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Ekintzaleak eta masa
erakundeak
Ama hozten denean hozten omen da haurra eta ama berotzen denean berotzen. Amak ncguko erropak jazten dituenean semc-alabek ere neguko jantziz ibiii behar izaten dute.
Eta aldcrantziz.

mundua sutan jartzera e t o r r i o m e n zela. M i l i t a n t e a k bere inguruko denak sutan i k u s i nahi

ilala da esaera. Eta halatsu gertatu cre ohi da. JEta ez hizketan ez dakiicn haurrekin bakarrik. Baita hazixeagockin ere.

lituzke.

Honclako zerbait gcrtatzen da gizartean ere. «Herriak hala
nahi du». «Herriak hala dio», «Herriaren kaltetarako da Iiori,
beste hori, berriz, HerriaferJ oñerako...». Jcndc asko mintzo
da Iierriarcn izcnean.

lituzke g u s t o r a e n a . Lan arazoetan diharduenak, denok f a b r i k a r a sarraraziko ginduzke, be-

Hizketan ez dakien haur jaioberriaren antzera hartu ohi da
Hcrria. Izan ere hala izango da, behar bada. lsilik bait da.
Ez du hitzegiten.

bezala... Berezkoa du m i l i t a n t z i a k

Galda diezaiogun behingoz hizkctan hadakien ala ez. Kta
ez dakiela usie baldin badugu esan dezagun garbi behingoz, ez
dakicla. Esan dczagun argi eta garbi cz daki hizketan, ezjakina da, ume bat. Amak umeari bezala esan diezaiogun, bcraz,
nik dut arrazoi e(a nlk agintzen dudana egin behar duzu. Baina ezjakintzat dugun Herri horren izenean ez dezagun ezer
csan eta erabaki.
Hori horrela dcnik uste ez baldin badugu saia gaitezen herriaren berri jakiten. Herriak badaki hizketan. Hizketarako
txanda utzi behar zaio. «Aita hain herritzua izanik npla dira
scmeak hain isilak?» galdetu genion bati. «Hizketan skastcko
txandarik cta tartcrik ez die utziko eta», eranfzun zigun.
Herriak ez du komnnikabidceian sarrerarik. Ez du gaurko
gizaricari dagokion mintzabiderik. Beii bezaia Eagunartean,
ctxean, bidean doafarik, jolasean dabitenean, hiizegin ohi du.
Tabernan, iantegian, peSoiafekuan, kaiean eta abarretan esaten
duena enlzun behar dugu. Langikek. nekczariek, dendariek,
fededunek, fedegaheek, industngizonek, gay.teek, hclduek, zaKarrek cta abarrek zcr dioten jakin behar dugu.
Mintzabidcrik ez duen herri horrck zer nahi duen jakifeko
beste hiderik cz da gaurregun. Besteia nork herak nah: duena
nahi duela herriak crc usteko du. Norbere cdo norbcre taldearen nahiak, tisteak, ametsak, iritziak eta jokabideak Herriaii
ezarriko zaizkio.
Zuria dcnak gtiztia zuri dela usteko du, gorria denak guztia
gorri, beltza denak guztia beltz, eta abar eta abar.
Herriari berari utzi behar zaio hizketan ahal detarik. Herriarcn abotsa ez da isil erazi behar. Denak batera, builan,
oihuka nta zalapartan ihardutea ez da ona. Are okerragoa denak isii craztea.
Herriarcn izenean eta ordez
keratu dituen gizonek bakarrik
Herriari berari utzi behar diote
cgitcn. Hcrriaren iritzia biltzen
dute.

hcrri horrck horretarako auhitzegin dezakete. Hoiek cre
hitzegiten, crabakitzcn eta lan
eta bistaratzen saiatu behar

