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ri kasu egin eskero behintzat, Burgos-ko epaitzak
ater
eskandalaren haundia frankist-erregimenaren basakeri zankarra argitan jarri zuleka Izan zeia usteko da .
Bainan nik ez dut horrelakorik uste ; zeren basakerl fazista
hori probatzen !bill beharrik bal ote dago ? Ez al dira,
bada, egos, 1936 ezkero, nahiko espetxeratze, nahiko tortura eta nahiko epaitu, han eta hemen, iberiako penintsuIan barreiaturik ? Epaitza honek asaldatu ditu inongo konzlentziak, Espanian eta Espaniaz kanpo ; zergatlk izango eta
ezjakinei euskal-abertzatetasunaren problema ba dela agertu dielako . Garbs azaldu da, gertaera hau, berezia detarik
ere, ez dela, halare, bakarra, eta nazio haundiek heuren
+ snore jarritako mugaz barru koioniak gordetzen dttuztela .
Burgos-ko akusatuek, egonik erabat kataiatuta eta, notabait
t eeateko, erabat manlatuta, zentralkeria hauzitan jartzeraino
iristen dire tarterik gabeko burruka baten prezioz . Trumol
1 gisako habarrotsa Europa-n zehar . Damagun exenptu bat :
.,hots,
Frantsesei erakusten zaie, alegia Frantzia-ren histoL
ria "gure" probintzi guztien batasunarena baizik ez deta,
batasun hori erregeekin hasi zela, ondoren Frantzia-ko
Erreboluzioarekin jarraitu zuela gero XIX-an akebera ernateko . Hontan gogorra behar zeia izan, hori esan ohi zidaten eskotan ; gure hizkuntzaren osotasuna eta gure kulturaren unibersalismua gurenean hain goiz heldu zen nazio
batasunaren bitartez esplikatzen zen . Nahiz bateko hale
besteko izan gure ikuspegi politikua, arazo had ezin zitekean - hauzitan jarri .
Pundu honeri buruz, note komunistek hala sozialistek ados
zetozten konserbadoreekin ; honetan jakobindar zentralkeriaren ordeko zeren eta denek, nola konserbadore hale
Iraultzaile, ezin bananduzko batasun horren serbitzutan
jartzen zuten erregimen berriaren ondasuna . Eman dezagun
erregezaleen absolutokeria alkar-komunikatzeko era berriekin batera eta "merkantilisten" lege eta merkatu-dirutza .
ra sortu zeia ; eman dezagun Erreboluzioak eta
kin
arkeriak, garaiko feudal eta etnien azken hesiak
Jakt
gero, ekonomiaren batasuna lortzeko aukera press
salt
tatu zlotela burgesiarl eta baits ere, etnlazko jatorriari
begiratu gabe lanai asko harmetan aitxatzen zirelako, kanpokaidean gudateak irabazteko modua ; eman dezagun XIXgn . gizaidiak errematatu zuela "Job"-keria Industriaren
poderioz eta honek dakarzkien ondorioen bitartez (hots,
nekazarien kaleratzea, jendetzaren pitatzea, eta Ideologia
berria edo nazionalismu burgesaren sorrera) ; eman dezagun baits ere gaurko batasuna, osotara hartuta, gaur egun
gainetik dagoen klasearen betiko ikusmoldearen ondorio
bat dela eta kiase dominatzalle hau, Bidasoa-tik hasi eta
Belgika-raino, nunahi, berari dagoklon tankerako gizon
abstratu bat modelatzen etorri dela, betiko lege formal
berdinez eta betiko obiigazio eglazkoez definitua, - zeren
demokrazlan bait gaude 1 -, bainan Inolz egiazko beharrizenak kontutan hartu gabs, ordea . Gaur kontu hauetaz ez
E'
da loon arduratzen . Esanik dago eta bego hor . Noia esplikatu, ordea, 70-ko abenduan sortutako izua ? nun nolatan
probatu epaltuen kontra botatako akusamenduek zuzenak
zirenentz une berean ETA-k proposatzen dituen heiburuak
?' kontutan hartu gabe ?

t
i'

Mundu guztlak daki Espania-ko gobernua fazista dela,
hori egia da ; protestatzaileen artean garbien ikusten zen
gauze Franko-ren erregimena zen . Akusatuek defenditu
beharra zegoen, bainan nola egin hori ETA-ko esaten bait

aude frankismuaren kontra bakarrik . baizik
zuen : gu a:eta guk lefe :hizi ;rep=nia-ren kontra burrukatzen dugu ?
pitdura . Nola onhartu eusHona hemen irentsi
:eideclk baidin ez badiegu
;<at nazioa be zeia
_ ;
"'-arzeko eskubidea luza"acre" Euskaldunei
tzen ? Eta Bretania ? L:a i, - - ' Eta Altzazia ? Oraindik
;:ezeta, i=rantzia-ko histooraintsu Morvan-Lebesque
;ia ?, edoca bretolen salria azpikoz gory idatzi beher
ate dugu Du Guesclin,
tz_alle bat bezela konsideratu be : .
zentralkeriaren heroe hori ? 3ur
epaitzak ondorengo
jasoera berri honetan tinkatuarazi ditu omen begiradak
gobernu zentralistek "separatists" deiiuriko joerak alderdi
guztltan pizkortzen datozela, alegia . UNSS-en bertar., errepubtika asko dago zentratkeriatik ihes egin nahirik, esate
baterako Ukrania-koa ; oraindik berriki egin bide du Ziziha-k bare banaketa ; Yugoslavia-n, Frantzia-n, Espania-n,
spar-lrianda-n, Belgika-n . Canada-n, eta abar . . ., arazo soziatak etnia mailen mugitzen dira ; "probintzia" izenekoek
aberri bezela begiratzen dira eta aberritasuna eskatzen
dote nahiko agerian . Ba dakigu gaurko mugak kiase dominatzaileen interesel dagokionez muntatuak daudela eta ez
herritarren asmoen onerako ; be dakigu baits ere indartsuek hain harroki proktamatzen duten batasun horren azpian etnien zapaikuntza dagoela eta baita ixiteko edo ageriko biolentzia ere .
Gaurko mogimendu abortzaleen lndartzea bi arrazoi garbien bitartez esplikatzen da . Lehendabizi, atomikaren erreboluzioa . Morvan-Lebesque-k kontatzen duanez, Hiroshimaren _lehertzetlk ikasia jssoaz, honeta oihuztatu amen zuen
Bretania-ko autonomista burugazi batek : " Koino, ba duk
bretolen problema, Izan" . Hain zuzen ore, lehen, inguruko
herrien hasafreak norberaren etxeari ekar leikiokean irrisklan ftnkatzen zuten zentralkerlaren batasun-zaleek heuren
justifikazioa . Harma atomikua dela-ta, txanjaje honek ez
du orain sasoirik ; guda hotzazko zentralkeria Washington
eta Mosku-tik zehar pratikatzen da, eta ez probintzietara
hegira nazioetara baino . Kolpetik . nazio hauek bloke batean edo bestean lekutzeaz kezkaturik daudela somatzen
dugun bitartean, une berean bests herri txiklago batzu,
ustez Integraturik zeudela ziruditenak, heuren nortasunaren
konzientzia hartzen datoz . Bigarren arrazola, lehenengoari
lotus, azken gerratearen ondoren hiru kontinentetan zehar
ematen etorri den deskolonizatzeat'hn abailan edo prozesuan ikusten dut nik . Pentsa zagun, Finisterre-n jalotako
gizon gazte bat, 1960 aldera . Maghreb-en soldatu dagoela .
Poliziari esku bat emateko dagoela han, esaten zalo,
frantsesek itsas-haruntztik daduzkaten zonbait departamentuetako ixkanbila errudun eta zoroa ltzaltzeko . Bainan Ikus
hor Frantsesek nola etxeratu behar izan zuten Algeria-ri
bare nazio nortasuna onartuaz gero, etxeratu bentziturik
eta departamentuen zatiketa patrikan .
Zer esan nahi ote, beraz, aldatu-arazitako soldatu honentzat . Finisterre-ko bizilagun bat izaiteak ? Aiger-en hau
ikusi bide du : hots, hango departamentuek badaezpadako banaketa abstratoaz zatiturik zeudela eta azpikaidetik
indarraren eta kolonizazioaren poterea lzkutatzen zela . Zergatik etzen, bada, orobat gertatuko Mediterraneoz haruntztik, "Metropoli" deituriko lekutan ? Finisterre abstrazio bat
iruditzen zalo gizon gazte honi, zeren administrazioan baizik ez bait da existitu ; bera bretoia sentitzen da, ez
gehiago eta ez gutxiago, eta frantsesa konkistaren dere-

