Ezker abertzaleak, ondo ala
gaizki egin du, hauteskunde sisteman sartuaz? Nire ustez, egin zezakeen gauza bakarra egin du. Galdera hori, behar ez denari jartzen
zaiola ere, iruditzen zait. Niretzat,
izan ere, galdera ez baitago ezkerrari jartzerik, Euskal Herriari baizik. Bide bat ala bestea, azkenean
herriaren esku dago erabakia. Euskal Herriak ondo ala gaizki egin
du? Hori beste kontu bat da. Niregatik oso libre du, nahi duenak,
herriak hanka sartu duela, pentsatzea. Baina horrek ez digu ezer zuzentzen. Euskal Herriak bide hori
hartu badu, zer zentzu dauka, ezkerra bide horri jarraitu behar
zaion ala ez galdezka aritzeak?
Bide hori ERE, behintzat, ibili beharko du. Ez dagoelako ezker abertzalea herriaren osotasunetik independiente edo herriaren kontra
esistitzen duen ezertzat hartzerik.
Kondizio batekin, beti ere: Ezker
abertzaleak benetan faktore politiku efektibu bat izan nahi duela
eta herriaren barrutik izan nahi
duela, ez errebelazioak ematen
duen extramuros garbi, seguru, aldaezin, absolutu, beti berdinen batetatik.
Alegia, ez duela beti basamortuan (hots, estudiante diskusiotan,
taberna zulotan, mitinetako estasi
mistikutan) dotrina puru eta santu
bat predikatzen aritu nahi, haizea
mendien gainetik bezala eguneroko
errealitate "ttipien" gainetik soberanoki iragaten dena, axal-axal gainean ukittu beste gabe.
Ez da harritzekoa, ezker abertzalean gauzak oraindik ezer aklaratu
ez badira, hauteskunde jokoari
buruz. Faxismoaren azpian egon
gu berrogei urte luzez, eta oraindik
lotsarik ez duenak izan etegabe
"demokrazia burgesa" eta "libertate formalak'" kritikatzen aritzeko,
Paristik edo inguratzen zituen paperen arabera (situazio berbera
baitzegoen Parisen eta Francoren
pean!), zer arraio egin behar du
orain, faxismoa eta demokrazia
burgesa berezten ez zekien jende
horrek?.

ezker abertzalea zertan den (I)
igeri egin eta ez busti nahi
Ondo dago Parisen demokrazia
burgesa kritikatzea. Hemen ez gara
Parisen egon berrogei urteok eta
oraindik asko, asko falta zaigu, demokrazia burges gaizto hori bezain
gauza onik izateko.
Ezker sasi-radikai honi gertatzen
zaio, igeri egin nahi duela, baina ez
busti. Urak beti zikinegiak iruditzen zaizkio.
Baina egiazko arrazoia ez da
hori. Egiazko arrazoia da, igerian
ez dakiela.
Hartu du postura astronautiku
bat, perfekzio absolutuaren zeru
goietan, handik begira, giza-xinaurrion behe-beheko mundu ilunean,
faxismoa eta demokrazia burges
gauza berdinak baitira, Salazar ala
Soares berdin baita, Autonomi Estatuturik izan ala batere ez berdinberdin baita..., dena "burgeskeria":
Autonomi Estatutuaren alde borrokatu? Hori ez omen da borroka,
baizik "oligarkiari eta euskal burgesiari interesatzen zaien Autonomi
Estatutua onartzea, nahiz eta Estatutu aurreratuago bat proposatu",
esango dizu... Eta egia da. Erdia
behintzat (momentu honetan batere serbitzen ez digun erdia,
justu). Ez dizute esaten beste erdia,
egia hura ere: Borrokagatik izan ez
balitz, oligarkiak eta euskal burgesiak aspaldian bazekitela beste bide
bat, Autonomi Estatutu asko gabe.
Oligarkiaren eta burgesiaren borrokari zor ote zaio, bada, Autonomi
Estatutua? Zein izan da hemen
zentralista, oligarkia. eta burgesia
autonomistak izan badira? Duda
gabe, euskal oligarkiak eta burgesiak faxismoaren ikaragarrizko zanpaketa sofritu dute urte guztiotan
eta orain, azkenean, beren upera-

