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En el ullimo articulo parecia potler quedarnos tranqui!os,
sobre la base de la distincidn entre /a revohtcidn burguesa
v la revolucton moderna.
Pero hete aqui que el editoriolista de Deia vicne a calificar la revolucidn moderna se reftcre, sin duda, a la que
predicd Marx cotno "irracionalidad
revolvionaria".
"Deia" escribia esto el 24 de novtembre, al dia siguientc
de la huelga general eonvoeada por los traba/adores de
Arrazoiak egingo zaituzte libre!
Hauxe da iraultza moderno guziiek
sinetsi duten "fedeko artikulua".
Ebanjelioak besteta zioen: "Egiak
egingo zaitu/.te libre". Baina agian
hura beste honen itzulpena beslerik
c/ da. Arrazoia bihurtu da egia politiko, sozial eta ekonomikoarcn
argi,
Iraultza modu bakoitza arrazoizkotasun berriren baten izenean eta
horren bila abiatu da. Giza arrazoi
unibertsala aurkitu zuen iraultza
burgesak, eta horren bidez askatu
uste zuen gizakia, ideologiazko dogmakeria eta erlijiozko sineskeria
guztietatik, uadiari buruzko bcldur
eta fetitxismo lotsagarrietatik, gizartezko egitura feudal, estatiko eta
teokratikoetatik.
Ekonomi legeen arrazoibide berria aurkitu uste zuen irauttza sozialistak, eta horren bidez gitatu nahi
du klase proletarioaren askapena,
beronen alienazioetatik eta ugazabeen aldetikako xurgapcnelatik atereaz,
Azkenik, "Herrien iraullzaren"
garaian omen gaude (Jakin' 1977.
2). Gizakiaren ingurune natural eta
kulturalearen arrazoibidearen argitan. masifikaziolik, kutsaduratik eta
deskulturazio-desnazionalizaziotik
askatu nahi da herria ela giza elkarte jatorrizkoa.
Askatasunaren burrukak beti eraman du arrazoiaren errebindikazioa. Ezin daitezke bcreiz arrazoia
eta askatasuna: ideologikoa, .kosmikoa soziala, politikoa, ekonomikoa
nahiz nazionala izañ.
Baina Arrazoiaren eta Askatasunaren arteko harreman historia aldrebesagoa da.

Arrazoia bahitu
Espainiko eta Euskal Herriko
azken arteotako gorabeherei begiratzen badiegu, bahituta edo dago
arrazoia, Erreforma politikoa hasi
zenetik. Erreformistek beraiek daukate bahiturik, demokrazia eta
konstituzioaren, autonomia eta estatutuaren izenean. Erreformaren inslituzioen "urrezko" gartzelan daukate bahituta arrazoia.
Beraiek ezarritako instituzioen
bandera, eta etsai politikocn kontra
jaurlitzeko arma bihurtu dute arrazoia. Bahiketa hutsa! Baina arrazoi
bahiiua, askatasunik gabeko arrazoia da. Ezin izan, beraz, askatasunaren oinarri, gidari eta zirikatzaile.
Demokraziaren eta askatasunaren
izenean eraikitako insituzioen mooin bihurturik dago arrazoia. Eta
•'ula daukatelarik, txantaiabide
-•smatu dute, beraien erreforntra burrukatzen dircn

Echevarria y apoyada por fos sectores politicos y sindicales rupfuristas del Pais Vasco.
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Pero cs quc KAS, para jusfificar la misma huelga
habia reeurrido, tres dias antes, al mismo argumento de la
racionalidad, pero dl reves, cuando condenaba la "irracional reconversion industria!" dcl "enemigo irreconciliable
de }os traba/adores, la hurguesia".
Se trata de la oposicidn razdn-anfirrazon? O nuis hien
de la dialectica razon-contrarrazon? El hecho es que las

