OPINION-IRITZIA

ORAIN, Inkisitore Haundiak
berak ez du beste irtenbiderik
asmatzen Inkisizioa salbatzeko, Inkisizioa erreforrnatzea
baino... Hemendik aurrera Inkisizioari ez zaio Inkisizio esango. Izen berri
polit bat emango. zaio. Oraindik ez dakigu nolakoa. Baina, Maria Dolores,
esate baterako.
Goizetik gabera, zentralismoari ez
zaio adiskiderik gelditu. Estatu zentralista lehenbailehen erreformatu beharra dago, inola salbatzeko. Paper
berriberriak eta izen polit bat emango
zaizkio. Barberoak emango dio labainmozte elegante bat kaskarrean
Traje dotorea jantzi. Eta horra Estatu
berria. Oraindik ez dakigu, Estatu federal edo nola deituko den. Baina,
Adolfen Estatu edo Neo-Adolfismo,
edo horrelako zerbait berbataia liteke
agian.
Oso zaila da ulertzen, zergatik orain
denak Estatutuaren alde omen dagozen derrefente: Gu geu, Estatutuaren
eta askoz gehiagoren alde gagoz. Gure
arrazoia ez da batere berria: Euskal
Herria herri bat dela eta nazio bat dela
eta beste edozeinek haina eskubide
duela bere burua gobernatzeko. Baina
beste horiek zein arrazoi duten, ezin
asmatu dugu, kaskoa bero-berotu
arren.
Tradizio historiku bereziak aipatzen dituzte, Karlistak desagertu dira

lortu ahal izateko. Hori beste gauza
bat izango da. Baina Estatutuak bere
egiazko sentidua izan dezan.

JOXE AZURMENDI
nonbait, hauteskundeon graziaz,
baina karlismoa guziez nagusitu dela
ematen du. Tradizioak, halare, oso
politak eta kuriosoak, hamar eta hogei mila dagoz bazterretan. Eskualdeen autonomi-tradizioak baino zaharragoak eta biziagoak. Santiagora pelegrinazioan joateko tradizioa, esate
baterako, edo Bazko loratsutan konfesatzea eta jaun hartzea, Konstituzio
nazionalean sartu beharko ote ditugu? Soroak bedeinkatzea eta San
Joan sua eta Olentzaro ez aipatzeko.
Edo etxe-guduen eta kolpe militarren
eta palazio-intrigen eta Diktaturen Estatutu bereziak antolatu beharko ote
ditugu? Tradiziozko samar bihurtu
bait dira. Eskualdeen edo erreinu zaharren "autonomi tradizioak" aspaldian dagoz hil eta zerraldo. Bizi-bizi
dagoena, autonomi nahia da, nahia,
ez autonomi-tradizioak, horiek aspaldi zanpatu zituzten eta. Bizirik balegoz, ez legoke zer berbiztu. Bestalde,
zertara dator, sozialistek eta, orain
tradizioak aipatzea, tradizio horietxek
beti gogorki burrukatu izan eta gero?
Haundiak gertatzen zaizkigu tradizio hauekin. Lehen txarrak ziren eta,
horiek desegitearren, ez dakit zenbait
gerra egin genuen eta zenbait amaren
seme infernura bidali genuen. Orain
on-onak eta politak dira. Lehen, haik
desegiteko amorratuta zebiltzanak,
progresistak ziren; eta progesistek
orain berriro ipini nahi dute, lehen
kendutakoa. Gero, azkenean lortu genuen tradizio horik akabatzea. Eta hil
z i r e n , hil baziren: zenbait eta
luzaroago hilda egon, biziago omen
dabiltza. Bitxitasunak ez dira bukatu:
Nafarroa zaharreko tradizio zaharrak,
estatutismoaren sustrai zaharrak eta
arrazoiak orain, doi-doi ailegatzen
dira Luzaideraino eta stop, Donibanera eta Donapaleura ez dira pasatzen... Berenak ez diren "beren mugak" arrazoiek ere.

Orain denek Estatutuak nahi dituzte. Baina ez zaigu esaten, zein den
Estatu espainolaren antolaera berrian
Estatuturik sartzeko oinarri eta arrazoia. Lehen hainbeste arrazoi eta
printzipio sakratu entzun dugu, ez Forurik eta ez Estatuturik eta ez euskararen ofizialkidetasunik eta ez kukumikurik onartzeko. Orain zer arrazoi
eta oinarririk gabeko Estatuturen
batzu izango direla, azkenean zerutik
helduko zaizkigunak. Ez dakigu zegatik, baina gogoak ematen dioenean,
hegoaizea ere sartzen da mendarteotan.
Foruak kendu zizkigutenean, arrazoiak argi eta garbi ematen zizkiguten: euskaldunak beste edozein bezalakoxeak zirela, Euskal Herria naziorik ez zela eta burujabetasunik ez zegokiola, eta abar.
PSOE-k, orobat, bere tradizio antiforal eta antiabertzale eta anti-Estatutu luzean, argi eta garbi eman izan
ditu arrazoiak: Euskal Herriak ez
duela soberania edo burujabetasuna
legitima lezakeen ezer; ez historia, ez
tradizio, ez kultura, ez hizkuntza, ez
nazionalitate eta ez San Fermin. Ezer
ez. Orain, bada, euskal kultura inoiz
baino galduago (herri kultura), euskara inoiz baino galduago (herrian),
nazionalitatea inoiz baino zatituago
eta hautsiago, eta ez dakigu zerk legitimatzen dituen Estatutuak oraintxe.
Eta gustora entzungo genuke arrazoia, gustora ere: ez bait-zaigu batera
gustatzen gauzak hala eta hola egiten
ibiltzea, eta ez jakin zergatik. Hori
frankismo garaiko metodua zen, hiritarrak adin larrira heldu gabe zegozenekoa, eta superaturik dago, noski.
Guk geuk ez dugu nahi Estatutua,
antzina, noizpait, Bizkaiari "nación
separada" esaten omen ziotelako; edo
Nafarroa Erreinu aparte omen zelako, bere Errege eta guzi; eta Foruak
izan genituelako, baina kendu egin

