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ASKATASUNARI-BURUZ GOGOETA
GEIXEAGO

Joan dan illeko zenbakian, euzkotar abertzaleon poli-
tikagintzaren elburu bakarra, askatasuna dala esan gen-
duan. Eta ori, atutzen ari yakula.

Euzkadi'ren Askatasunaren alde eta ez Estatuto baten
alde il zirala gure gudariak.

Orduan ere Estatuto bat bazala esango dauts nor-
baitek. Baietz, erantzungo dautsat nik, baiñan "gora
Euzkadi Askatuta" deadar egiñaz il ziran aiek, ez zirala
Estautoagaitik il, Askatasunagaitik, Euzkadi'ren Askata-
sun osoagaitik il zirala erantzungo dautsat.

Estatutoa, guretzat, Askatasunaren bidean mailla bat
besterik ez da. Eta, ori, aspaldi ontan ez dabe, zori
madarikatuz bi zatitan puskatutako gure alderdi aber-
tzalearen buruzagiek argi eta garbi esaten.

Orrela, gure jende euskotarra, batez ere gure gazte-
dia, sentipenez españiar biurtzen ari yaku. Gure denbo-
retan, zearo ezberdiña zan jende abertzalearen sikolo-
gia. Bazan orduan ere Estatuto baten, guraria, baiñan
abertzale guztiek ulertzen eben Estatuto ura Askatasu-
naren bidean urrats bat besterik ez zala. Ori irakatsi ere
irakasten bai eben gure buruzagiek atsedenik gabe.

Orrek gauza bat adierazten dausku. Euskadi'n gaur,
era negargarrian zatitutako gure Alderdi maiteko buru-
kideen lenen-lenengo eginkizuna, ereintza dala: Aber-
tzaletasunaren ereintza.

Arantzadi'tar "Kizkitza'k badau izen orrekin liburu
bat: EREINTZA, "Siembra de Nacionalismo Vasco "

erderaz. Berriro irakurria izatea ondotxo merezi daun
liburua.

Gaur, Españi'k edozein kirol-saioan galdu edo ira-
bazi egiten ba'dau "irabazi egin dogu" edo "galdu egin
dogu" batere kezkarik gabe esaten dabe gure abertza-
leek, gazteek batez ere. Epeltzen, lurruntzen, ezerezten
ari dala Euskadi'n euskotarren abertzaletasuna!!! Erein-
tza naro baten bearrean aurkitzen garala!!!

Ereintza, irakasleen eta profeten lana da; ez da agin-
tarien lana.

Biotza odoletan dogula zatiturik ikusten dogun, gure
Alderdi maite sabindarrak, gaur, profetak bear dauz, ez
agintariak, Euzkadi'ren onerako; baiñan gure Alderdi
itunki zatituaren bi zatietako burukideek, agintari izan
gura dabe, ez profeta.

Izan ere, ori izan bait zan zatiketa doakabe aren
sustraia: profeta ez baiño agintari izan-naia.

Askatasunerako bidea bide gaitza dala diñoskue. Ori
badakigu!

Erri txikia gera, eta etsai aundiak dira guretzat Espa-
ñi eta Frantzi. Askatasuna bat-batean lortzerik ez dogu.
Baiñan Euzkadi'k bere erritasuna gordetzen ba'dau, lor-
tuko dau askatasuna. Eta gordeko dau erritasuna, erri-
kide danok, euzkotar guztiak, Euzkadi Españi ez dala,
Euzkadi Frantzi ez dala, Euzkadi Euzkadi dala benetan
sentitzen ba'dogu.

Eta sentimen ori sentiaraztea, profeten lana da.

Gaur ez gaude Askatasuna ezkatzeko eran, Euzka-
di'n bertan askatasun-zale ez diranak geiegi bait dira.
Jende-mota ori kanpotik etorritako jendea dala? Berdin
da. Euzkadin bizi dira, eta oiek emendik bidaltzerik ez
dogu. Ez yaku zillegi ere. Oiek euskotartu egin bear
doguz. Eta ori Profeten lana da. Gaiñera, españizaleak
Euzkadi'n ez dira danak atzerritarrak.

Ezin daikegu, gaur, autodeterminaziorik eskatu ere,
galdu egingo geunke-ta. Naparroa beintzat Euzkadi'ren-
tzat zearo galdurik geldituko litzake.