Herriak edo herriko gehienek nahi ez duten, onartzen cta
onirizten ez duten zerbait herri horri czar eraztea bortxakeria
da. Hcrrian hazia erein behar da, noski. Baina guk ercin gabe
bildu nahi dugu edo ereindakoa erne baino lehen. Eta haziak
ernetzen, landaratzen, loratzen eta aleak ematen hasterako
denboralca behar du.
Hazia ereiteko cskubidea eta erantzukizuna edonork du.
Inori ez diogu eskubide hori ukatu bchar. Baina Herriarengana fruitu btla abiatzcn bagara ditucn fruituak bildu bchar dizkiogu. Eta sagarra cmaten baldin badu intxaurra eman duenik
cz dczagun esan. Adieraz dczagun garbi herriak eman duena.
Bcste guztia, hcrriaz baliatzea da, ez hcrria zerbitzea. «He
rria, hcrria, esalcn duten guztiek ez dute herria zerbitzen, hcrriarcn borondatea egiten saiat/.cn dircnak bakairik baizik».
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Militanteak,

Kultur

e k i n t z a l e a k , denak

lanetan

m i l i t a n t e izatea nahi l u k e . Badakigu, J e s u k r i s t o e r e

a r i denak, i n g u r u k o denak buruz behera k u l t u r lanetan m u r g i l d u k o

re esku balego. Bada. guziok esku bietan pipa banakin j a r r i k o ginduzkeenik e r e , oestean
i s u r i h a u . Baina joera horrezaz gainera, p l a n t e a m e n d u

bat e r e egon l i t e k e , hotz-hotzean eginda, h o r i x e eskatzen duena: alegia, jende guzia beti
ernai j a r r i

nahi

o m e n dagoen

lukeena, «txispaz

harmaturik,

bandera

zabalik»,

gure

Patroi

Haundia

bezala.

Posible al da hori? Egun batzuetarako, bai. dudarik gabe.
Luzarorako, zailago dirudi.
Inposible denik ere, ezin esan
liteke besterik gabe. Ez dakigu.
nondik nora ibili beharko dugun.
Eta etorkizun
bidea
nolakoa
izango den, gerora ikusiko da.
Baina, oraindik oraingoz berehalako batetan jende guzia su
ta gar ikustekoak garenik, ez
dirudi. Horixe komeni zaigunik
ere, ez dago oso garbi. Eta, dena den, hortarako ahaleginak
utzi GABE, beste bide batzuk
ERE urratzen saiatzeak dirudi
arrazoizkoena.
Militantzian sartu nahi duenak, baditu bere aukerak.
—oOo—
Baina gizonik gehienak, nahi
badugu ta ez badugu. gizonik gehienak, gehienak bezalakoxeak
dira. Eguneko ordurik hoberenak lanean sartu behar dituen
horrek, patxada piska batetarako eskubidea ere badu, eta atseden piska baten premia ere baduenez gero, ez daduka batera
ta bestera ibiltzerik. Ez eskatu
horri, liberatu batek bezala joka
dezanik. Eta gehien-gehienak halaxe daude.

kian aritu nahi dute lanean, badakite ta, lan on batetan ari direla. Pedagogo batek ez daduka
jakin beharrik. industria kimikoa
nola dabilen. Zapatari batek nekez jakin lezake, zentral nuklearretaz zer eritzi. Kultur lanetako
buruhausteak apenas ezagun ditzake edozein langilek. Eta abar.
— oOoGuziok organizatzerik balego,
ordea, Alderdi baten barruan
edo inguruan adibidez. guzion
arteko informazio ta komunikazio sistima bat sortu ahal izango litzateke. Ikuspegi ta esperentzia ezberdinokin etorkizunaz
orokarki planegin ahal izango litzateke. «Gizarte osoaz» burubide batzuk hartu ahal izango lirateke, elkartasunean eta guzien
interesei begira. Hots, pentsamentu politiko bat eta programa politiko batzuk landu ahal
izango lirateke.