txoz . Soportatuko ete du, halabaina, kolonizatua lzaitea ?
Tentaldiak jo baleza . Algeria-ko eta Viet-nandarren exenplua aski lltzaioke iraultzari ekiteko. Viet-nandarren garaipenak zera erakutsi diote batez ere, alegla kolonoek bere
eta bere anaien posibilitateak zuhurki mugatzen dituztela .
Etsipena kutsutu zioten ; Frantsesa Izaki, esan zioten, ere
zezakeala, zeren Beauceron-ek hainbateko eskubidea bait
zedukan botoak emaiteko ; Bretola zen aidetik, berriz,
eskurik ere ezin jaso zezakean ezta ere erdiko poterearen kontra jeiki, zeren bertan txfkltuko bait zuen .
Halabaina, lndotxtna-ko zenbait rpiloia nekazari pobreek
itsasora jaurti zituzten Frantsesak eta gaur-egun bizkorki
gudukatzen dire kapitalista lurraldeko militar indar haundienaren kontra : eta ba zirudien, hau ezinezkoa zeta .
bezela
Etzen, ordea, ezinezkoa ; posibilitateak kolpetik
jaulki ziren : Indar kolonizatzalle hoiek ez ote ziren ausaz
paperezko haginek lituzkean tigrearen antzeko ? Abertzaletasun originals duten "etnietan" hauxe ageri da : atomoaren deseintzea eta deskolonizatzearen fenomenua . Hau,
sakonean, mundu guztiak daki ; bainan askoek uste lute,
Frantzia-n, Espania-n, Ginada-n eta, askatasunarako borondate hart zozokeria bat dets eta bere gisa deuseztuko
direla delako mugimentu separatists hoiek . Euska! Herriko
exenpluak berpizte hurt okasionala ez bainan beharrezkoa
data
erakutsi digu,
eta ez
zeta
horrelakorik gertatuko baldin eta probintzi deituriko hoiek gizaldiz gizaldi
kentzen etorri zalen herritasunik izan ez bazuten eta herritasun horrek, zapaltzalleen partetik mantxatua eta tapatua egon arren, bertako jendeen aurrean funtsezko eta
hlstorlazko leku bat bezela iraun ez balu ; nahiz-eta erdiko
potereak bere baltan lekuaren berezitasun aitortu, halare,
ez zen posibie Izango ezer egitea baldin indar zapaltzailearen aurrean etniaren menperatasunaz jabetu ezik
eta, ondorioz, autodeterminaziorako gartsuki burrukatu ezik .
"Beharrezkotasun" osoan Burgos-en Inposatutako Euskaldunen kasoa ez da, nunbait, nahiko argibide izan Catalan, Bretoi, Gallego, Ozitanoentzako, heuren norakoaz jabetzeko alegia . Ni hemen burgesen humanismuak predikatzen
duen unibertsalismu abstratoarl euskaldunen unibertsalismu
berezia kontra-jartzen ahaleginduko naiz ; adieraziko dut
zer-nolako egoera eta dialektika ekinak bultzatu duten
herri hau mugimentu iraultzaile bat sortzeraino, eta zer
ondorio tekniku atera genitzaken razionalki egoera honetatik . Laburki esateko : zenen aldaketa latza ekarri lezakean
gaur desentralizazioak sozialismu zentralista baten barruan .
Aurre-iritziak at, eta historian lotzen bagatzazkio, argi
ageri da euskal etnia arras ezberdina dela hauzoko etniengandik eta, balta ere, ez duels sekula santan galdu bere
nortasunaren konzientzia . Berezikl markaturik dago gaurdalno gorde duen bere izakera blologiku bereziagatik, eta
markaturik euskera, bere hizkuntzagatik, ez bait da indoeuropeo izeneko hizkuntzen familiako . VII-gn . gizaldian,
mendian bizi ziren herrltaldez osaturiko Vasconla dukerrisk, Carlomagno-ren harmada menperatzen du Erronkariko
gudatean . Gero, dukerri hau, X-gn . gizaldi alders, Nafarrua-ko erreinuan blhurtzen da ; erreinu honek XII-gn .
gizaldian fur jotzen du eta, azkenik, 1515-an, Espania-ri
lotzen zaio . Menperatua delarik ere, eta batez ere menperatua delako, euskal konziertzla, - edota euskaiduntasunaren konzientzia -, indartzen doa . Feudal harotik urten urrean, artean Espanlako zentralkeria balantzaka dabil
bentzituei gordetzen dlzkie, Izan are, Erdi Haroan edukitake zenbalt eskubide, "fuero" izenekoak, horrenbeste denboraz euskal-erresistentziaren eskudotzat gordeak, herd
osoak defenditzen zituenak .
Herri hau ez da kontentatu Izan hale moduzko autonomia
hartzearekin, ezta ere ez du galdu Izan inolz askatasuna
lortzeko esperantzarik ; eta esandakoaren proba bezela zera
ekarriko dugu, Napoleon Europa bir-egiten art zen garatetan, Enperadore honi Blzkaiako deputatu batek hain xaloki
egindako proposamendue : hots, sar zezela Inperloaren
barruan euskal Estadu libre bat . Ba dakigu zer jaso zen
gero : 1812-ko Konstituzioak "fueroak" is erabat kenduaz
gero, abertzaleen mogimentuak lehengoari tutu nahiatt akin
zion itsu-itsuan . Indar herrikolek liberals bainan frantsesen
modara zentralista zen Isabel 11-ren kontra altxatu ziren
eta D . Carlos, absolutista eta aulki zalearen aide, zeren
honek, nahiz eta antxinazate izan, behintzat, antxinatasuneren amoretan, Nafarroa-ri bere autonoml feudela eskuratu nahl zion . Bi gerra, eta bitan galdu ; 1879 da, eta
Euskadl-k bere azken pribllejioak galtzen ditu eta historian sorbaida ematen dion tradizionalismu gizarajo batean
murgittzen da . Handik 6 urtera esnatuko da berriz ere,
Sabin Arana-k P .N .V . (Euskal Partidu Nazionalista) fundatzean hain zuzen ere ; partidu hau burgesek eta Intelektualek osatuko dute batez ere . Ez dute burrukatuko absotutismuaren aide "fueroak" bir-etxeratu asmotan, ez ; zeren
P .N .V .-ek, politikuki aurrerazalea izaki, aide batetik askatasuna eskatzen du eta, bestetik, sczialki
;aserbadorea
izaki partidu antxinazale batean iraunaz gelditzen da,

