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Soiialismoa eta lierna
Mingarri bada ere os« hotz hartii izan dute herri arazoa soziaUsinoak eta Marxisnioak; JJeste edazeiE agintemolde bezara larde\rikoi eta zenpatzaile bllaKatu dira arlo hortetan.
Hauxe bera esaten zigun '%arrescrok" Jehen asteko alean: "Jakina' denez, Fraintziako Sozialista Alderdiak, Komunistak bezala,
aiheruz eta errezçlcz begiratu izan ditu etni-arazoak eta desberdintasun-nahiak".
Bshinola Mitterrand-ek enian zion erantzutiaren berri ematen
digu: "Ongi dakizue: ni Nievre-ko deputatua naiz aspaldi honetan;
eta eskualde hartan ez dago çitni-arazorik. Aitor dut, beraz, problema horren gorabeherak, ez ditudala oso zehazki ezagutzen".
"Arrapostu horixe (edo hori haino gaiztcagorik ere ez gutxitan)
jaso liteke asko eta askot^n etni-arazoa beren haragian bizi ez duten sozjalistengandjk"Salaketa berbera egiten dio Mujikari PSOE alderdiagatik Valenciako Vicent Venturak Camtio 16-ean, 151. alean.
"Badira, esaten dip, PSOEn ez d&uden sozialista taldeak, ez
bait du denentzat arrakasta berdina- Zergatik?
"Ezin du ulçrtu zcnbait egia, bere erakunde baterakoi eta zentralizatzaileak ez bait dip egia hori ikusten e t a o n a r t z e n uzten.
Nahi ta ezkoa da egia nori aintzakotzat hartzea, Mujikak samurki
"taldeak" izenaz bataiatzen dituen hoiek agiriko edo zentzuzko eztabaida bateari parte h a r dezaten",
Badirudi Farntziako Sozialista Alderdia ohartu dela, herrien
berezitasunaz eta nortasunaz arduratzen ez bada, jai duela leku
askotan. Egiazko kezka ala itxurazkça bakarrik du? Gauza asko
agindu ohi da' agintea hartu aurretjk. Erraz jazten da politikoa ardi
larruz. Fruituetatik ezagutu behar da. . . . . ' Guk ez dezakegu herrien berezitasuna eta nortasuna aintzakotzat
hartzen ez duen sozialismorik onar. Hor konpon. Gizonaren eskubideak ez daitezke komenientzira muga. Politika moldeak eta taideak
herriaren eta herri horretan gizontzen den gizonaren zerbitzutan
egori bçhar dute.
Gizona eta herria, berriz, diren bezalakoak dira. Ez nik nahi
nituzkeen bezalakoak.
Inork ez du herriaren jaun eta jatje izateko eskubidi-rik. Ezta
ordezkari ere herri horrek agintea ematen ez dion bitartean. Herri horretako talderen baten ordezkaritza izango du gehienez ere.
Hcrria, denck osatzen dugu: zuk eta nik, gazteek cta zaharrek, gizonezkoek eta emakumczkoek, gure seme-alabek eta çure guraso?k,
tkasiek eta ezjakinek, zurjek eta beltzek.
Den bezalakoa dela gure herria, horri znr natzaio. Hori maitf;
behar dut, txikia eta ezcreza bada crc. Edoncrk maitat?en dftu Itaundiak eta indartsuak. Ikusten dena maitatzen da. Haundia, herriz,
ikusten erraza izan. Txikia ikusteko krisaiEu guztiak piztu behar
dira. Behean dagocnak eta behcra jaistcn denak bakanik ikus dczake txikia. Norbaitek ikusten ez badu oso gorenean dago a!a begibista motxa dauka. Hankazpian dauka agian.
Denan den herriaren eta herri horrek sortzen eta egiten duen
gizonaren zerbitzutan ihardun behar dugu. Ezagutu cgin behar
dugu, lehenik, horretarako. Herri horren iritzia eta nahia ja^iteko
bideak jarri behar ditugu.
Ugalduz, indartuz eta haziz joan behar lpke hcrri hoiren egiazko zerbitzarien taltlcak. Aspaididanik izkutatuak beharko zuketen,
gure arteko jauntxokeriak eta taldekeriak, herri horrcn ona bakarrik bilatu izan bagenu.
Ordu da oraindik.
Irekitasunaren eta etkartasunarcn turuta jo du orduak.
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Marxisma eta nazional
arazoa Euskal Herrian
Goiko titulu horrekin berorrekin
ZABAL Elkargoaren liburu bat agertu da: Marxisma eta nazional arazoa Euskai Herrian. Egileak: P. Iztueta eta J. Apalategi. Argitarazle
Zabal izeneko Elkargoa, Elkar argitalpenak, Irati Saila, Baiona 1974,
143 orrialde. Argitaldariaren lehen
argitalkizuna da. «Hautes Etudes»-etako diploma tesia.
Lehendik ere ZABAL aldizkaria,.
ezaguna zen. Ezagutzen ez duenarentzat hauxe bakarrik esango dut:
Baionan argitaratzen da eta urte
betetik gora bada bizkor-bizkor ari
dela. Bi hilez behin agertzen da.
orain arte, bederatzi zenbaki eder
ditu atereak. Eskola gabeentzat baino gehiago, zerbait ikaslentzat egina da.. Euskal Herriko gorabeherei
begira ari da. Bai P. Iztueta eta
bai J. Apalategi kultur aldizkari honetan lankide dira.
Marxismoa eta nazio arazoa:
amaika burruka eta eztabaida franko sortu du problema honek. Nolako buruko minak! Baina azkenean
ezer argitu ote da? Jende asko
nazkatu bai: askotan ulertu ezinezko eztabaidak ziren eta. Liburu honek, ordea, 'ez du 'filosofiarik' gehiago egiten. Politika mailan gelditzen da. Bestalde, behin baino
gehiagotan galdetzen diogu geure
buruari: hainbeste eskola eta marxist joera diferente horien artean,
non ote daude diferentziak? Eta
okerrago dena: hainbeste katramilaren ondoren ia ez dakigu bazterretan zenbat eskola eta joera da~
goen ere.
Liburu hau ez da problema bera
aztertzeko, dauden tesiak banan•bana aztertzeko baizik. Nork zer
esaten duen argitu nahi da. Irakurleak behar zuena, hain zuzen.
Dauden taldeak beren izenez aipatzen dira: Saioak, Vl-Asanblea,
Sarrailh Ihartzakoren taldea, eta
beste. Bakoitzaren teoria zehazki
azaltzen da: bere konzeptuak: euskal arazcarentzat proposatzen dituen soluzioak. Nolako estrategia
duen buruan: Eta zein taktika eramatea gomendatzen duen; hots,
burgesiaren eta proletargoaren arteko gorabeherak nola ikusten dituen nazio hauzi honetan. Liburu
guziz «konkretua» da, hortakoz. Oso
informatiboa.
Iztuetak eta Apalategik elkar lanean eman diguten liburu honek,
hiru marxismo sail diferente berezten ditu Euskal Herrian. Lehenengoari 'ortodosoena» esan geniezaioke: Alderdi Komunista, 'Komunistak» taldea, Saioak, Vl-Asanblea. Hauek Leninen eta Stalinen
izkribuetan inspiratzen dira. Horregatik, bi Autoreek Lenin, Stalin eta
III. Internazionalari ere galdera berberak egin dizkiete: zein soluziobide eskaintzen diote nazio arazoari? Zein konzeptu darabiltzate nazio arazoak esplikatzeko? Eta abar.
Guztientzat eskema bera.
Bigarren sailean Sarrailh Ihartzako eta bere ingurukoak daduzkagu.
Hau da, kolonietako esperentziak-eta
aprobetxatzen
dituztenak.
Hauen inspirazio iturburuak argitzeko, Mao, Ho Txi Minh, Fidel Castro eta Sartre aztertzen dira,