zizkigutenez gero, konpentsazioren
bat nahi genuk'eelako. Ez. Deus horrelakorik sekula izan ez bagenu ere,
Estatutu batetarako ez genukeela eskubide eta arrazoi gutiago izanen, iruditzen zaigu. Herri bat garela eta nazio bat garela, uste dugu, eta ez da
asko, baina aski delakoan gaituzu, Estatuturik izateko arrazoi eta oinarri
bezala. Jakina, nola garen herri bat
eta nazio bat, eta nolako herri garen
eta zer nazio, ikusi nahi dugunean,
guk ere, besteen modura, begiratu ohi
diogu historiari. Baita prehistoriari
ere, guk. Baina, deskuido santu batetan, euskaldunak noizpait kanibal
izan zirela aurkituko bagenu, ez litzaiguke burutik pasako, kanibalismoaren tradizio beneragarri harentzat Estatuturik eskatzea...
Gu ez gara tradizio eta kuriositate
almazenik. Bai, tartaildu samarra,
baina herri bat gara, nazio bat gara.
Horixe da dena.
Eta guk Estatuturik nahi baldin badugu, ez da, herri honen antzinako
tradizio beneragarriak historiaren
museoan gorde nahi genituzkeelako.
Monarkia ere berriro sartu dugu.
Baina bai, noizpait historian izan
omen dituen beregaintasun eta burujabetasun formak berkonkistatuaz
(eta, printzipialki behintzat, guri berdin-berdin litzaiguke forma horiek
behin ere izan ez balira gureak), burujabetasun eta beragaintasun piska bat
irabazten duelako gure herriak. Bideak mila izan litezke eta bat horixe
da. Historiarekiko eta tradizioekiko
erreferentziak dira guretzat inportantzia gutien-gutien dutenak. Azkenean
gauza inportante bakarra, herri hau
da: haren bizitza eta haren eskubideak. Estatutuaren beste arrazoirik ez
dago.
Eta hori aitortzea inportante iruditzen zaigu. Ez, Estatutuan horrela
kontzesio haundiagoak ala tipiagoak

Ehun eta hegiago urtetan ukatu
zaiguna, hori da: Euskal Herria herri
beregain eta burujabe dela, nazio soberano.
Nortasunak, herri nortasunak ere,
ez dagoz beti berdin. Eboluziatu egiten dute, aldatu egiten dira. Norberaren konzientzia, orobat, eta berdin herriaren autokonzientzia, historiarekin
eta bizitzako gorabeherekin ibiltzen
dira gora eta behera. Oraingo emakume baten konzientzia ez da Erdi
Haroko emakumearen konzientzia,
autokonzientzia. Emakumearen nortasuna ere aldatu egin da. XVI-gn
mendean, Euskal Herriak, ez nortasuna eta ez autokonzientzia zituen
orain bezalakoak. Hein horretan arrazoi dute, nazionalitateak ez direla eternuak, esaten dabiltzanek. Arrazoi ikaragarririk ez bada ere horixe.
Lehenago Euskal Herriaren nortasuna nolakoa eta norainokoa zen,
berdintsu zaigu. Eta Euskal Herriaren
autokonzientzia nolakoa zen ere,
Paktorik egin ahal zuen Gaztelarekin
ala menperatu egin ahal zitzaion soilsoil, bildurrez galduta, eta Foruak berak sortu ahal zituen ala Txinako Kaiserrak eman zizkion, bost axola. Eta,
Foruak izan arren, Erregek zenbait
ahalmen eta sarbide zuen hemengo
arazoetan, bost eta erdi axola. Orduko
euskaldunek orduko beren konzientzia eta nortasuna zizuten. Guk, geurea. Euskal Herriak, beste edozein herrik bezala, historia politagoa ala itsusiagoa izan dezake. Horregatik inor ez
da eskubidedunago ala gabeago.
Oraingo Euskal Herriak bere
oraingo nortasuna eta bere oraingo
nazio-konzientzia ditu. Eta horietxen
araberako burujabetasuna dagokio,
bere buruarekin eta bere inguruko ala
urrutiko beste nazioekin bake-bakean
bizitzeko.