ondoko esaera honek probatu dezakeanez : "Gore Jaungolkoa eta Lege zaharrak" . Euskal-erreststentzikoek Espalnolen atetan jotzen zuten, (garat hartan bait zen bat baino
gehiago entzuteko gertu, esate baterako PI y Margall
anarkista), proposatzen zielarik soluzio federalists bat
penintsulako problemel buruz .
Zerbait geroago, Errepubiika-ko denboretan, same hors
kontutan hartuaz gero, erdiko gobernuak erregloen autonomiaren printztpioa onhartzen zuen bainan kondizio batekin :
hots, erreferendun baten bitartez rime horl aprobatua izan
zedila eskatzen zuen, herritarrek emandako heundik 70
gorazko botoen bitartez . Ipar-Nafarroak, funtsean nekazaritzarl emana eta kartismuari atxikia, autonomiaren kontra
bozkatzen du (1) . (Handik laxterrera kartistek Franko-ren
ondoan gudukatuko dira) ; beste hire probintziak,, berriz,
aide bozkatzen dute, eta malori haundiz gainers . Errepublikako gobernuak, zirudien baino zentralistagoa izaki, ez
bide du martxan jarri nahi asuntua, eta bertan bore
dagoke 36 arte . Azkenean onartuko du autonomia, justu
germ hortan, bainan onhartzen du mementuzko gertaeren
indarrez eta bereziki arrazol polltiku eta militarrak eraginda . izan ere komeni zitzaion Euskal Harris bereganatzea Franko-ren kontrako guda harmatuan tagundu zeklon .
Arestian dukegu, beraz, fundatua Euskal Gobernua
hire soziatista, bi liberal, kumunista bat : honek esan
nahi du P .N .B .-ren infiuentzia giza malla askotara hedatzen
dela eta apurka-apurka leundutzen deals hasierako koserbadore keria . Euskal gudariek su eta gar defe ditzen
dituzte Bizkaia eta Gipuzkoa 1937-ko spirits art
inan
honatx dakiguna : Franko-k indar barriak bid. i
ditu
haruntz, eta Gernika bonbardeoz kixkaltzen du ba
retan
.
Eta
abuztuan
Eusespantua sortzen duelarik . Hilak, 1500
kadi-ko Errepublika ltzaila da . Genre ondoren zapalkete
dater : espetxeratzeak, torturak, epalak .
Aguirre iendakarl jauna, P .N .B .-ko burua, Frantzian Izkutatzen da ; bigarrengo gerratean demokraten aide jokatuko
dute, sinisturik bait dagoz Franko eroriko dale Hitler eta
Mussolini erortzearekin batera . Gaur neurtzen da zenbaterainokoa Izan zen gure lotsa eta helen aingerukeria
beraz, P .N .B .-k jokatn zuen bere jokes, eta 45 ezkero
gero eta ahulagotzen dater . 47-an . - ziur-ziur oposjoko indar Batuek proban )arri asmoz -, grebe generals dater .
Indar batuek ez dira mugitzen eta honela Franko-k . bidea
libre zedukalako, grebe zapalketa lzugarriaz suntsituko du .
Eta hone hemen akabera : partiduak be du Euskadl-n hafako fama bat, euskal Errepublikako haslera hartan sortu- r
take partidu "historiku" bat lzaitetik datorkiona hain zuzen
ere . Balnan etzaio etorkizunik ikusten, Karen ekintza-bideak ez bait dira gaurko egunerako egokitzen .
Atzerriratuek znhartzen ' doaz ; Aguirre hit zen . Ez die
axoiik, zeren laxter agertuko bait da ETA, partidu zahartuxe eta burgesaren ordezkari izaiteko mementu prexisoan .
Aski zaigu laburpen txiki hau jakiteko nola Euskadl-k, Espania-ko berriki menperatutako etnia honek ukatu izan
duen betl eta gogorki Integratua lzaitea . Gaur euskaidunel
bozkatzen utziko batitzaie, ez dut dudarik egiten malori
zapaigarri batez diferentziaz erabakiko lutekeala askatasunaren aide .
Onartuko at dugu, beraz, ETA-k dion bezela, Euskadl
Espanla-ko kolonia bat dens ? Arazo hau benetan dugu
garrantziduna . zeren kotoniatan nahasten bait dira gehieburnik klase burrukak eta askatasun nazionalaren aid
poll
ruka . Izan ere, sistema koloniatlsta batean,
oloindustrializatuak modu onean eskuratzen ditu he
niatizatuetatlk datozkion lehen materiak eta )ateko produktoak . Hain zuzen ere, holakoetan, esku-lane bajutfk
ordaindua izan ohi da . Esan beharrean gaude Euskal Herria, Bizkaia eta Gipuzkoa-ko probintzietan batez ere, Industriaiizazlo-martxa pizkorrean datorrela gizaldi honen hasieraz gero . B1 probintzlotan, 1960-an, urteko eta bfztanle
bakoitzeko 2 .088 k .W . argi-Indar gastatzen da ; Espalnia-n
eta Catalunla-n, berriz, 650 k .W . (2) . Gaitzalru produzioa,
urteko eta biztanle bakoitzeko, 860 kg, da Bizkaia-n ; 45,
Espania eta Catalunia-n . Lana egiten dutenen banaketa
honela arkitzen da
Gipuzkoan : lehenengo mallan,
9,45 % ; bigarrenean, .56,80 % ; hirugerrengoan, 33,75 %
Bizkaia-n : 8,60 %, 57,50 %, 33,90 % . Balnan, konparazlo
batez, Espainia-k eta Cataiunia-k lehanengo mallan .43,50 %
enpleatzen dituzte ; bigarrengoan 27,20 % . Azken bl . sektoreak gizentzen datozela ikuslrik eta, bidenabar, kontutan
harturik nekazaritza beheraka doota, nahiko dagoala dirudi
Euskal Herrlak dadukan Industrl-indarra .
Alderdi honetatlk begiratu ezkero behintzat . Gulpuzkoa
eta Bizkaia ditugu iberlako penintsulako herrlalde gidarlek .

Kolonlatzet jo azkero, berrtz, begira pert gaoze tzokan
team aurrea surldtzen gem : hots, berfl kolonlazattzalea pobrea eta nekazarltzan diarduena dole eta, bestetik,
beat kolontallzatua aberatsa data esa bare dentograf(azko,
mails arras induetriaiizatutako gizartearcn person dagoeta .
Balnan gauzy hobeklago Must ezksro,,vanes_
peradwta
hors Itxurazkoe batzik oz do ; Euskadt surrerenizae loan
daltake . horl bet, bainan 2 milot balno ez' du • 1515-en
aakozsz txtklago ten aft garaf haretsn herrtak tre~razarltzan
zlarduen . Euskadi konkistatua Izan ten nnrgaz banetutako
bi hen-laideok antzeko egitura zutelako oft bet bootee
belno jandetuago zegoelako . Bldasoaz bestekaldetik, Hego
Natarroa sistemaz desJendetua, narrutua ete ;arrulnatua Izan
de frantsez konklatatzallea zeta bltarteko ; hemen garblago
ikusten da koloniezloa . Baits era garbi dago Espania ljizaldiaren lehenengo hogel eta homer urtetan zehar lotan
egoteak bides zaballk utzi ziola Euskail-A, . erreglo met
Ian, ekonoml eberateez ornitzeko, batzz are Bilbao zelarik
ardetz-ekonorniku . Zenentzako ote do, ordea, ekonomi hors
Honatx gaidere . Erantzun entreko bet Oman dalteke eaaner .
alegla ez dagoela exenplurlk tent zapsidu batek bare
Jauntxo zopaitzallearl zerga ordaintzen ez dionik . Goazen
datu ofizialetara . hau seguruago delako . Honela jakinen
dugu Espanla-k Euskal Herriarl benetako lapurketa egiten
diola fiskalki, zeren fiskalek j1poltzen bait dute langilea .
Penintsulako fiskai-kargarik lgooi a Gtpuzkoak daduka .
Oraindik areago : "espainola"' :oeituriko probintzi 'guztietan",
estotan jasotzen dutne balno gehtago gertatzen
du
ak
150 % Toledo-n ; 151 % Burgos-en ; 164 %
Avih
eta abar . Euskal Herriko bi probintzi industrializatuene
berriz (3), atzerriko gobernu eaplotatzaltearl 4
mile 338 miloi 400 .000 pezta pagatzan die ; eta ordalnetan espania-ko Estaduak 774 mlloi pezta uzten du Euskadi-n (4) . Baraz, 3 mile 500 .000 pezta lapurtzen dio kastilako desertuaren amoretan . Esandakoari galneratu dezaiogun "Itzutitako" 774 miioi hoietatik gehlenbat zapaikuntza
organoetara data (hots, administrazfo espalnol eta espalnolizatuara, harmada okupatzaliearengene, poliziengena, tribunaletare), edota doseuskalduntzeko data (hlzkuntza eta
kultura espainolak batzik erakusten ez diren lkaatetxetarako) . Euskal Industriaren probtema, beraz, produkzioglntzarenean dago
munduko merkatuarl begira konpetitzeko
prezioetan produzltzeko, making gaurkotuak beharko Brake
kanpotik ekarn : Espania-ko Estadua, erdizka bederen bore
buruz bait debit, honen kontre dago ; MadrU(o kreditoel
bagegozkle, berriz, honek bereixketak egln ohl ditu eta
Castile-ri laguntzen dio Blzkalaren lepotik .
Bilbeoko eta Pasalko portuek ezln dezakete tonelada
haunoiko barkurik her, ezta are itsasoko trafikua behar
bezela egokitu, erebat errotik berrltu ezik : nahiko haundisk ]treks egin beharreko lanak, handle baita ore arrentzarako portuek eskatzen duten konponksta . Ez de, ordea,
deus egin . Orobat gertatzen do garat bateau Espainolek
muntatutako tren-bidearokin . Oztopo astun bat, batzik ez
do . Trenez Bllbao-tik Gaztelz-era joateko 137 k. egln
behar do : kamloz, berrlz . 66. Admlnlstrazloa eta I .N .C .
(hots, industrlako Instituto Nazionata), Estadu zapaltzailearen organs, burokrata ez)akin batzuen eskuten dagoz, eta
hauek ez daklte dauz zer nolako beharizanak degozen
herrien (eta hau, teorlaz behintzat eta zatl batean, Eapanla-ko probintzi bat bailitzan konsideratzen dutelako izanen de), eta honele, jaktna, konponketa larrtenak egiteko
ere
btlaketzen dire . Eapanie=k etxerako jasotzen ditu
ko
lrako batio ez duten produktoak.- Atderantztzko
tart ntzlalaren politika pratlkatzen du . Begira note
aide batetlk zonbalt kosten prezloa Jelxten utzl gabe euskal produktoak eskeintzen- ditu kontsumltzeko, beinan, une
berean, produziogilearen irabazia igo gabs bertan iraunaraziaz . Hemen ondortoa bistakoa da : "per capita" izenoko etorrla penintsuiako Igoenetako bet da . beinan honek
ez du ezer esan nahl . zeren jornaladunen etorrla (hots, Lanean dablitzan ehundlk 85-na) Madrilgo, Burgoago. Valon
tzlko, eta abarrena baino askozaz bajuagon bait da .
Her dezagun kontuan . 1955-1967 bitartean, jornalen tees
orate zeneen, Espanla-n urteko ehundik 6 .3 Igo zeta eta
Euskadi-n, berriz, ehundik 4 .15 . :Honels, bads, induetriaiizazio marduleko herriaren mezprezlotan, koionlzazlo kiaatkuan eman ohi diren funtsezkg etementu bi Ikusten dituqu
aide batetlk lapurketa bat dole - .fiskala lzen nahiz
besteren batherrt kolonlzatuaren kontura, aft bestetik lan2) Noienahitara are, Espanla eta_ Catatunia guzttz ezber
dinak Izaki, ez genuen estadistike komunik ja rtzen iblil
beharrik izanen baidln eta dakarzkiKm date oflzielok nahlto nehaslan ez baietoz. _ Dudarik ez dio, alegla Espania-ko
numeroek bakarka eman bagenttza, askozaz em bajuago
geldituko tirakeafe.
3) Nafsrroan, espanta-ko gobernuak JOB % gealst r -du .
beirarrik dakarts,
4) Zlfra hauek 60-70 tarteko
bainan urteroko konstente baton ~ie dire .