ARPIDE SARIA:

Hjrugarren tokian Autoreek hobesten duten tesia azaltzen da.
organizazio gazte guztiz ezagun batena, nik uste. Marxismoa eta nazio arazoa nola batera dituzten erakusten da. Eta beti eskema berbera aplikatuz: konzeptuak, etapak,
estrategia, taktika, soluzioak.
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Beraz, batez ere argitasunari begiratu zaio. Iluntasuñaren euskal
erresuma honetan eskergarri da.
Piska bat aspergarri gertatzen da,
apika. Beti eskema bera. Baina bi
Autoreak garbitasuna egiten enpeinatu dira. irakurleak estimatuko
duelakoan nago.
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Honek ez du esan nahi, halere,
liburua erraz-erraz irakur daitekeenik, dotrina baten antzera. Autoreek teoriak hartu eta zatika-zatika

puskatu dituzte, teorion parteak
ikus daitezen. Hain zuzen teoria
bakoitza osorik ez, baina zatitan
ematen delakoxe, irakurleak batzuetan bere nekeak izango ditu,
zatiokin teoriaren gorputz osoa
atzera berregiten. Baina ihardunbide honek, oraingo egoeran, desbentaja baino mila bentaja gehiago du,
bataz beste.

Laugarren atalean hiru marxismo
tiporen teorien laburtzapenak ematen dira, bilduna gisa.
Liburuari irakurle ugari opa diogu.

