentezaleagoak dirana, eta italiarrak Marx kutsu geiago dutena besteak baño. Italia'ko
sozialistak, eta baita ere kristau
demokrazikoak, konturatu dirana
da ez dagola gaur egunean geldi
egoterik eta lenagoko uste asko ta

iritzi asko aldatu egin bearrezkoak
dirala, gizonen artean aurrerapena
ta justizia sortu nai izan ezkero.
Era guztietara apaltasunezko ikasgai ederra ematen digute, au egiterakoan, adieraziaz alegia, partidu
bakoitzak ez daukala oso-osorik
egia eta gobernatzeko modurik
onena. Gobernu luze eta ongarri
bat opa diegu.
Venezuela'ko elekzioak aurrerapen bat izandu dirala demokraziarentzat deritzait. Lenengo aldiz,
lendakari batek bukatu du jator-jator bere agintaritza, konstituzioak
dion bezela. Eta oraiñ, oraingo
elekzio auek, naiz eta castro-zaleak
ori nai ez izan, gertatu bear ziran
bezela gertatu dira. Reformak bear
bezela egin bear dirala ta egoki
esaten dutenak atera dira irabazle.
Bejondeiela! Bukatu bañan lenago
oartu gaitezean Venezuela'ko kristau demokraziak azkenengo elekzioetatik iraba-zi aundiak izan dituala, bigarren lekuan geldituaz.
Era guztietara Venezuela'n gertatutakoa demokraziaren barruan
gauzik zallenak konpondu ditezkelaren pruebarik onena da. Jakiña,
badira ori ez dala egia esan al izatea naiago dutenak, eta saiatuko
dira, elekzioetatik ateratakoa ondatzen.
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