gileen g
otazioa . Eta honi bi lehenengoen ondorio
ex den
hingarren bat gaineratzen =to : hots.emi-o
prazto to tmlgrazioaren habella. tnduatrtaitmbek dekarz .
klan behardzanetatik aprobetxataan du
a-ko gober
nuak Iantk gabeko he aide hutsetatik jerdetm Euakadl-ra
btdaitzeko.
Haue( abantatls onak eakeintzen dtzkte ("ate baterako,
abo-blatrzdan lehenengotesuna), balnan eaan dazsgun jonde hau . Euakaidunek bezels oso eaplotstuak eta behar
hainbeeteko klaee-konzientziaz jabetu gabs egonki . patrolarentzat esku-lanereko dagoen mass bat balzf ez dole.
I .800 .©00-tik 2 milol-ko harden . 300dik 531 .000 kanpotar
zegoen. Beeteide, berrlz. herriside pobreetako Eue aridunek
kanpora irten behar ; bates are Nafarrak : 150 .000 Euskaldun aeqoen Madril-en, aft hauetatik 100 .000 nafarrak . GarFar,tzl handiko puntada hau eta Espanlako langiteen sarrere lndustrializatrtako herriaidetan, hau guzia Jo dalteke
kolonial-desegitearen aurre-hastapen bezels . Bletan degoanez, Blzkalako eta Gipuzkoa-ko patrol handlen patrikak
franklamoaren une-oroko politlka honetan Inpliketurik dagoz . Hauek, izan ore, hen Blibaon burgesla naguala agertu
zeneko gerra kariisten ondoren, zentraiiatak eta Iiberaiak
Aran .
Zenbelt urte geroxeago, enpresa gizenen sozialaulkiek
Madril alders Joko dote . Espania-k konpententzirlk ez bait
du at& bakarka bat dabfi, bentajak baino ez ditu ikusten
gotko burgesiak edozein berrikuntza frenatzean . Munduko
mallen konpeti ezin dezaketen produktotlk bizi do Espentako merkatu zabala . Patrotak, inbestizio gogorretara behartu
gebe, ondasun awes heundiaic bereganatzen dltu . Herriko
benetako Interesak boat axola zelzklen "coilabos" hauek,
euskal-ekonomla heuren zentrelkerlagatik arrulnatuko zuten hauek, heat-komunidadetik at gelditu dire, eta "compradores" deiturikoen joko barbers darabilkite, Joko kiasikus
hau ere . Azken azterketa batean, beraz . eta cisterns zentraltate (mien finkaturik daudetako, haleko maithuslakerl
baton peen babesten dire .
Ondorloa garble do
Itxurak itxura, euskal tengilearen
egoera ianglle kolonizatu baton guztiz antzeko do, zeren
ez bait do sinpieki espiotatua, elate baterako ktese bur
ruka "kimikuki garbia" deramaken Castila-ko langilea berela . ba1zlk eta deliberamendu osoz goi-esplotaturlk dego .
Ian berdinean Espania-ko langile batek baino gutxlago Irebazten duetako . Beraz, herds got-esplotatu egiten du erdlko . gobernuak "compradores" honen bitertez, aft hauek
goi-esplotazlo konsentitu hortan oinarriturik, langileak esplotatzen dituzte . Gol-esplotazio honetaz ez dire aprobetxatzen euskai kapltalistak, Inpuestoz kargetutako esplotatzalte
ximpie batzu direlako . bainan bat Espanla kenpotar hermadaren anparoen : hots, amerikar inperialkertaren sostegu
pean dagoen gizarte fazlstatua aprobetxatzen do gol-esplotezto horretaz. Halabaina, langlte klaseak ez dire bets got
espiotezio honetaz konturatzen, aft hors data-ta tangite
askoek pentsatzen zuten, oraindik berriki, Madril-go eta
Burgos-ko langileen eskabide eta ekintzekln bat egin behar
zutete ; jakina, Jokabide honek zentralkeri negatibu batera
bideratuko zituen . Utert-arazi behar zltzalen alegla . Euskadl-ko kasuan, ekonomi-ko kesuen . ekonomi eta sozlal
arazoa national mallan planteatzen dole . Herriak okupatzalleari zerga fiakaiik ordainduko ez dlonean, bore benetako
problemak Madrll-en ez balnan Bilbao eta iruna-n planteatu eta konponduko dlrenean, ordu hortatik Ireuliko ditu
iibrekl bore egltura ekonomikuak .
Esan dezagun berrtro - Euskaidunak suskaidun diretako
goi-espiotatzen dltuzte Espainotek . Inolz ofirlatkl dekta
rata ez duten amen, halare konbentzlturtk daude Euskeldunek baste nor batzu direla, note etniaz hats kutturaz are .
Gerra karlisten, 1936-ko Errepublikaren ate 1947-ko greberen akordua ahantzi dutela pontsatu behar ote do . gero ?
Hauek dank gogoan Izan ezik, nols- demontre eaplikatu
euakal hizkuntza suntsitzeko duten amorrazioa ? Garbi dago
hemen pratika kotonial bat degoela jokoan : Frantsesek
ohun urtez ahategindu zeren Algeria-n arabe htzkuntza izkutarazi nahiez : hau lortuko ez bazuten are . lortu zuten
ordea arabe tlterarioa gehiago erakutsiko ez zen hizkuntza hits bftakatzee ; gauze barbers jaso da euakerarekin Hego Nefarroan eta Bretana-n bretoiekin, batean zorte
deeberdlnez . Honeta, iada, sinets arazi nahi zaio mugaz
bi aiderditen dagoen etnia oeo betert bare hizkuntze hiiIzear dagoen dlalekto bat batzik ez data . Haw Euskadi-n
pratlkuki debekaturtk bezels dago bore usantze. Er dute
nahi Ikastslak munta ditezon, auskerszko zenbett argitalpen zokoratu egin dituzte, eskoiek oft Unibertsldedeak
zepaltzailearen hizkuntza eta kuitura erakusten date ; irrs
tia, zinema, teteblaHoa, egunerokoek eta abar . eepalnoiez
espiikatzen dituzte Espania-(ro probtemak Medrligo gobernuaren propaganda
Hort dale-ta, kanpotarrek baytars beiwrtur
t alit da $itbaon
"Hors,
garrazkl
suskal hizkturtza ate kutturak ez dons ezertarako baiio"
Eta prentsek iapirazfoz em pozetan seen ohl du Unarnuno-