Joxe AZURMENDI

Lana, iangilea, lantegia

UDAZKENEAH
U Z T A R I K EZ
Zurrumurruak ere cgiak bihurtu zaizkigu azken aldi honetan.
Uztarik gabeko udazkcncan gaude. Uztarik gabeko cdo uzta txarrekoa behinik behin.

aurreratu behar omen da? Lehenago ezin ezinean dabilcnak
izango ote du aurrcratzeko ezcien posibilidaderik?

Bianchin lanik eza dela eta
langile mordoa kanpoan utzi dute. Beste zenbait tokitan ere langilea haserre dabil. Ez da gutxiagorako. Inflazioa dcla ez dela, riiundu guztiko gaitza dela
ez dela. Europan zehar bankaetxeek porrot egin dutela ez dutela, herri aurreratuen gaitza
dela ez dela. Udazken tristea
izan ohi da uztarik gabekoa.

Gizartca okaitzak jotzen duenean, ezinak jotzen duenean,
gerrikoak estutzeko deia egin
ohi digute. Urtc on eta oparoak
gertatu izan direnean, urtero eta
urtean zahar lau haro edo alditan uzta aberatsa jaso izan
dcnean, noren sakelera zuzendu
dira irabazi horiek? Urte onak
ezagutu ditu jauntxo batek baino gehiagok. Noren onerako
izan dira urte horiek? Langileak
jaso ahal du uzta horren fruiturik?

Uda beroa izan dugu. zalantzazkoa, etorkizunarcn itxaropcnak zuzpertu gaitucn arren, gauzak lehen bezain ilun daudela
esango
genuke.
Ekonomiaren
oinarririk ezak. politikaren zalantzak, oinarri oinarrizko egituraren beharrak. gizartc arazo nagusienak konpontzeko langileek
beharrezkoa duten opor-bidea.
gure egiturak Europakoen antzera moldatu beharrak aztoratzen
ditu agintarien eta gainontzekoen buru bihotzak.
Dirudienez, azkcn aldi honetari bjlera ugari izan da gauzak
konpontzeko asmotan. Bada cskuindarren eraginik, baita ezkertiar
izeneko edo
demokrata
itxurazkoenik ere. Eskuindarrak
gogor dabiltza eta demokratak
beste bide bat eskaini nahi
omen dute. Baina zer eratako
bidea? Norentzat ezkortiar itxurezko bide hori? Ez ote da marriirik gabeko demokrazia baino
izango? Zer da batzuk eta besteek guri eskaintzen digutena?
Gure arazbari dagokionez, besteak hoegeita hamaika eskutik
duelarik, Jokoari ekitea merezi
Ote du? Ez dut uste, karta hoberik ematen ez diguten bitartean, «mus eskatuz», edo horretara behartuz jokatu beharko
dugu.
Eta bienbitartean, gurc lurralde honetan ezinegona, kozka,
eztabaida eta gero eta huelga
bofrbka haundiagoak. Lantegietan lana urritzen ari da, gordaiiu edo almazenak leporaino
beteaf: dgude, merkatuan, azokan 6z dago' bchar hainbalprainoko eskabiderik. Azkcn aldi bonetan esan zaigunez, gutxiago
gastatu eta ahalik eta gehicn

Ezinak jotakoan, aurtengoa bezalako udazkena egokitzen denoan, nor da gehicnbat sufri beharrean aurkitzen dena? Lanik
ezak jo duela eta langiloak kanporatzean. urte etan lanean jardun ondoron gauetik goizera
kanpoan aurkitzen diren langiio
horiek ?er egin behar dute? Bidezkoa den indemnizazioa ere
ematen omcn zaie. Baina urteko hilabete bat ordaintzearekin
zcr egingo du aurrerantzean langileak? Nora joko du ato joka?
Momentoa. oraingo une hau.
dirudienez, nahiko aldrebesa dugu. Zuhaitz zaharra igartua dago, oraindaino etxeari eutsi egin
izan dloten abeak pipiak jota
aurkitzen dira, eta guztia erortzekp arriskuan ote dagoen ere
bildur gara. Baina etxeak lur jotzen diienean lehenean ezinean
dagoena jo ohi du gehienetan.
Ibili ibilian. zama guztia ezinean
aurkitzcn dagoen iendearen bisker joan ohi tia. Nioz arte?
Udazkena. udaren azkena, hotza, uztarik gabea. tristea, langile askorentzat kezkaz boterikakoa, etorkizunik gabeoa, ilunaren atzeti egunGentl gabekoa
ote?
Gerrikoak hestutu behar badira gerriz lodiak direnenak estutzen hastea askoz hobea izango dela uste dut. batez ere
oiain artean uzta jaso izan dutenen gerrikoak estutzcn hastea.
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