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ITALIA'N LENDAKARI BERRIA
Egia esateko, gertakizun ori ez da berri bat. Egunerokoen orriet a n gaurkotasuna galdua du. Baiñan berri bezela gertakizun orrek
gaurkotasuna galdu baldin badu ere, luzarorako ondorenak dauzkala uste dutelako merezi du bere gain zerbait esatea.
Lenengoz, asko itzegin da Italia'ko diputadu ta senatoreak izan
dituzten nabaspilla guztiak azkenean, ogeigarren saioan lendakaria aukeratzeko. Beraz parlamentarismoarentzat izena t a fama
galtzea. Orretaz geiena poztu diranak komunistak eta fazzista berriak izan dira. Gaiñera, ikusten danez, gaur eguneko politikaren
joera personalizazioa da, jendeak politika bat edo bestea aukeratzeko batez ere persona egokiak aukeratu nai ditu t a orrergatik
bai gobernuko burua t a bai errepublikaren lendakaria gero t a geiago erri guztiaren aukeran jartzen da. Ori da Erreinu Batutako
elekzioak erakutsi dutena, ori da F r a n t z i a ' r e n prolema. Ori ikusiaz badirudi Italia'ko parlamentarioak eman duten espektakuloa,
politika modetan desfasatua egotea.
Baiñan kontuz. Ba dira gertakizun onetik bear ez diran konklusioak ateratzen dituztenak. Batzuek onela diote: ez al duzute
ikusten parlamentarismoak e t a partiduekiko demokraziak dakarzkiten galerak? Onela mintzatzen direnak fariseo utsak besterik ez
dira. Ez dago ukatzerik, Italia'ko lendakari aukeratzeak berebiziko prolemak erakutsi dizkigu t a gaitz oiek sendatu bear direla.
Baiñan ez al du parlamentarismoak berak, sistema bezela, gaitz
oiek sendatzeko biderik egokiena izango. Era guztietara. t a ori
beti da obea. demokrazietan gaitz guztiak agirian egoten dira, danak ikusteko moduan. Ez da orrela gertatzen ordea zenbait lekutan. Ta ez da beiñere ahaztu bear ez dala kuestioa prolemak ez
edukitzea, baizik eta prolema oiek konpontzen jakitea. Ta nik uste dut ortarako balio dutela Italiako demokratak.
Bestetik berriz izugarrizko gertakizuna da Italia, Erroma'n,
Vaticano'aren itzalean sozialista bat, laiko bat agintari egotea.
1945'gn. guda ezkeroztik danok dakigu zenbateraiñoko indarra izan
duten Vaticano'tik ateratako aginduak kristau demokraziaren
aurrean. T a oitura orrek zerbait jarraitzen du gaurko egunean. Beraz gertatu dana, nik uste dut, Vaticano'aren jakiñean gertatu
dala. Nork pentsatu ori Pio XIIl'gn. agindupean!
Azkenik kristau demokraziak egin bearko duan aldaketa. Gerra ondorenean, katolikoak katoliko bezela partidu batean elkartzen ziran: kristau demokraziaren barruan. Azkeneko ogei urte
oietan kristau demokraziak egin duan gauzik aundiena orixe
izandu d a : konfesionalismoa iltzea. Gero t a gutxiago azaltzen dute katolikoak bere politika eginkizunean konfesionalismoa, gero ta
gutxiago lotuak daude katolikoak bere politika eginkizunean partidu bat bakarrari, batez ere kristau demokraziari. Urte auetan
kristau demokraziaren bitartez katolikoak bere fedearen kontra
ez zeuden edozein eratako politikan jokatzen ikasi dute, Jainkoa
ta erlijioa gai oietan sartu gabe, Jainkoa ta erlijioa biziaz ordea.
Izan ere tren batean goazenean ez dugu beiñire galdetxen makinista kristaua den edo ez, makinistak trena ondo ematen dakin
edo ez baizik. Politikan ere berdin. Zoritxarrez Jainkoa ta erlijioa
t a erlijioa geiegi nahastu ditugu politikan, geinetan gaiñera injustizia ta berkoitasuna defenditzeko.
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