ran zorltxarrelm essays hura : "Euskal kultura taxter hilgo
do**. Oraindik gehiago :-eakoletan zigortu egin ohl dltuzte
euskeraz mintzatzen diran mutikoek . Herritxoetan, bat,
nekazariek mJntza ditezke euakeraz . Bainan kontuz urtan
httzegttearekin . Hare : Burgos-go akusatuetariko batek be
zuen bore aitaren bisita hartzeko batmen, beinan kartzelan euskeraz mtntzo zirela, obartu orduko kendu egtn
ztoten, eta ez noaki inor probokatu nahi zuelako . beats
htzkuntzarik etzekietako balztk.
Euskera indarrez izkutatu nahta eglazko kultural hilketa
bat do'. Europa-ko htzkuntzarik zaharrenetako bat, detako
Izen . Egia do, bat . .kontinente guzttko ekonomia lurlangintzan finkatutako garelkoa dens : batnan, pero, alroaki egokttzen etorri ez bade gizartearen ebotuziomartxan . esanen
dugu espatnol nagusikerlak ukatzen ztolako izan zela .
XX-gn . gtzaidiko hlzkuntza Wake , dedin, - gaur egun erdlzka b e done -, bare mintzatzeaz aski iitzake. Hebreoak
Israel-en eta bretolak Quimper-en, biok zalltasun berdinak
aurkitu zltuzten eta balta erabaki ere ; Informetikaz edota

atomoaren zatiketaz diarduten Israeidarrek guk Racine edo
' Comelile irakurtzen ditdgun bezetatsu trakurtzen dituzte
haiek ere Itsas Hilako menuskriptoak : eta Morvan-Lebes-.
quo-k dionez bretotak egungo errealitaterako regularidade
gehiagoz Jositako hitzak omen ditu frantsesaren ondoan,
eta hau hizkuntza "nazionata" delartk . lndartzen utzi ez
zitzaton gazte gordetako hizkuntza zahar baton sustraiak
kontutan hartzekoak dire . Euskera Euskedi-ko eberri-mintzalra izaltera helduko batltz, berekin iituzke, bare egitura
proprioak tarteko, antxinako aberastasun guztiok, pentse
tzeko era sentitzeko modu berezi bat, eta orainarl eta
biherkoart-oparotsu zabaidue egonen litzake . Bainan Espainotek nahl dutena hauxe da : euskerarekin batera 'euskal.
nortasuna hit . Bizkaitar batentzat ouskalduns Imitsa. hain
zuzen ere, euskera mintzatzea do ; ez noski berari baizik
dagoklon igaroa eekuratzen duelako bakarrik, euskeraz
mintzo den aikargo bati, bakardadean dagoelarik ere, mintzo zakiolako baino, baser ere. Burgos-ko "akusatuen" azkenengo dektarazioak euskeraz eginda zegozen ; juzgarazi
nahi izan eta ezin ezer uiertuz zegoen espatnot tribunate
onhartzen ez zutelarik, han harm oso-osoa aurkitzen zen
presents saran . Istantera, gauze bitxla dator . Hitzez hltzez
ko prozesu ofizialak ohararazten du akusatuek inork ezer
ez ulertzeko proposamenduak zeduzkatela eta "ouskera zirudien" hizkuntza-edo zerabllkltela .
Zenen eufemismu zoregarria : .Juezek ez zuten izpirik
are entendttzen, bainan be zekiten ongi asko nun zegoen
kakoa : ikusten zuten Baskonla-ko nazioa epaitekuraino
sartu zela eta honen aurrean ez-jakinarena egiten has[ z1
ran suskera hizkuntza "probable"-kotzat Joaz eta zatanzan
jarriaz galdetutakoek benetan hitzegiten zutertentz edota
zentzurlk gabeko hotsak esaten zituztenentz . Honatx Euskadl-ko kutturaren muina eta zapaitzatteen buruhausterik
tarrtena ; hizkuntza hit balazate . Euskaiduna (bere hlzkun

tza ez don eta tnoiz izan ez den) espainola deseetu eta

mintzatuko lukean -gizon abstratu bat Htzake ; batnan
halare gotesptotazloak jarraituko bell luke . asks tltzaioke
kolontzazloaz Jabetzea euskera satbatzeko . Aldez baste ere
berdin iitzake
koionizatu batek bare hizkuntzan mtntzatzea, borax do ekintza iraultzaitea . .
Gaurko Euskatdun konatentztdunek oraindik aurreago doe
ematen zeten kuitura notakoa den zertzean eta zer-notakoa
nahiko tuketean esatean . Diotenez, kultura gizonatik gtzo
nako kreazlo bat do . Ondoren diote, ordee, ez data posibie
izanen kultura unibertsala bat zapalkete unibertsale battek
dirauken bitertean . Gaur Euskedi-n degoen kulture oflziate
untbertsalista hutaa do, zeren Euskaiduna gizon unibertsal
batean bliakatu nahi bait rkr, hots, nazionat Jatortesun orotank erantzta nahi duke, erabat espainot baton antzeko
Ittzakean herriter abstratu bat : honetan bakerrlk Intake
diferente, tats do, bars are gol-esplotatue dole eta berak

hors ez daklele. Sentidu honetan, beraz, ez tegoke zapalketaz bestelako' uniberteelitaterlk . Gtzonek, ordea, gehien

zapaidute daudetarik ere, ez dire gees huts bliekatzen :
tittzlttk . inposatzen zaizklen kontredtztoek ukatu-eklnew
dtardute.
'
He` gtzonen norberarengendlko gelnezketze era proiaktubide - lzaltetik letorke, ez borondete-bidez iehenik . Honela .
bad Euskeidunek, lehen-tehentk, bakottami ezarrfa Izan
zalon gizon
tzar espatnot hors ukatu beharko dues . Eta cz nolane
hike,
abstrattu, 090 zehetzez betno, heuren nortasu

nad aft htgtuummrisd dagoklonez boroblidua . Sentidu. ho-

netan, euekal kultu a. gem . uk ledko ivdt r* f
r Luke
Iran let tk- horrtarakor espetnol kultura binindu behazre
A&-ate bait ere indar zantratlsten htmianiamts unlber-

taal - hurl
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kca beglea' aurrean . dodukan euakal orreatidade h
Wit' - Haas palsejea .. IIs,Iogia, ottriazko ezaugsrniak,
euakerezlea literature
s -, bereger»dp oramn zepaltzalteak
kanpoko turtatel folklore . tnozgt- at* aguretu baton : kutata
eskelatzen dlen enaaltdeaie boil

Arrazol

agatik dakarte baste hlrugenen formula hats

hots, Euske r

rtko gizonetik gtzonaganako z

tkurrtza

honetan orotutako -praxtea" bertattk dolor euskal kuttura .
Praxis hau, ordea, ez do koipetik deseatzen den zerbait
edota borax konzientzidune done ; lauthu ofiziaiaren raztonatkertak zuzen-zuzenki zirikaturik, eguneroko tangintzan

mamitzen dater balzik, konkretua bir-aurkitzeko. ez zerbalt
generate Iitzekean gizon bat . gizon euskalduna baino . Bal
nan Ian honk ids politiku bateau bunttu beharko du,
zeren gizon euskaiduna ez bait do bore osot sunera hotduko bare jabetasuna lortutako harden ezfk .
Honela, bade ., halabeharrezko dialektikaren podertoz . konkiataren eta zentrelkerlaren eta got-espiotaztoaren ondorloak
direte arrazol, eta Espania mile ahaleginez ttotzen entseatu
arren . Euske dl-n zutik gorde shat izan do askatasuraren
egarrt bizia . Zertu dezagun orain zetntzuk diren gaurko
egoera konkretu hontako estjentzi zehetzek, hots, zer bur
ruka-mote ttbratzen datorren gaur euskal herrian . Espalnol
zapaikuntzerl buruz, haln zuzen ere _bi erantzun-mote dago.
eta biok ditugu desegokiek . Hats notabelt haragttzeko, assn
dezagun, bate Euskadiko P.C.-na data eta bastes, berriz,
I
P .N .B .-na.
P .C : k Euskadl leku' geografikutzat bakarrik daduka sinpteki . Madrittik Jasotzen ditu ordenak, hau data-ta zentralkerien jausten do - soziatkurelztapouI
kuki konserbadoretzat dadukagu - ; euskat tangiteak kiase
burruke "kimikukl garb!" batera bultzatu nahi Iituzke .
Ahantzi egiten do arazoa heat kolonlzatu bate
data, goiesplotatutako batons alegie . P .C .-k ez
du

tkusten - nahiz eta Burgosko prozesukoan, eta k
ko,
ETA-ron aide komenientziko zenbatt daktarazio egin - ze

non jomuga desegogizko ete, beret, norakortk gabeko
ekintzek proposatzen dituen . Euskatdunek, espainoi langiteriarl burgesla frankista botatzen 1aguntzeagatlk, esptote
zto huts eta garbfaren izenean bakerrik b urrukatuko balute,
heuren etxeko problemak abandunatuko lituzkete . Eta hats
norb ere buruaren desetsskalduntzea izanen titzake eta, kapitalisten zentralkeriaren fruttu don gizon abstratu eta unibertsaiaren izenean, gtzarte soziallsta bates eskabide her-

