MILOVAN DJILAS
edo
komunismosmaren giltzarria
Tito'ren "bigarrena", Milovan Djilas deritzana, oraín dala urte batzuk gartzelan sartuta izan zanean, zarata aundia j a r r i zan munduan. Geroz, piskanaka, aztu egin zan gertaera eta gaur,
Djilas gartzelatiz aterarik ere, besterik
gabe utzi da auzia.
Gertatu zana, ordea, ez da ximplekeri
bat; edo, batzuk nai izaten duten bezela,
agintaritza artzeko burrukaldi bat baizik.
Gertaerak orretara fkusten dituztenak 0beto ezagutzen dute beren burua, gertaerak bafño.
Djílas'en gertaera noski ez da bakarra.
Alderantziz, ain zuzen. Eta orregatixek
da aztergarria.
Djilas'ek, komunismoak guztiz gogaituta eta iguinduta, "Klase berria"
idazten duenean, ez du beiñere esaten liberalismoa obeto iruditzen zaionik, edo
orrelakorik ezer. Bere marxísta gelditzen
da liburu guzian zear.
Ez du esaten, bestaldetik komunistak zital-mordo bat baizik ez dirala edo
orrelakorik. Berak aitortzen du (eta aitortze ontatik asi bearra dago) komunistak, asieran, burruka denboran, A
G I N T A R I T Z A LORTU A R T E A N , zintzoak
dirala. Edo, obeto esateko, fiñak et egiazkoak sasi-komunistak baiño geiago eta
indartsuago dirala.
Gero, berriz, A G I N T E A L O R T U R I K ,
itzuli egiten da egoera: eta sasi-komunismoa jabetzen da danaz. "Klase berri
bat" sortzen da, jaun eta jabe politika
eta ekonomiaren nagusi. Eta langilleen,
nagusitasuna, "klase" berri oien nagusikeria biurtzen da.
Djílas'en liburua irakurri ala, zenbatetan gogoratzen dan irakurlea Franco'ren
menpean gertatzen dirán nagusifkeriez.
Djilas'ek, dana dala, sozialismo demokrataren alde itzegingo ez balu ere irakurlea ,berak erabakiko luke ori. Komunismoaren akats nagusia (eta beste guzien
iturburua) garbi baitago: A Z K A T A S U N I K
E Z A . Azkatasunik ez dagoenean, ustelkeria nagusi. Ez al zan, ba, ikusi, ErdiAroan, ere, zertara eraman zuen kristautasunak berak Inkisizioari elduta?
Gure Landaburu'k erderaz dioen bezela: "Entre los dos extremos —comunismo
y franquismo— hay otra política también revolucionaria que, hay que confesarlo, no ha sido siempre ni en todas
partes demasiado eficaz, porque no ha
hab'do valentía ni sinceridad en cumplirla, pero es la solución que nos queda:
progreso social sin matar la libertad".
Orixe da. Aurten filosofo eta ¡akintsu
asko, asieran komunista guztizkoak izanik
ere, geroko nagusikeria eta "klase berria" ezagututa bere burua ukatuz, D j i las' ek ausarki egin zuen bezela, komunismoa gaitzetsi duete Eta ez da arritzekoa.
Azkatasuna ez da ezer bidegabekerien
iturria agorrerazten ez ba da. Baiña, asmorik onenak eta bertuterik aundienak
il egiten dirá, eta gaistakeri biutzen, azkatasunaren faltaz nagitasuna Estaduaz
jabetzen danean.
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