fuerzas instaladas en las instiiuciones de la Reforma han
secuestrado la razdn; la oposieion rupfuhsta eoncretamente la izquierda aberfzale rupturista se cmpcña en reivindicar su razdn, mienfras tanto.
Pero si nuestra liheracidn nacional y social han de
tener un contenido revolucionario, es necesaho algo mds
que reivindicar )a ntzdn seeueslrada: hay que recuperarla
y iiheraria. Es responsabifidad de la izquierda abertzale
rupturista.
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ezker abertzalea: arrazoia askatu!
guzlien aurka, F.ta besvalde, beren
politika, beren dcmokntzia edertzeko bidetzat hartu dute. Honetarako etengabe ari dira arrazoi bahituaren mezuak kanpora, beren
erreformatik kanpo daudensi bidaltzen: Beren erreformaren arrazoizkotasunaren mezuak dira denak,
Behinena hasieran bertan eman
zuen, erreformaren oinarrizko lehen
hiru debekuen arrazoizkotasuna
erakutsi zigunean: Monarkia, harmada eta Espainiaren batasuna ikutzerik ez zegoen. Horixe zen arrazoizkoa: arrazoi behituaren Ichcn
mezua.
Horren ondoren etorri dira geroko guztiak.
Politika errcformistarcn arrazoizkotasuna goi-mailako "kontsentsuetan", "Pactos de la Moncloa" zirelakoetan, Konstituzio espainolean,
Gernikako Estatutuan, LOAPAn
dago. Horiek dira benetan arrazoizko politikaren fruituak.
Ekonomi krisiaren aurrean, paktu
sozialen ela industri birmoldaketaren arrazoizkotasunaren mezua bidali digu bahituriko arrazoiak.
Energia nuclearra ere edertu digu
Erreformaren arrazoiak; aurrerapenaren, garapen ekonomikoaren baldintza omen bait da energia nuklearra; eta horren kontra jokatzea
haitzuloetara itzuli nahi dutenen zorakeria.
"Terrorismoaren kontrako legearen arrazoizkotasuna ere agertua
digu Erreformaren arrazoiak; horrela bakarrik omen bait dago "La
violencia irracional de los terroristas" desegiterik; torvura ere arrazoizkoa, hortaz!
Azkenburuan. Erreformak bahituriko arrazoiak bere bunia Estatuarrazoiarekin berdindurik agertu
dtgu.
Eta bere mezu guztiak honetara
bildu ditu: La Razon al noder!

Arrazoia errebindikatu
Baina ba dago gurc Herri honetan beste sektore handi bat —eta ez
da Hcrri Batasuna bakarrik— arrazoi bahituaren mezu [iluragarri horiek onartzen ez dituena, konstituzioari men egin ez d i o n a ,
Estatutuari ezezkoa eman diona,
erreforma hori ukatu egiten duena.
Eta bere arrazoia errebindikatzen
du.
Arrazoiarckin batera prentsaren
askalasuna bahitu baldin badu

Errcformak, prest daude besteak,
auzitan, tribunaletan, kondenalan
eta gartzeletan sartzeko, herriaren
eritzi —askatasuna eta informazio—
cskubidca indartzeko eta finkatzeko.
Desmobilizazioaren
mezuaren
kontra, mobilizazio etengabcaren
arrazoia errebindikatzen dute besteek goi-mailako kontsentsu-bidearen arrazoizkotasunari. herriaren
etengabeko partaidetzaren eta oinarriko batzarrearen arrazoia kontrajartzen diole.
Paktuen eta birmoldaketa ekonomikoaren mezuaren aurrean, langileen partaidetzaren arrazoia indartu, bultzatu eta finkalu nahi
dute besteek.
Energia nuklearraren ederra predikatzen badu erreformisten arrazoi
bahituak, besteen kontra-arrazoiak
burruka ekofogikoaren esperantza
eta arrazoizkotasuna dcfenditzen
ditu.
Estatu autonomikoaren eta autonomi estatutuaren arrazoi "ederrenak" agertzeko zenbat mezu! Hala
erc, erreformarcn kontrako hemengo entzungorrek autodeterminazioaren eta independentziaren eskubideen arrazoiaren
alde
burrukatu dira eten gabe; Estatutu
nazionala bakarrik dute arrazoizkotzat jotzen.
Azkenik, bere mezuak entzuteko
prest ez daudenei mehatxuka- hasizaie Erreformaren arrazoi bahilua:
errepresioaren, lege antiterroristen,
Estatu-kolpeen mehatxuak. Arrazoi
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bahituaren azken mez.uak dira horiek. Baina bcsteek errcsislcnlziaren
arrazoia erakutsi behar dela, diote.
Arrazoi errcformistaren aurrean'
etenaren arrazoia errebindikatzen
ari da gure Herriko sektore handi
bat. Eta ez dago hemert zergatik
ukatu bcren arrazoia errebindikatzeko dulen eskubidea. Alderantziz,
erreformak arrazoia bahitu baldin
badu, besteek ez daukate arrazoia
errebindikatu besterik.