tsitara mugatzea . Jo dezagun gizon honk ba duets Madrilen bore poterea eta tanerako lstrumentuak, balnan orduan
non ote iegoke Euskaldunn gerantia eta segurtapene
autonomia eskuratzeko ? Honetaz ez do deus segururik ;
Errepublikart are belarritik ttratu behar izen zitzaton ; herri
sozlaitatek, gaur eta hate nahirik, kolontatiata bilakatu
dire.
Euskaldunek bakarka burrukatu beharko dote got-esptotaztoaren eta deseuskatduntzearen kontra . Honek ez du assn

nahi, ordes, hatako paktu taktitu batzu eginen ez direnik
zenbalt mogimentu -lrauitzaleektn, betas are Frankoren diktadura zanpatu-orduan . Bainan : estrategla aidetik ezin one
to dezakete zuzendarttza komun bat ; -hmmen burruka baker
dadean eraman beharko 'do, zeren Espanla-ran kontra -bait
doer - ez, oordea . espainol herriaren kontra -, eta honen

arrazote honetan datza : etegia heat kolonizatu batek ezin
dezaiokela espiotezioari erremates amen, beldin, Jauntaaun
osoz, kotonizatzatlearen kontra zuzenkl jelkitzen ez bade .
Bests modu haters balnan P .N .B . ere ekibokaturik debit,
reran askatasune, besterik gabs. holburutzat jotzen bait du.
Rio
egin dezagun tehenik euskel Errepubtike bat ; gore
'ikustko de zer-noiako konpoketak egin gure herrian . Eman
dezagun, kanparazio ezinezko baton, ategia bunged
rako euskat -Estadu bat sortzen dela ; ordueur zer
tar
tuko Ittzake. alegia espainoi, got-esptotazloari
tea
emango litzatoketa, horn bat, bainan denbora gutx bane
amerikar kapitailsmuaren peen eroriko lttzake Estedu hort .
Gizartee kapitalezko egituretan direuken- bitartean, pen
tsatzeko do "compradores" holek galley oskebntzen then
hotangana arrimatulm direla : beraz, kanpoko kapitala eartuko Husks herrlan, eta USA-k gobernetuko Juke bertsko
burgeslaren' medloz, eta kolonlanismu rl baste kolonlanismu beryl batek Jarrattuko liaise ate, nolabeiteko zuhustaan=
nez esetelm, gob-esplotaztoak jarraituko fuke . Glzarte auto.
Iiate batek bekerrik : eduki dltzake, eta irrisku haujiz gal .
nets (5), er-eaan ekonomik ek baste beryl kapitallata oft
eoziebisteidn, oft hats berak -bore ekonomla fonmuki kontro
Iatzen duetako daBt art
n-mots haven ezinak (ots . P.C.-na eta PAUL. gar% a skuelert .. tar sauna eu aoziaitsmua, tusk3 .
no)

di-ko kasuan . medafis bathes baton bt atpeglak bezelattu
direte. Baraz.: sveta aostailemurako bunvka
bat bakers . be ier, du Iran: -tHaz honeta delartk; -iarigite
kiaseek gMatu baba dv lredta. :Ikust dest, bars bait da

uVarlmia: Eels to

i }aTlgfiaie, 99-aapiotaztaeren afar bore

therriaren koidzlsatzle ilk, bdreelaxe betterstten do

bore

as iatiater._ :Esa i ota dezakegit _horAwaino

betdu done ? Hau baste zero bet do ; llontaz geroago min-

tzat:uko gem . Beetalde . .koladzetutako herritan Jane ohi do
honeko . ttau ere. stogie . Kdi matlako ktaseetan . gerrantzl
hwxnitko zenbeit teldeek baztertu egin ohi dutela kultural
dmiortanuottooren aaxoa, era oz dire gehiegi konturatzen
zer notaka ondorio aotal dake zitien ukazio honek . Hauek .
prteazipioz behind=. tegilertaren alkartekoak diva: trouttze le ate bore eglnklzunaren konzlentzla dedukan mogtmeaty batek, kotoni bateau diogu, eztn onartu dezake gidariturat metropoll batean baWk sent(durik oz duen "kiasea
ktasearon kartra" detsko prlntzlpio bo l : aitztt(k. burgeato
txiklaren eta intelektuaten printzipiae onartu beharra dago .
balnan kondWo batekin halare : ardiko kiasetik ateratako
trauttzetleek mallatu ditazela tenglleri klaoaren zuzendartt a peen . Egitear dagoen lava, oratndik hasteko, piskanaka argltuz doaken bi puntu hoetar dago : langiieriak
bore egoara kolonizatutako heal baton dole West beharko
du. eta beets klaseek, berriz. errexago nationalists Izakl,
koprenttu behar duth eoziatismua -date, nazlo kolonizatu
batentzat . Jabetasunerako bide bakarra .
.
tkuetrik ehun eta berrogel eta homer urtez zehar asks.
tasuneren aldeko Partidua note aidatzen etorrl den, eta
Ikusirik .

ekintzai(eak aidatzearekin haters, fueroak Estadu

absolutists batean iekutzeko garal hartako as= antxlnazeta, tars note kanbiatua izen denn orafn gizarte 'fibre aft
soztalista bateruntzko esijentzi berrttan . erabat geroarl zabaldua, arrazof hauen omoan dakargun baste- arrazoi bat,
penintsularl berezlki dagoklon eta Euskaldunen
fiberj+
aparteko berezitasuna ematen dion howl . Haln
hunt,
zuzet
zentralkeriazko batasuna, Alernanla-n eta itaIta-n qtran zen bezels . XIX-gn . gizaidian bukatu zen ; eta
hail zeta-to diktadtira foists baton formakera hartu wen
sast-batasun horrek . hau do. "separatlstas" delakoerl
emandako erantzuna biolentzl itsu eta zoroan zegoen .
Him hevri hatetetik bitann ez du fazismuak gehiago eginduko ; Franks, ordea . Espenta-ko Buru geldituko do . Behin
batez honela mintzatu zitzaidan Euska/dun bat : "Guk,
franklOmuaren- zone blldurgarrlzkoa dugu" . Blidurgarrlzkoa,
bat ; zergatlk aeon, ordea, "zortea" ? Begira : egoera
nahaatuagoa honen iitzake, baldin Espanlako err imena
barges demokraten eskittan balego ; zeren aginteritzak denbored denbora ematen utziko bait hake eta, promesa paltook bets gerorako utziaz, "berrikuntzak" kalendarloetan
bakarrik biziko lirake . Hau dale-ta, 'erreformista talde hazi

bat sortuko litzake zihur Euskaidunen artean, gobernu zapattzailearekin alkartuko Iltzake eta estatuto federalists eta
erregalatutako batekin konformatuko Iitzake . 1937 ezkero,
erreformisten amets zozoak salatzen c :orrl do frankismoaran basakeri itsue .
Edozein eskabide agertu,-orduko, erantzuna bakarra Izanon zen, eta gaur : odolezko zapalketa. 2ergatlk harritu,
jakinik erregimena hortarako dagoena ? Bainen esan dazegun erregimen hau data Espanla kolonizatzailearen ogle.
Modu batekoa ate bestekoa izan Espania-ko gobernuaren
formakera, be dakigu Espanla zentralizatuak errotik desaprobatzen dueta euskat "separatlsmua" eta hartara ezkero,
azken finean, presto legokeata Euskad -ko edozein irauitza
odoletan itoarazteko. idealismu zentrallstaren making peen
fabrikatuak izan diren neurriko gizon abstratu batzu baizik
oz dire espainolek eta uste lute, jateo-sortzatle ale . batzu
aparte, penintaulako baste b(zilagun guztlek heuren antzeko direla. Fads onez ote diote - hau ? Ez, noski, zeren be
dak

uskadl

be dots ;

balers, gorde agin nahl dute

kaiduntaaunaren baiezteak amorratu-arezi egiten
ditu
Euakaldun bezels gorrotatzeramno iristen dire, lieu
do, gizon konkretu bezels gorrotatu .
Sakonagora joaz : agintarltzako gizonek ondo dakite-erregimen kolonlal howl Euskadi-n ltza(iko balitz, berehala
ekarriko lukeata honek miaeriaren hedadura Castillo eta
Andaluzia-ko lunaidetan zehar . Beraz, Errepubltka bore
are, azken bateau, frankiamua partitu zen egoera berdfnora heiduko iltzake . Frankoren gobernuak Euskaidunel
dakarkten "zortea" honetan dago, stogie kotonialkerlaren
benetako arpegia itoss-arazten dieia, eta honek oz bide du
ezer eztebaldatzeko lekurik ematen ; honek zapaidu edota
hit- egiten du .
Blotentzi zapaigani tart ezin ebitatu ditekean ezkero,
kolonizattak dadukaten- -(rtanblde bakarra btotentziarl blolentzla akin
n ersnturtea izanen do .. Erreformlaten tentaldta
zokoratuta d
lerik, euskai herria radikaldunagotzen datorke ; be dakl, gaur-gaurko8, oz- dots- poaibie esketasuna
.,
germ fiarmaturik gate
Burgorka . -epattra, punttr hontan, ask$ garble da ; auto
zekitan
akuaetuek"
°" zer irriskus zetork(en espalnoleh arpa=
gte eunateagetik_,,r eapetxeratzeek, torturak, htltzeratnoko

muntatuko ditu eta hauen bitartez langileef .-marxismuieni-

nismua erakutsiko zete.
Frente politikuarl gagozkiota : hau militar frentearekin
hertsikf lotua bait dago . ETA-k. matte honetan, hem osoa
poiitizatzen du zanpazloaren eskandata plazaratzen due(ako. Honela esp(iketzen do guda harmatu baten gaurko esan
nehfa : . . honen heiburua oz do zapaltzaftea bota ahal izatea,
oz . Euskaidunek muglWaraztea baino gorpuzten etorrl dedin
ixtieko harmada askatzalte bet (6) .

