ezker abertzalea ala suárez
ageri da gaur legitimuago?
Hauteskundeetara joanez eta,
Suarezen sistema legitimatzen
omen zen... Uste dut, legitimazioaren problema ez dagoela sinpleegi
planteatzerik.
Alderantziz, gertatu zaiguna,
hauxe iruditzen. zait: ez omen genuen legitimatu nahi sistima demofaxista hori; eta orain geu aurkitzen g a r a , e z k e r a b e r t z a l e a ,
bereziki ETA, burua legitimatu beharrean. Defentsibara behartuta,
ofentsibuki borrokatzen jakin ez
dugulako. Zertarako ezker abertzalea? Zer egiten du, bazterrak nahastu bestarik? PNVri botuak
kendu edo noizean behin MujicaHerzog aztoratu besterik? Honelako galderak entzun behar orain,
Eta galderaok autosufizientziaz
despreziatzerik ez daukagu. Buru
egin beharko diegu.
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Zerk legitimatzen du sistema
bat? Azkenean, jatorriak edo ez
(gogara frankismoaren historia eta
gorabeherak), baina, sistema bat,
bere indarrak eta efikaziak legitimatzen dute politikuki. Geure moralismoak engainatzen gaitu apika:
hauteskundeak ez ziren izan benetan demokratikuak, esaten dugu;
Errege, Suárez, sistema guzti hau,
Francoren kreatura da... Eta zer?
Politikuki efiziente agertzen bada,
sistema honek ez du bere jatorri zikinaren zer beldurrik izan. Puta
seme asko ailegatu da ohore guztietara.
Non legitimatu behar du sistema
honek? Lehen-lehenengo, Madrilen. Eta zeinen aurrean? Asmatu
dutenen eta sostengatzen dutenen
aurrean. Sinpleki esan: sistema
honek inoiz ezker abertzaleagandik
ezer espero izan badu, ez da legitimazioa izan. Bost a x o l a sistema
honi, ezker abertzaleak eman edo
ken liezaiokeen legitimazioa. Egiaz,
ez eman eta ez ken leizaioke. Aitzitik, edozein "oposizioren" kontra,
asmatu behar izaten du edozein
sistemak bere burua legitimatzen,
konfliktuak sistema barruan, konpontzen ez baditu ere konpondu,
gutienez bideratzen eta eramangarri bihurtzen dituelako. Alegia,
ezker abertzalearen boikotak eta
protestak, etab., gehien-gehienez
sistemaren legitimazio moralari
atximurtxoren batzu signifika leizazkioke. Legitimazio politikuari
deus ez. Ezker abertzaleak, sistema
hau legitimazio politikutrik gabe
uzteko, aurretik funtzionatu ezinez
utzi beharko luke; eta, bigarren,
gehiengoak hobetsiko lukeen alternatiba baten atarian. Hola ez dago
bizitzerik, esan beharko jendeak:
h o b e dugu beste sistema hori
hartu.
Ulsterren ikusten dugu, nola sistema batek, legitimazio moral dena
galduta, barrutik nahiz kanpotik
denek gaitzetsita, funtzionatu ere

