NAZIO-ARTEKO UNEA

Itali'ko sozialisten zalantzak
Bear bada iritzi au argitaratutakoan Italia'k gobernu berria
edukiko du. Ala ere iritzi au baliozkoa izango dala iruditzen zait.
Demokraziak,
partiduekiko
demokraziak,
okzidenteko
errietan
ezagutzen dan demokraziak, oraiñ bere burrukarik gogorrena Italia'n du eta demokrazi orrek galtzea edo irabaztea sozialisten eskuetan dago, Nenni'ren taldeko sozialisten eskuetan.
Ainbeste itxaropen sortuarazi zituan erdi ezkerreko gobernua
ill zan. bereala ikusi ditugu tankera guztietako faszistak, totalitarioak pozez lerturik esanaz: "esaten genduen...". Faszistak eta
komunistak zai daude, goseak illik dauden otso batzuek bezela,
Italia'ko
demokrazi
jatorraren
ondarrak
jateko.
Esan bezela sozialisten eskuetan dago demokrazi orrek irautea
edo
eez. Italia'ko gora-bera guztiak ikusirik sozialistak bat bateko
aukera egin bear dute, erreboluzioa, marxisten erreboluzioa edo
reformismoa aukeratu bear dute. Demokraziaren barruan jokatzea erabaki edo diktadura baten ametsa egin. Sozialista izeneko
diktadurak ekarri dituzten ezbearrak ikusirik ez det uste dudarik dagonik aukera egiteko. Baiñan, zoritxarrez, okzidenteari ta,
demokraziari ainbeste ontasun ekarri dizkion sozialismoak baditu emeretzigarren gizaldiko ondoren txar batzuek. Eta batez Italia'n dogmatismo baten barruan itxita arkitzen dira. Esate baterako Lomardi jauna, Avanti, sozialisten egunerokoaren zuzendariak. Benetan parregurea ematen du, ainbeste aldiz katolikoei
dogmatiko izena arpegira bota dutenak, oraiñ, lengo dotriña batzuetan mugitu eziñik gelditzea. Eta geiago are. Egia ote d a ezker
aldeko partiduak oposizioan egoteko bakarrik balio dutela? Ez
daudela gobernatzeko kapazitatuak?
Bear bada kristau demokrazikoak ere izango dituzte euren
erruak, baiñan ez det uste 1945'gna. ezkeroztik gobernuan egonda,
demokraziaren alde auek baiño jatorrago jokatu ditekenik. Fariseo ta gezurti uts utsak dira Italia'k kristau demokrazikoak komunistei jokua egiten ari dirala esaten dutenak. Beear bada ori
naiko luteke euren erruak justifikatzeko. E t a gerta diteke, kristau
demokraziaren etsairik aundienak, katoliko izatea, faszista izatea
dala uste dutenak izatea. Batez ere partiduekiko demokraziari
amorru diotenak, erdi ezkerreko gobernua erori zanean pozaren
pozez txalo jo zutenak.
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