testc aegtttxs uxatuko zituzten, esperantzatan, ixileko

6) Hain town ore, 1970-ko abuztua . geroztik, tendentzi
bstek ETA-ran desmifltar(zatze partztala eskatzen du eus
ksi herriko-langileen ekintza politlkuari lekua uztearen truka ; tedentzl honetako skfntzalieek dlotenez . enabateko mi(itarizatzeak . esijitzen'-duen ixtitasunaren neurriagatik, Or-

to

ganizazioa fangile masatatik separate Irrlskuan jarriko Juke

epaiak. . Hau . rata ; aekitaterik burrukatu zutan . oz noski zaher

non irteers bakarra 'heat -oson harmetan altxatzea zeta,
uste zutelako . Askatasuna' aia heriotza ; httz hauek etzo
Cuba-n eta Algeria-n entzuten genituen, gaur Euskedl-n
berritzen dire. Hone henmn geurko egoeraren esljentzl
osoa : germ hermatua Euskadi fibre eta sozialista bilakatzeko. Hau lortu ado bestele burua makurtu, - ezinezka dens . Hors hot .
1947-tik 1959 bltartean, esijentzi lieu erabat biluzik zegoen : ttxursz behlntzat ez dirudi hutsune horl beteko
duen ezer dagoenik ; euskal populoa lantzean do, batez
ere gazteak, era 1953 eskero berriz, done hasten do .
BUN . urte inguru hauetan intelektualen artetlk sortutako
tslde bat dugu ; anartean, bore xoliltasun hartan, apenes
zuen euskai problenen eglazko konzientzlarik ; halare, ikusten do ekintzantolde berri eta radikal bateri akin behar
zaloia .
Handik bereala, artean lndartsu bainan konkorturik dogoon P.N.B . barruan sartu eta ez sartu iblilko dire ; denbore gutxt beau, jokabide estremlstak markatzen dltuztelako, taideko bet kenpora botako dote "komunismoaren"
aitzakian . Taide osoak berarekin bat eginaz gero . denek
utziko dote Paridu Nazionalista, zeren ordurako konbentziturik bait zeuden esperientziaz Partidu zaharrak zeraman
burruka huts, 36-en jipoltutako huts, jausirik zegoela, gerraz gero eta demokrata burgesen saidukeriaz gero . hitz
hutsen Jokora . bide howl, 1959-an, partidu beat baton
ardatz biiekatzen do, hots, ETA-na .
Hasieran ETA-k. bore posture teorikua hartu aurretlk,
herria bi tendentzitan zatiturik arkltzen du : aide batetik
abertzale-joera eta bestetik langlie-iraultza ; 1960 ezkero
eta eguneroko praktikak erakutsita, bi burruka-mota honek
aikarrlk Joan behar lutekeala konturatzen do, eta alkarri
argi eginez blok batora zuzenduak Izan behar lirakeala heu
ran organlzazloen bitartez . Hauxe zen, bade, orduko egoeraren exijentziak -astiro balnan ziurki eta pratikuki Irekurtzeko modua . Jomuga zuzenetik hartu zituen gauzak,
oft honen, probe bezela gogoratu be5terik ez dago nolako
krisisaldi beitzak pasatu zituen 1966-an : eskulndar "humanistazateek" utzi egingo dute ; ezkertiar "unibertsalistazaleek", kolonlanismuaren kontrako burruka baztertuaz gero, espainol tangileengana pasatuko dire klase burruka
"ktmikuki garble" pratikatu-asmoz . Hasierako zero hauek,
beraz, mile ldatzi teorikuek baino obeklago definltzen zuten ETA-ten lines . Garbiketa hauek eginda gero, behin 68
ezkero, ETA-k, teorikuki definitu nahiko du : printziploak
emanik daduzka, zeren talde barruko burruken zerturlk bait
dago zer arrastotik Jo eskulndarren kontra eta ezkertiar
zentralista batzuen kontra ; honeta, bade, egoera beraren
esijentzi objetibuetatik apurka-apurka jaulkitzen datorrena
Jaso baizik ez dote egiten . ETA-k tau frenteen piangintza
eginen du bare burrukarako : langife frentea, kultural
frentea, politlku frentea eta miiitar frentea .
Lauok batera martxatuko dire eta zuzendaritza krunun baton peen, balnan bakoltzak bere berezltasuna gordeko du .
Langile frentearl gagozklofa, honen burruka, 1969-an, aldlz
mesfidantzan dauden esku-laneko langileengana inguratzen
entselatzea Izanen do, eta ahaleglnduko do langlle klase
barruan hatako taide aurrerazaie bat sortzen . Frente- kulturatarl gagazklo(a, ETA; "exkasena den maiian" burrukatzen do, zapaitzatle den gobernuaren unibertsatismu desgizontzailearen kontra hafn zuzen ere : une hortatik, "tkastolak" sortzeari ekiten dio ; hauek euskeraz bakarrik erakusten den tehen-maiiako umetxoentzako eskolak dira ;
1968-1969-an, 15.0
ume zogoen.
Hefduentzako ere aifabetizaioaren kanpafia bate zuen
iruskal Unlbertsidade bat sortzeko aktlbuki mugituko zen
lkasieen komite bat muntatu zen (manifestazio, oporketa
ate okupazioen bttartez mugituko zone) ; barreiatu zituen
harden zehar euskai artistak (idazieek, abeslariak, pintoreek eta eskultoreak) eta arrezkero jOrriz-herri ibitiko dire
espozizioak eginaz eta agertaldiak -emanaz (kanta herrikolak, antzerkiak kaleetan, gurenean zuzenezko teatroaz
arras ezaguna den tlpokoa) ; 66 ezkero, gizarte eskolak

bet esatzen lagundu-asmotan-baizlk . P.N .B . hlitzear,

be d6go hatiagattk da trope farlaten kontrako Euskaidu-

eta horrela ezin abiatuko izanen luke baree helbururat .
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Ilarsi danez, zapelkuntza zlgortzelle honen kontre jeikitzen de .S
.N ran ekintza . horra hot 47-ko grabs . Egtazko
P
:
sakontuamik gabeko ekintze honek lehenbiziko zanpaztoJasa sufritu wren eta ondorlo bezeta P .N.S .-ren at-retire
ekerrl zuen . Hairs zusen ere, Jauskera hontatik bertatik
saltetzen do beiaunaidi bards, eta germ harmatua beharrezko deli koprenitzen -du, ETA 198i-en egindeko, militar
tankereko tehen skintze baton bitartez hasten do exlstitzen : zenbalt bonba arrant lehertzen do han eta homes,
trans sattarazteko Intento bat. Esperientzleren paitez, azken
skintze ham a zen ontsa bunrtu, bainan atzetlk zanpezta
zaker baton soks ekarri zuen : ehun eto hogei eta hamar