gaizki funtzionatuz, "hola ez dago
bizitzerik" denek esaten dutela, eta
hala ere setatsu eta gogor iraun dezakeen, gehiengoak blokean onar
lezakeen alternatiba falta delako.
"Har dezagun beste sistema hori",
falta zaie. Beraz, eman dezagun, tiroka eta bonbazoka eta grebaka lor
daitekeela, sistema hau, Euskadin
behintzat (eta Euskadi osoan!) paralizatzea. Neuk ez horren komenentzian eta ez posibilitatean gehiegi sinesten dut; baina, eman
dezagun, lor daitekeela. Eta zer?
Non dago, gehiengoak desira lezakeen alternatiba? Independentzia
akaso?... Orain, behintzat, oraingoz, ez dago. Ikusi dugu, ezker
abertzeleak agintzen duen alternatiba, edo inposible dirudielako, edo
beldurgarri dirudielako, ez zaiola
fidagarri iruditzen gehiengoari,
bonbazoka haren atari-atariraino
helduak bagintuzu ere.
Euskadi hautsita dago; bertakoak etorkinak; Euskadi indus- .
triala (Bizk-Gip), Euskadi nekazaria ( A r a b - N a f ) , b i o n h i s t o r i a
diferentearekin. Egoera honetan,
gaur gaurkoz, erdi bata bestetik
urrundurik bizi da, besteaz mesfidatzen da; eta erlazio sozialen resultadua -alegia aldian aldiko "borondate maioritarioa", momentuko
proiekto politikoa- deskonfiantzaren zentrua edo erdigunea esan geniezaiokeen hori da. Etorkinek
abertzaleen deskonfiantza; Nafarroak Bizkaiarena;
euskaldunak
etorkinarena; "demokratak" iraultzailearena... Erresultadua: PNVPSOE aliantzan espresatzen den
deskonfiantzaren zentrua. Nik behintzat ez dut Euskadiko herriaren
radikalismoan sinesten.
Sistemak, Madrilen ezezik, Bilbon ere legitimatu b e h a r d u . Eta
Gasteizan. Eta Muskarian, Errenterian. Boikotak, abstenzionismoak,
sistema edonola torpedeatzeak ken
ote liezaioke legitimitaterik? Lehenengo, zeinek duen holako ahalmenik, nahi genuke galdetu. Herri
osoak oso-osorik boikotatuko eta
torpedeatuko balu, bai. Baina Euskal Herria b a r r e n - b a r r e n e r a i n o
dago hautsita. Momentu honetan,
PSOE, PNV, PCE... eta "oposizioak arrunt daraman jokoaz, ezker
abertzalearen boikotak eta torpedeoak, erraz bihur litezke sistemaren legitimazio bat gehiago: ezker
abertzalea, esanen dizute, ez da
irresponsable andana zoro bat besterik; dena lardaskatzen digute;
arrazista malapartatu hutsak dituzu
horiek... Era hori Suarezek ez
dauka esan beharrik, Mugika Herzogek eta Irujok esaten duten tokian. Eta hori ere apenas daukate
zergatik esan: elkarri esaten diogu
hori ezker abertzalean. Zer nahi
duzu legitimazio gehiagorik?...

Polit ala itsusi, errealitatea horixe
da.
Orduan, gaur, ezker abertzaleak
bere burua berriro legitimatu beharra dauka. Hori, behintzat, errazago zuen atzo. Joan ziren, gauzak
"garbi" zeuden egunak: adiskide;
adiskide eta etsaia etsai ziren egunak. Abertzalearentzat, ez zen guztiz konforme egongo, baina, zer
nahi duzu, "gudariak" ziren mutil

horiek.
Psoezialistarentzat eta pececomunistarentzat, tira, "antifaxistak"
ziren behintzat... Joan zaitez orain:
orain kriminalak eta arrazistak
dira. Eta inporta dioena ez dira Alderdi horiek, Alderdi gisa; Alderdi
horien alternatiba sinesten duen
herria baizik.
Nik uste dut, momentu honetan,
ezker abertzaleak egin lezakeen astakeriarik haundiena, errealitateok
ignoratzea, edo errealitateok Alderdi kategoria hutsetan interpretatzea, litzatekeela. PNVren edo
PSOEren kondenek, ezker abertzalearenak badute Alderdi politikan
eta A l d e r d i interesen eremuan
beren leku justua; baina askoz gehiago dute. Jaime Primerok Nafarroa bizkaitar inperialismotik gurutzadutsuki defendatzen omen badu,
zorakeria izango da, baina honelakoxe beldur batzuk badaudelako
eta aprobetxa litezkeelako, da.
Abertzaleen arrazismoa aipatzen
bada negozio erraza delako, aipatzen da. Eta badaude, halaber,
"edozein biolentzia kondenatan"
sinesten duen jendearen bakezaletasuna eta demokratismoa: PNVek
badaki zer ari den, pazifismo eta
ordenuzaletasun kasi monastiku
hori dikatzen ari denean; guztiaren
gainetik "efektibitatean" fidatzen
direnen realismoa dago, etab.
Orain dagoena, da: fedea, PNVren
edo PSOEren edo ez dakit zeinen
bidetik hobeto goazela, ezker abertzalearen bidetik baino.
Zaila zen atzo, zernahi egin
ezker abertzaleak, ETAk, egiten
zuena erabat kondenatzea. "Bidea
ez da hori", esaten zuenak ere, ezin
esan zezakeen, "hona hemen bidea". Orain bai. Gaur alternatiba
asko agertu dira. Ezker abertzalearen kritikak, hortakoz. Eta ez Madrildik bakarrik. Ezta PNVren edo
PSOEren aldetik bakarrik ere.
Gaur ETA politiko militarrek militarrak kritikatzen dituzte: hora
basati burugabe horiek! ETA militarrek atzera besteak,, Batekin sinpatizatzen duenak, azkenean, ezin
du besteaz mindurikatu baino:
"Kaltegarri da horien jokabide
hori, hondamendira garamatzate!"
... Eta nola hemen denek denak dituzten kritikatzen eta kitzikatzen,
azkenean denak dira gure hondamendi. Orduan, zein da hemen legitimuago? Joxe AZURMENDI

