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Nere arrazoiak
Zazpi urte direla uste dut. Orduko hauteskundeen ondoren. artikulutxo bat zirriborratu
nuen. «El País»en agerturiko editorial bati
erantzun nahian Madrilgo egunkariak salatu
«ninduen». Herri Batasunari botua eman zioten beste guztiekin batera. eta neure aukera
gaitzetsi. zorakeria. sabelkeria. indarkeria.
burugabekeria, zentzugabekeria. irrazionalkeria eta beste hainbat «keria» omen zelako.
HBren aldeko neure botuaren arrazoiak zeintzu ziren azaldu nuen artikulutxo hartan. Gogoan dut. besteren artean bakerako boturik
zenituzkoentzat jotzen nuela orduan HBren
aldekoa. Aurtengoan horixe bihurtu du
HBren kanpaina-gairik nagusienetariko.
Beste batzutan bezala. zirriborro hura
paper-ontzira joan zen Baina. oraindik ere
arrazoizkoa ote du Herri Batasunan botua
ematea?
Botua emateko arrazoiak
Aurtengo kanpaina hau hasi baino egun
batzu lehenago adiskide batek eskatu zidan
Herri Batasunaren aldeko botuaren arrazoi
nagusia esaldi batean azaltzeko Bertan behera eman nezakeen neure arrazoien «dekalogoa». Horretarako ez neukan kanpainan
itxaron beharrik. Ezetz esan nion adiskideari.
hala ere. Moduen arazoa..
Beti harritu izan naute. hauteskunde-kanpaina aurrera doalarik. artean botua zeini
eman zalatzutan dauden horiek. Agian demokrazia formularen filosofiak berak jartzen
ditu herritarrak trantze horretan. Horiek
beren «ordezkarien» eskuetan utzi dute politikaren eginkizuna. Orduan. lau urtetik behin
berriro botua eman beharrak kinka larrian
jartzen du nonbait hainbat herritar.
Baina hori al da politikan parte hartzea?
Iruditzen zaidanez, benetako demokrazian
noizik behin egiten diren hauteskundeek ez
dute halako zalantzarik eta krisirik sortu
behar herritarren artean. horiek egunero eta
urtean zehar beraiek hautaturikoekin batera
politikan parte hartu baldin badute. Talde
politikoen eginak eta promesak ez dira hauteskundeko kanpainan juzgatzekoak eta kritikatzekoak. eguneroko ekintzan baizik. Horregatik eguneroko lanean joan behar du
herritarrak bere boturako arrazoiak lantzen
eta erabakitzen. kanpainaren zain egon gabe
Seguruenik ez doa hortik demokrazia elektoralista honetan jokatu nahi duten partiduen
interesa. kanpainako teatroak arrazoi osoa
galduko luke
Baina ba al dago, gainera, hauteskundekanpaina baino irrazionalkeria handiagorik'?
irakurri besterik ez dago egunero egunkariek

bildu ohi dituzten ateraldiak: zozokena zein
baino zein handiagoak. irainak ez direnean.
Zinez: hauteskunde-kanpainak ez dira arrazoiak emateko eta erakusteko eginak! Hala
ere, bereizketak egin beharra dago; eta gure
Herri honetan edonork aitortzen du, Herri
Batasunaren kanpaina ibiltzen dela urrutien
irainetatik eta zozokerietatik. Urte osoko lan
politikoaren jarraipena denean hauteskundekanpaina. orduan bakarrik gainditu daizteke
kanpainako histeria eta eskizofrenia
Horiei ihesegin nahian edo. askok «fedezko» botua eman ohi dio «bere» alderdiari: hainbatek irabazleari eman ohi dio. boteredunarekin
batera norbera
ere
boteretsuago izango delakoan edo. Erabakizun handiegia da botua ematea erabakitzea.
lau urtetan zehar inoren eskuetan bere erantzukizun politikoa utzi duenarentzat.