Bestalde, injinadorea ta zapataria bakarrik ez dago. midikua
ta baserritarra, etc., bakoitza
bere lehioan eta kondizio mugetan. Eskualde guziak, ez daude kondizio berdinetan ere. A i n tzakotzat har ditzagun diferentziok. Eta ezberdintasunok masa
organizazio hortan, pentsamentu
ta programa politiko horietan,
sartuerarik izango badute, bisBeste hori abogadua da. Edo tan da, pentsamentu ta programidikua. edo injinadorea, edo ma horiek zabaltasun haundibiologoa, edo ez dakit zer. Ho- koak izan beharko dutela.
rra beste hori: arrantzale, zapatari. enfermera, parroko. baseMilitante sutsuari
honelako
rritar, irakasle, dendari. Bere burutazioak eta asmoak ez zaizzereginetan badaki gauzak nola kio bat-batean gustatuko. Denak
dauden. Baina handik kanpora
militante gogor eta bero-bero biez du gauza haundirik ezagu- hurtu nahi bait lituzke, guzi hotzen. Erraz ikusten du. baserriani derrotismo eritziko dio. Asren edo osasun publikoaren pro- m u o k «erreformistak» direla,
blemak. esate baterako. gizarte esango
dizu.
erreformismoari
osoaren antolaketa barruan dau- dion erdeinu guziarekin.
dela. Gizarte osoari nolako soluBaina gogoan har dezagun, ez
zioa eman, halakotsua izango
dela bere gorabeherena. Beraz. dela inoiz esaten, herriak holaez dadukala bere problemen so- koxe organizazio bat baizik beluzioan pentsatzerik, g i z a r t e har ez duenik, eta bestelakorik
osoaren antolaeran pentsatu ga- ez. Aitzitik, bestelakoak ez lirabe. Baina «gizarte osoaz» ez du teke batere gutiago beharko.
ideia garbirik. Ez galdetu baseEta ezta ere. ez da esaten.
rritarrari, midizinaren sozializaorganizazio batetarako
zioa nola egin, ezta midizina so- m a s a
pentsamentu
ta programa horiek
zializatu behar al denik ere. Injinadoreak ez du historia ezagu- minimo kaskar eta ezdeus batetan
gelditu
behar dutenik, zitzen. Biologoa gaizki dabil lege
nez deus egin nahi ez duen edokontuan. Eta, jeneralean, zenbait
nori, konzientzia lasaitzeko ta
eta espezialistago izan b a t
—ikasketengatik nahiz bizimo- bere burua zuritzeko aitzakia
emateko
moduan. Jendeteria zaduagatik eta lanbideagatik— hainbat desgogarago sartuko zai- bal horri ez gehiegi ta ez guzu, bere esku artekoak ez diren tiegi eskatu beharko litzaioke.
arazoetan. Politika, ordea, «gizarte osoa» antolatzeko artea
—oOo—
alegia, ezagutzen ez ditugun arazoz beteta dago.
Honelako asmoak ez dira gaHorra, ba. Gure inguru. hau betik goizera onartuko. Militanlangile aditu ta saiatuz beterik teari zaila egingo zaio, asmuotodago. Eta langileok beren lanto- ra jartzea. Militante ez denari

ere, berea kostako zaio: militante harrigarri ta heroikoak, mugarik gabe sakrifikatuak, mirestera ohituegirik gaude. Baina horixe lortu behar da, hain zuzen:
jende guziok besteen mireste
hutsetik beren ekintza batetara
pasa araztea.
Militantea, edonolako militantea, ez litzateke noski organizazio honetatik kanpora geldituko.
Alderantziz, honelako erakunde
batek aski zabala izan beharko
luke. Bere radikalak eta moderatuak izan beharko lituzke. Eta
militanterik gabe ez luke zentzurik izango. Militante molde diferenteak daude ta hauxe izango genuke bat: herri oldeen barrutik eragile.
Bestalde, jomuga ezin izan liteke jende guzia organizatzea:
masa organizazio bat bai, baina
guzi-guzienik gabe. Guzientzat
erreferentzia bat jartzen duena,
noski.
Joxe Azurmendi

JABEA:
Nafñrroa. Kantaurl ®tfi Arfcgoiko Kaputxinoek.
Burlada, Kale Nagusla, S&-1
Donostla, Okendo, 22
Telf. 41-95-88
Ondezkarla: Kalataco Erefza
Iturriza
AflPIDE SARIA:
Barruan
400 pszsts
Korreo batasunetako herrietan 620 pezsts
Atzerrietako beste herrletan
460 pozstfe
Alrez
Aldez aurn»tlk galdetu
Salmenta (ale
bakoltza)
10 peiste
Moldlztegla ota Idszkoi'e:
-Gr^flcss Navasai»
A. Adoain, 1. IRUIKEA
O. L: NA. 80-1963