zioa lortzera doaz: Autonomi Estatutua...
Autonomi Estatutua oraindik oligarkiari eta burgesiari "interesatzen
zaionaren barruan" gelditzen bada
(eta da: Kerenskyada bat besterik
ez baita,) honek esan nahi du,
oraindik ez ditugula guztiz garaitu.
Baina, piska-piska bat bederen, garaitu ditugula.
Berdin da "libertate demokratikuekin". Sasi-super iraultzaileoi
ahaztuegin bide zaie, libertateok,
Euskadin haia proletargoaren historian, ez direla ailegatu inoiz burgesiaren erregali goxo bezala, odol
eta borroka askoren konkista bezala baizik. Azkeneko konkista ez
dira, baina konkistak. Eta konkistak, ttipiak ere, aprobetxatu egin
behar dira. Ez dago bidearen azkeneraino, bitarte guztia ibili gabe,
ailegatzerik.

Indignante gertatzen da, Europako historia odoltsuari pittin-pittin bat bederen begiratuta, ikusi
zenbait herri zanpaturen eta bereziki langilegoaren borroka, greba,.
barrikada, odol eta, heriotze eta
gerra, kosta izan den libertateon
konkista, eta orain libertateok halako harrokeria irresponsable batez
mespretxa daitezkeela ikustea. Ez
du langileria maite, langileriak
odola dariola irabazitakoa, mespretxatzen duena. Libertate ortarako
kapazitaterik berak ez duenak,
noski, libertateon falta ere ez du
sentitu, ez sofritu, eta bidezko du
libertateok bere golkoan mespretxatzea. Baina libertateotarako
kapaz ez den golkoak, eta horregatik mespretxatzen dituenak, alferrik
eskatzen du libertate haundiagorik
eta perfektuagorik. Xapela behar
zuen besteak: Eta ez zuen bururik.
Marxek, greba eskubidearen alde

Lyonen borrokan, tiro batek jota,
hil zelako, "langile klasearen martirologioan izen hilezkor bat" aitortzen dio Jenny Petit hamabi urteko
neskatxari. Bismarckek "askatasun
burgesok" moztu egin zituen Alemanian zozialistentzet, horretarakoxe lege batzuekin propio. Beste
edozeren aurretik eta lehen lehenik
elkartasun, bilkura eta propaganda
librerako eskubide aitorpena esijitzen ez duen sozialista alemana,
burutik ez dagoela sano, iruditzen
zaio Engelsi...
Horiek ez dute mespretxatzen
"askatasun burgesa". Horiek ez
dute lotsarik, hau da, ez dute beldurrik, "legalitate burgesa" aprobetxatzeko esijitzeko, eta borroka
"subersibuari" borroka legala honerizteko ere, legalitate burges hain
beldurgarri horren baitan gainera.
"La ironía de la historia universal
lo pone todo patas arriba. Nosotros, los "revolucionarios", los "elementos subversivos", prosperamos
mucho más con los medios legales
que con los medios ilegales y la
subversión. Los partidos del orden
como ellos se llaman, se van a
pique con la legalidad creada por
ellos mismos... Mientras nosotros
echamos, con esta legalidad, músculos vigorosos y carrillos colorados y parece que nos ha alcanzado
el soplo de la eterna juventud".
Hola idazten zuen Engelsek
1895ean. Eta espero zuen, langileak
ez zirela izango tan locos que nos
dejemos arrastrar al combate callejero para darles gusto (burgesei).
E u s k a d i n , badakigu, M a r x eta
Engels baino askoz iraultzaileago
edozein da. Eta, beraz, harritu ez
gaitu batere harritzen, ikaragarrizko iraultzaileok Estatutu Autonomia eta hauteskundeak eta askatasun
burgesak
eta
beste
konkistatzuak desprezio olinpikuz
despreziatzen badituzte. Kostako
zaie, hala ere, beren desprezio hori
herriaren edo proletargoaren izenean legitimatzea. Marxen eta Engelsen izenean, noski, alfer-alferrik
intentau ere egingo lukete: Irakurri
ere ez dituzten Marx eta Engelsen
batzuen izenean ez bada behintzat.
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