Etsipenaren aurka itxaropena
Azken zazpi urtetako oihua izan da: «Euskadik ez du etsiko». Borrokarako eta itxaropenari eusteko oihua. zalantzarik gabe. Baina
orain dela zazpi urte Herri Batasunaren mezu
horri baiezkoa eman genionotako asko ginen
beldur, Konstituzioaren erreformismoak. geroko Estatutuaren autonomismoak eta azkeneko Amejoramenduaren nafarrismo espainolak hainbat euskaldun liluratuko ote zuen.
eta orain dela zazpi urte gorpuztu ez zen
Euskal Herriaren Biltzarre Nazionalaren etsipenez, euskal herritar guztiok etsiko ote genuen Etsipen horren aurkako borroka ez da
makala izan Neurri handi batez. Herri Batasunak gidatua
Gaur egun askoz gorpuztuagoa, sendotuagoa. finkatuagoa, organizatuago ikusten dugu
euskal erresistentziarako indar politikoa.
«Bai» famatu hartan esperantza ipini zuten
asko etsipenera etorri diren bitartean. edonork aitortzen duena da: Euskal erresistentziak eutsi egin dio bere bideari. jarki egin
zaizkio gainera etorri zaizkion irain, mehatxu
eta eraso guztiei. Gaur egun. esperantza berri
baten oinarria da euskal herritarrentzat. Euskadi askatuaren. batuaren eta euskaldunaren
esperantza.
Bakea, biolentziaren arrazoietan
Bortxa armatuaren eta horren ondorioen
gaitzespen automatiko eta sistematikoa. horien gorapena eta exaltazioa bezain irrazionalak izan daitezke. Biolentziaren arrazoietara
jotzea eta horiek argitzea da arrazoizkoena.
Hori egin behar aurrenik. bakea bideratuko
bada. HBk eta EAJk hasitako elkarrizketek
eta horien ondoren etorri daitezkeen negozia-

zioek lehenik borroka armatuaren arrazoiak
argitu eta ulertu behar dituzte
Aspanerako izango ez den bakea. ordea.
etsipena izango da; borroka armatu berriak
pizteko eta indartzeko abiapuntua Helburutzat Herri honen askapen nazionala eta soziala dituen erresistentziak. eten gabe egon
behar du elkarrizketarako eta ondoko negoziazioetarako gertu. askapenaren bide horretan aurrerako urratsak emanez joateko.
Zertarako Herri Batasunari botua? Etsigabeko erresistentzian Herri honen bakerako
eta askapenerako elkarrizketari eta negoziazioaren bidean eusteko. Parlamentarismoaren
arrazoizkotasuna hauteskundeetan neurtzen
den bezala. norberaren botuaren balioa eta
baliagarritasuna parlamentutik kanpo egiten
den eguneroko politikazko lanean mamitzen
da nagusienik Beharrezkoagoak dira herriaren eta gizartearen eguneroko arazoetan aurrea emango duten hurbileko lagunak eta gidariak. hautesleen «izenean» urrutian beren
joko politikoa egingo duten «ordezkariak»
baino
Euskal Herria berreraikitzeko
150 urte luzetan. 50 urte ilunetan. azken 10
urte gogorretan etsi gabe eutsi ondoren. aurreraegin behar du Herri honek. jartzen zaizkion oztopo larriak eta eskaini zaizkion bide
itsuak gaindituz Oraintxe da horretarako une
egokia: nahitaezkoa du euskal erresistentziak
jauzi kualitatiboa egitea eta askapenerako
aurrerabidea erakustea. Herri hau berreraikitzeko. proiektuarekin.
Zazpi urtetako lanean eta borrokan. euskal
erresistentziako organismo politikoa -Herri
Batasuna finkaturik eta sendoturik atera
da: mobilizazioaren mailan. hauteskundeen
mailan eta barne-organizazioaren aldetik
Horren fruitua izan da seguruenik horren legeztapena ere. Hala ere. zazpi urte utzi dira
atzean; eta horien kritika zorrotza egin beharra dago.
Kritikaren ondorioa. ordea. aurrerako
proiektua da: Euskal Nazio-Askapenerako
Mugimenduarena Hori hazteko eta gorpuz- .
teko une egokia deritzat oraingoari: Hazkunde eta gorputze ideologiazkoa. erakundezkoa eta politikoa. Besteren artean. beharbeharrezkotzat jotzen dut ENAMen barruan
kultur organismo sendoa eraikitzea. kultur
askapenik gabe erabat kamutza bait litzateke
Herri honen askatusuna

Kulturako langilea