Arrazoia berreskuratu
Baina berehala esan beharra dago
sektore honi, ez dela aski arrazoia
errebindikatzea. Berreskuratu, bereganatu egin behar du arrazoia. Ez
da aski esatea eta oihukatzea: "Guk
arrazoia genuan"; "Gure arrazoiak
ez dituzte entzuten!"
Eguneroko lanean cta burrukan
egin beharrekoa da arrazoia, etengabe lantzekoa. Arrazoi bahitua askatu eta liberalu beharra dago, benetan ezker abertz.aleak bere
arrazoia erakutsiko baldin badu.
Orain ez da aski errcforma demokratikoari etendura demokratikoa kontrajarlzea; etendura errebo-'
luzionarioaren arrazoia erakutsi
beharra dauka ezker abertzaleak,
Baina horretarako arrazoia mamitu
egin behar da.
Begien aurrean daukat EI Pafseko editorial bal (I979ko martxoaren I7koa). Titulua: "Algunas interrogantes sobre el País „Vasco".
Herri Batasunaz luze hitzegiten du,
Honelako esatdiak jasoko ditut:
Herri Batasuna "en la que los parti-
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dos son baslantc nicnos imporlanles
que los lidcres y las emotiones prevaleccn sobre los programas y argumcntos" (...) "F.sas emociones ciegas
para el analisis" (...) "Pcro indican
|a irradonalidad y el cmocionalismo
del mensaje que transinite a sns lectores Herri Batasuna.,.".
Horrelako beste inila aurki dai-'
tezke azken urtcolako egunkarietan,
etsaiari jaurtitzcko arma bihurtu
bait dute beraiek bahilutako arrazoia.
Baina errcforma onarlu ez dutenek ez daukate etengabe crreformak bahituriko arrazoiaren mezuci
cta geziei erantzuten ibillzerik.
Hobe esan, etengabe erantzun
behar diete. baina beren arrazionaltasun berria, iraultzailea landuz eta
erakutsiz.
Errebindikazio cta burruka ckologikoa... Erresistentzia... Hcrriaren
elengabeko partaidetza polnikoa...
Herriaren batzarre demokrazia...
Langileriaren zuzeneko partaidct7.a.., Autodeterminazioa eta indcpendentzia... Aministia... Guzti
hauek eta beste asko ez dira arrazoi
crreformistaren mezuei erantzuleko
estoganak, mezu haien pareko eta
hitzezko erant/unak. Arrazionaltasun berri bat, logika original bat eskatzcn dute.
Herri Batasunak -eta erreformaren aurkako beste indar guztiekbeharrezko du bere arrazoibidcci
forma ematea, gogarte sakon cta
originalez. Beharrezkoa du nora,
. noraino eta nola iritsi behar duen
erakustca. Horrela bakarrik aurkituko dute bere ekintza eta burruka
guztiek arrazionaltasun berria.
Uaina ez da hori bakarrik.
arrazionalarekin batera, laxu ofganikoa eskatzen du Herri Batasunaren politikak. Organizazioaren arrazoia crakutsi beharra dauka.
bcnctan iraunkor eta cragile izango,
baditu bere politika. bere burruka
eta bere iraultza nazionala ela soziala.
Euskal Herriaren iraullzarcn
etendura gtobata -politikoa, ekologikoa, soziala, ekonomikoa, kulturazkoa. nazionala - egiteko irudimen handia bchar da -cta neurri
batez erakutsia du hori Herri Batasunak—, baina ez da aski "Imaginación al poder" eslogana; "la razon
al poder" esan dutenei, arrazionaltasun berria erakutsi beharra dago,
haiek bahitu duten arrazioa bcnclan
askatu eta liberatuko bada.
. Arrazoiak askatuko bagaitu, arrazoi bahitua askatu beharra daukagu.
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