ezker abertzalea zertan den (V)

ezker abertzalea
ez da
oraingo protagonista
Sistima hau, bistan da, ez da
ezker abertzalearentzat asmatua.
Beraz, beste edozeinek erraztasun
haundiagoak ditu ezker abertzaleak
baino: PNVk, PSOEk, PCEk
berak.
Ikus dezagun, o r d u a n , ezker
abertzaleari zer jokabide dagokion.
Nik uste dut, orain inportanteena dela, lehenengo argi eta
garbi ohartzea, nola, sortu diren aldakuntzekin, beste oposizio Alderdiek ezker abertzalea abantailatu
duten. Eta nola ezker abertzalea,
hegemoniku eta protagonista izatetik, bigarren rangora bota duten,
une batetaraka behintzat.
Sistema hau, sortu ere, beste Alderdi horiei partizipazio piska bat
boterean emateko sortu baita. Eta
beste Alderdiok tonto hutsak lirateke, aprobetxatuko ez balute.
Baina nik honela esango nuke:
orain artean ezker abertzalea izan
da protagonista. Faxismo zaharra
puskatu eta Estatua eraberritzeko
maila berri batetara berak ekarri
gaitu; eraberritze horretan protagonistak beste batzuk, dira oraingoz:
alegia, lehen eginkizunak burutzeko. Ezker abertzaleak orain
batez ere egin behar duena, da,
bera ere eraberritzea, bihar berriz
ere protagonista bihurtzeko. eta,
maila hau ere gaindiaraziaz, beste
maila berri batetara bultzarazteko.
Ezker abertzaleak orain egin behar
EZ duena, da, momentu honetan
ere protagonista izaten enpeinatu.
Momentu honetako eginkizunak:
Estatuaren moldaberrizte democratikoa, berrakjuste ekonomikoa eta,
Euskadin, prozesu autonomikoa.
Horiek, nahita ez egin beharrezkoak dira orain. Baina horiek hirurak, ezker abertzalea gabe egin nahiko dira eta egingo dira. Kondizio
hobetan daude beste batzuk; oso
interesatuak ere badaude beste horiek, ezker abertzalea gabe aritzeko; lanok beste horietxei enkargatzeko sortu da hain zuzen, sortu
ere, sistema hau.
Beraz, ezker abertzaleak alfer-alferrik du enpeinatzea, bereak ez
diren eta bera gabe ere berdintsu
egingo diren zereginetan. Oraindik

protagonista jarraitu nahi lukeela,
ematen baitu batzutan.
Ezker abertzaleak Autonomi Estatutu alternatibu bat edo, eskaini
nahi izateari, nik ez diot zentzu
haundirik ikusten, esate baterako.
Beraz, ezker abertzalea PNVren
eta PSOEren morroin modukoa bi-..
hurtzen ote da? Bai eta ez. Alderdi
horiek biltzen dutena, ezker abertzaleak berak odolez eta lanez
erein zuenaren lehen uzta besterik
ez den neurrian: utzi egin behar
die uzta biltzen. Eta l a g u n d u .
Baina ez, ezker abertzaleak bilatzen duena, gehiago den neurrian:
ezker abertzaleak ez dauka kritika
uzterik.
Situazio hau, pilotarik gabe pilotan aritzea bezalatsu da, eta arrisku
haundian jartzen du ezker abertzalea: ezerezean suntsitzeko eta indar
politikoen artetik desagertzeko
arriskuan, alternatiba propio bat
eskaintzen ez badaki. Alegia, oraintxe bertan ere, sinesgarri eta baliagarri ager dadin altematiba, oraintxe berton aplikatzeko botere
alternatibarik ez izan arren. Alternatiba hori, oraingo prozesua baitestean eta, une berean, hau gaindiaraziko duten bideak irekitzean,
konsisti naiteke bakarrik. Biak batera. Oraingo prozesuari buruz eta
prozesua gidatzea duten alderdiei
buruz postura negatibu hutsak hartuaz, ezker abertzaleak bere sinesgarritasun galtzen du: faxismopetik
gatoz eta herriak ikusten du, ikusi,
ulan positibu bat egiten ari direla
horiek; kontra hutsean dabilena ez
da ageri sinesgarri. Postura positibu hutsak hartuaz, izateko arrazoia galduko luke: horiek egiten
dutena dena ondo badago, ezker
abertzalearen izateko arrazoirik ez
dago.
Beraz, ezker abertzaleak, protagonistarena jokatu nahita ibiltzeari
utzi behar dio. Eta, bigarren, protagonismoa eman zion radikalismoa
utzi behar du, borrokaren beste era
batzuk bilatzeko. Hau da, ezker
abertzaleak, lehenengo bere
oraingo lekua gizartean bilatu
behar du, bere barruko krisisa ere
konpontzeko. Joxe AZURMENDI

