Paulo Agirrebaltzategi
gaurkoan
Euskal iheslarien laberintoa
Argi dago. Euskal Nazio-Askapenaren Mugimenduak (ENAMek) ez du errefuxiaturik
Ramón Jauregui eta beraren beretter ta morroinak zuzen dabiltza (!?). Ez dago erre-.
fuxiatu politikorik... Izar ere. zer esan nahi
du "errefuxiatu" hitzak? "Refugio". ez.? Hau
da, "acogido a un refugio" Inertziak edo ironiak bakarrik garamatza euskldunok "Errefuxiatuen komunitateaz mintzatzera. Non
dira euskaldun "babestu" horiek?
Ez jaun-andreok: Ez dago "Errefuxiatuen
komunitaterik". Mito hutsa da hori: garai bateko ametsa. Gaur egun iheslari soilak dira
Hegoaldetik alde egindakoak eraiki behar.
ihesbidea ez bait ta inolako askabidea,
Behinolako errefuxiatuak iheslari bihurtu
baldin bazaizkigu ere. ez dugu etsiko: ez
dugu umore emango. eta ez diegu gure etsaiei
utziko geure hitz maitagarrienak ere baliogabetzen. Iheslariak badira ere, "'errefuxiatuak"
deituko ditugu, Euskal Herri osoak euskaldunon babesleku eta errefugio izan behar duelako Kontradikzioen artean eta eskizofreniaren barruan badu ere. "errefuxiatuak" hitza
erabiliko dugu.
Ihesbidearen eta errepidearen artean
Errepidea ez, beste edonolako bide da Euskal Nazio-Askapenaren Mugimenduarena.
Zuzeneko bidea ia errepidea, zuzenean helburura daramam . Zeiharbidearen aurkakoa
da, gurutzagune nahasgarriak kentzen ditu
eta galbiderik ez du e m t e n .
Ondotxo dakigu ordea, Herri honen askabidea ez dela beti aurrerabidea. Enbuskadak
ugari. oztopoak etengabe, ertzeko sasi artean
ezkutatu beharra. bide zidorretatik iheska
hainbat aldiz, bazterrean ewroritako bidelagunak bizkarrean garraiatuz... Guzti hori da
Euskal Nazio-Askapen Mugimenduaren nekebidea.
Behin baino gehiagotan sahiesbideak hartu

beharrean aurkitzen da Herri ibiltari hau.
etsaiek errepidea eten diotenean. Baina sahiesbideak beti errepidera eraman behar du
bidaria: bestela zentzugabearen galbidea litzateke; sahiesbideak. ordea, zentzundun eta
zuhurraren taktikan, beti eramaten du errepidera. Garrantzizkoa eta behar-beharrezkoa
zera da: errepidearen zentzua ez galtzea eta
horren helmuga beti aurrean edukitzea.
Ihesbidea ere har dezake inoiz askapenaren borrokalariak, elsaiaren erasotik ateratzeko, Baina, berriro, jokabide taktikoa besterik ez da ihesarena: beti errepidera
itzultzekotan. ihesbideak ez du bere helbururik, errepidera itzuleraztekoa besterik. Iheslariaren egoera beti da anormala.
Euskal Nazio-Azkapen Mugimenduarena
ez da noski inolako errepidea. aurretik irekita
ematen zaiona. Baina ezin du ihesbidea ere
izan. Tarteko aurrerabidea behar du izan,
helbidea galduko ez duena eta helburua aurrean eta argi izango dituena.
Azken "Ibilaldia" laberintoan
Ibilaldiez badaki zerbait Herri honek. Azkena Euskal Errefuxiatuen aldekoa "izan da,
Beste ibilaldi asko asmatu beharko da oraindik. ibilbide luzea bait da askatasunerakoa.
Sahiesbideak, sasi-bideak, ihesbideak, gurutzbideak eta bidegurutzeak: denak ezagutu
ditu Herri honen Askapen-Mugimenduak.
Neure barrurako daukat, ordea, edozein Herrik labirintoak ere ibili beharra daukala bere
askabidean zehar Laberinto-bidea iruditu
zait neri Errefuxiatuen aldeko ibiltariek astebetez egin dutena
Zer da laberintoa? Julio Caro Barojak erabili du ere arrunt eta hutsalez, El laberinto
vasco bere artikulu-bildumari titulua emateko; poesia handiagoz eta sakonagotik heldu
dio Joxerra Garziak bere Malen laberinto
madarikatuan ipuian. Ez da hau sinbolo-az-

(*)

tertzaile bihurtzeko lekua eta ez da hemengo
egitekoa laberintoa sinboloaren adierak azaltzea.
Aipatu behar ditugu, hala ere. horren
ezaugarri funtsezkoenak. Barruti bat da laberintoa, sarrera bakarrekoa; erdigune bat du.
munstro galgarriaren egonlekua edota misterio salbagarriaren agerlekua. interpretazio ezberdinen arabera. Bide bai dago sarreratik
erdigunera, mila bide itsutan adarkatua eta
etengabeko okerbidetan galdua.
Hamaika muturreko horma itsuen aurka
hartu. hamaika tranpatatik atera. hamaika
bider alferrikako bide itxiak ibili eta beste
hainbat bider atzera jo aurrerabidearen bila.
hamaika aldiz etsi bide berbera eginez eta
hala ere ahaleginari eutsiz: oztopo eta gorabehera guztien gainetik laberintoaren erdigunera iristen denak du aukera. bertako munstro galgarria akabatzeko eta misteriozko
argiaren betea hartzeko,
Horrelakoxe laberintoa gertatu da Euskal
Herria azken Ibilaldiko bidarientzat. Laberinto bihurria bihurtu dizkiete Donostiarako
ibilbide zuzenak izan behar zutenak. Eta gainera ez diete utzi helburura iriste utzi. laberintoaren erdigunera sartzen.
Laberinto-proba berri batetan dago gaur
Euskal Nazio-Askapenaren
Mugimendua:
Iheslarien laberintoa, hain zuzen ere. Haien
proba Euskal Herriak berea du, bere askapenerako ibilaldian igaro beharrekoa. Oraindik
ez gara laberintoaren erdigunera iritsi; haraino heldu beharra dago. zapalkuntzaren
munstroa akabatzeko eta askatasunaren helbide-helburuak argiagotzeko,
Ez da Herri honen askabideko lehenengo
laberintoa; ez da azkena izango. Bakoitzean
desafioari erantzun beharra dago. askatasunaren erdigunera iristeko.
(*) Kulturako langilea.
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