Gaur, H.B.-k bakarrik eskatzen dau emen autode-
terminazioa. Ez ote daki, Naparroa'n jende geiena, eta
jende asko Bizkai'n eta Araba'n, eta zer esanik ez
Iparraldean, baiña baita Gizpuzkoa'n ere, GAUR Aska-
tasunaren aurka irtengo litzakigukela? Bai, badaki; bai-
ñan orregaitik ez yako axolarik H.B.-ri.

H.B.-k autodeterminazioa eskatzen ez dau askatasu-
nik lortu nai. Euzkadi'ren barruan, "kontradikzioak",
"aierkundeak", "aurkatasunak", itz batean esateko, zala-
partak, gorrotoak, borrokak sortu gura dauz. Eta, orre-
la, "Iraultzarako giroa prestatu".
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Une ontan, munduko Alderdi Komunista guztien-
tzat bezala, Euzkadi'ko Alderdi Komunista'rentzat egin-
kizunik garrantzitsuena "iraultzarako giroa prestatze"
ori da.

Nola giro ori prestatu? "Euzkadi'n gaur dagozan
"kontradikzioak" bizkortuaz eta oraindik ez dagozanak
sortuaz", erantzungo dautsu Euskadiko Ezkerrak. Entzun,
bere egitamu edo programa ofizialetik artutako itzak:
(erderaz, jakiñan, gure komunistek erdera besterik ez
bait dabe erabiltzen): "Intensificar las contradicciones
ya existentes en Euzkadi y crear aquellas que aún no
existen" .

Badogula Euzkadi'n profeta bikain ausarditsuen bearra!

Abertzaleok bezain zatituak dagozala komunistak ere
Euzkadi'n, esan eban atzo bertan Tolosa'n nere adiski-
de aundi komunista batek. Ez da egia.

Eusko-komunisten zatiketa, -E.E. alde batetik, H.B.
bestetik,... Mao 'k asmatutako "taktika" edo "jardun-
-kera" baten araura egiña da. Abertzaleon zatiketa, alde-
ratziz, euskotarrok Euzkadi'ren kalterako egin dogun
zorakeririk geldoena eta zikiñena gerta yaku.

Agintari-gai geiegi eta profeta gutxiegi izatea, izan
dogu Euzkadi'ren gaitza. Guk berriz profetak bear, ez

agintariak. Agintari izateko ia edozeiñek balio dau, gure
Alderdiaren barruan, agintaritza, ez bait da pertsona
baten eginkizuna, talde edo "ekipo" batena baizik; eta,
azken-unean, Alderdiarena bera, Sabiñ'en pentsamen-
tuan, Alderdiko oiñarri jendearena.

Profeta-lana ordea, lan neketsua da, oso txarto sari-
tutako lana, eta arrisku aundikoa. Agintari izan zalako
ez baiña, Profeta izan zalako jausi zan Sabin bera
espetxera.

Gaur bertan, deabruaren gozamenerako eta eusko-
-askatasunaren etsai guztien atsegiñerako zatiturik dakus-
gun Alderdi'ko bi zatien burukideek agintaritza itzi ta
profetaritzara joko ba'leukee, besterik gabe bat batean
egingo litzakigu Alderdiaren batasuna.

Bijoaz agintari izan gura dabenak, etxera, -agintaririk
onena, geienetan, agintari izan gura ez dauna izaten bait
da—, eta betoz profetak!, oraindik euzkotar ez dan Euz-
kadi'ko jende-multzo ugaria euskotar biurtu dagiguen.

Orduan bai, orduan danok eskatuko dogu pozik
Elizaren dotriña eta Nazio Alkartuen legea dan "aute-
determinazioa", "nork-bere-buruaren-erakuntza".

LATIEGI'tar BIXENTE

ZER
ALDIZKARIA

— ILLEROKOA (MENSUAL)

— BIZKAIERAZ IDATZIA (EN BIZKAINO)

— ERRIJAKINTZAREN GAIAK ( MATERIAS POPULARES)

— IRAKURGAI ERREZ-ERREZAK (LECTURA FACIL)

— ARAZO SAKONAK AZTERTUTA (ANALISIS DE TEMAS)

ARPIDETU ZAITE!

ZER
EUSKERAZALEAK
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