Honela. 'bads . deabruzko ztklo hors martxan zijuan out.
rera • ekintza, zanpazloo, ekintza . Zenbalt urtez, bera, .
"Inder ordenatzelleek" ez zuten pakerik gozartzen, ; ETA

nuns

hi tekutzen de . 1968-Ice udaberrtz, Polizi Buru Nagusitzak
ondorengo kdmunikatu tsar zabaiduko du Bilbo-ko
kerieten : 'ETA-ren .kontrako gerra beroa deklaratzen
",
Gtzonaren Ihize nunahitik hatare, zenbait egun geroxesgo,
bonba bat lehertuko do kemloan, "Espania-ko bueltan zebittzan txirrinduiariel pasedizue galerazteko, zeren, zioten
("pass ditezela baste nunbaltetlk, gurenan bait dedukete
ezer egitekorik"j . Eksineen
, guards zibit bat .
hilda surkituko do kamio bazterrean .
Zenbalt ordu geroxeago, bideko kontroi bateen zeuden
baste guards zibll betzu, "sospetxoso"-edo iruditu zltzale.
lako, motiburik gabs, bare gain kargatuko zuten . ate hittzerelno. Xabler Etxebarrieta zen, ETA-ko zuzendarietako
bet.. Gero, zapatkuntza her ixileko orgenizalzloetatik herrirain hedatuke do : honeie, administrazioak debeketu eglten du inongo lekutan Etxeberrieta-ren aide mezak atom
Use sta . Jakina, honek heal txikietako epaizen kolera piztutzen ate nekazarlen hassrrea. Behin hontaralno ezkero,
horrenbeste gogortzen zijuan zapa :keta honk herds barru-barrutlk txtspatzako moduko erantzun bat eskatzen zuen .
- : Eta hare
handik hiru hilabetera, Manzanas polizia, Eus .
katdunen artean hats nardatua eta hams ezaguna, Euskadi-n
hogei eta hamar urtez torturatzen zetorrena, bare etxeko
ate-aurrean gorputz utziko dute . ikusla zegoanz, ekintza
honk zanoazio katalatu eta basekol bet zekarren : oraingo honetan bates ere . gobemu-zapaltzaliea aurrez oposatuko do euskal herri osoaren kontre . Gobernuak ezin kosenti dezake modu horretan garbitzea bore ordezko gizonak :

honela,

beds, errudunen bile hasiko de, prozesu bat

rnuntatu shat lzalteko eta askoen heriotzarako opals eskatu shat -lzaiteko . wren bortxatua aurkitren bait -do ; "bik-

time" host berdugoa zelako, bore are, herrin gehienek
ez zuten, desaprobatu delako garbikete horl . kastigu . bat
belztk ez zelako . Agintarttze irteererik gebeko kontredt•

zloan erortzen do : bere, eta honotan gotorki iraenen du,
blidurtu egin behar do jendea zigorraren bidet .
Bainas prozesuarl emandako zabaikundeak dons bistan
)arriko du horl gusts juatiziarl buruzko paradola but dole
preoen artean hegira eukeratuko du nortzuk izan divan
arntduc edote. ETA-ri tepos mozteko, mates zuzendarl
zirenak hartuko ditu ; ho elako kondizloetan, - Insttuzioa
qtr lzem zitekean gown gaianta bat beaterik : Ikuatko
dares. atzegoen tzko-ran inungo probarik. beire haute'
heriotzarak+a kondena emanen zioten. Tribunata, berrlz, ml
titans tan ; baron, taken, hango akueatuetatik sake kondatnmmk, tzar siren gauze berdin ado anizekoetatik tribunal
zibilar n atdetik. Juezak legedlez ezer ez zeldten Ofizlei
baeru wren. sotdadtat akonteejatzeka zenbeit ezapupa
ridifeu txkakan_-tipo bat aalbu -, ebokatuak,•
rtteak
nolznafd kastz iistzearekin dezsftatzen zttuelarik . ezin xaza•
- LOW ea admoata amass . "Ak ostuak" beta bostead- tohttik; iaaaltiouni
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"Akusatuek" . azkentk . abokatuei

defentaaas~kefiiaz Pro, Eapaaiako btatenut zepeftzef

joeft zetotrengarteeren ` kate t dialektlkus. EtA-ran prate;: ° ...
rgwsatu du bare Johns eta
Irabazten atom . Nor dago bare taktikak ballo , domneren
~a bat. Heaieran . beraz, a an horrelekorik , 36-ko hit
ate 3'r-ko zanpaztoaz gero . .franktsnwaren poke astu.
nak azpian zedukan Euskal Hems eta bertan bare birrintzen
Zuen .

etzeman ezineko -andar bat zakie, bonbazko zaparrade

ewrreem, lkusirlk -presldentsak azln tell`

duarazi zttueta, "No tnterrrsa" erar aninez ebakitzan smart
dens .

ersan nelako tararadt sfitu zttuzt n aditzen amen Vu

loom *tureen bliuzfk Jerrtlco siren. lrobazi zuzen burruke .
Heuren ' kurela miresgarriak eta Juesen aatekeria obtusoak zireia bide, epaltza hauzi nazionsle bilakatu zen Turskaldun guztlentzat. Bllbao-n, lentegi -haunditen -tanplleek
groban attxatu-orduan, ETA-k koprenttuko du be duel* aarrere langite- kieseko malls aunitzetan . Areago oreindik,
munduan zehar sekulakoa lzan belt zen jendearen p 4tfe,
lehenergo aidlz plenteatuko zen, International- malien . euskat arazoe
Euskadi, nazio asketesunaren bide burrukatzen
art datorren martini bat bezels ezagutu-arazi do batter
guzltan.

Hontx azkenengo ektntza . zapetkuntza bertetik Jabs
oroen kolersk etzera egln-erazi din espainol gobernuari,
heriotzerako penak komutatzeraino . ETA, bore tatikaren
ustegabeko belnan beharrezko garalpen hau ikusirik . sondotu do berriz are herrian, eta sendotu langile kiasearen
hego erosle bazeta . Ez do dudatzen hernia dantzatu duene,
fame nahiko sonatua hartu duena, gutxt gore behera P .N .
8.-k orain dale hogel eta boat' urte lzandakoaren
koe .
Ekintzaileek be zekiten ongi burruka fuze Jos
is,
zeran, zioten . beharrezko "Izango strata hogel
cast
eta homer ante hetri-harmada bat gorpuztu orduko
honk az dio axolarik, zeren 70-ko abenduan eta 71-ko hitbeitzen emandako danbatekoa hot geiditzen belt do.
Gu ere hot gags • guri Frantsesot, - naht oz dugularik era -, gu betl piskabat behintzat Jakonblndarren same
bait gore . partidu lraultzaile batek zuzenduriko heat heroiku honk baste sozieliamu-mots bat erakusten digu, deszentrallzagllea eta konkretua . Heuxe da, bad*, Euskeidunn
unibertaaltsmu berezie, ETA-k, hats zuzen are zapaltzaiisen
zentraikerl abatratoari oposatzen diona . Denentzat battoko
ote du sozislismu honek ?
Hard kolonizatuentzat bakarrik Iitzakean momentuzko erabakl bat ote dugu hau ? Baste modu batera esanda

: a-

ken mallako hetburua ikuitzen oto den gaidetzen do hemen, edota goragoko igokeran bide bat batzik ez ote den, hots,
ez ote den alegia fase une bat, esplotazio unibertsaia bukatuaz gero eta denen bererttasunak oro gaindituaz gore,
gizon guztiek' eakubide berdinez eglazko unibibertsalismuz
garaituko duten azken momentuko abiadan . Hau kolonoen
problems bat do . Askatasunaren aide burrukatzen dutan
koionlzatuek, zeudete iasal, ez dire honeta arduratuko .
Dena deta, euskal ekintzaileen batten honako hau behintzat garbs dego : hem do . harden eutodeterminaziorako askubideak, radikaltasunik sendoenean balezten direnak, gaurko mu pgen Ikusmiratze bat Inplikatzen dutela edonun, wren
honek hem Interesen kontra ezarritako burgasi hedatuaren
kondarrak bait dire Izan, eta hoten zuzenketa Iraultze kulturalaren kargu dago, bore lurraren eta hizkuntzaren eta
ohitura beaituen galnean finkatuz kreatzen Joan dedin
gizon sozlellsta bat.
Puntu honetatik partituz bakarrik bitakatuko
na
gizonaren same, bore produktoeren prod uktoa Izal
piskanaka asketzen doaken neurrian alegia . Pentsake
marxista deituko ditugu ? Huntaz be do ETA-koen artean
zenbait zalentza, zeren betzuek "neo-marxista" izendatzen
bait dire eta bestetzuek, berrlz,
dirudienez maloria
do -- "marxista-teninieta" . Hatr burrukeren eguneroko esperientziek erabekiko du .
Egret bates fools esaten "zidan Guavare-k : *'Go marxistak ? Nik dens ez dakit" . Eta gero inribarrez . zion
"Ez dugu guk errurlk erreaildedee bore marxista bode" .
Haute arakusten digu ETA-k : gizon gtsstlok, baits zentreilatek arm, bakoltzaran berezitasunak bir-ofhmatu
6alw
,
dttugula unibertsallsmu abstratuaren kontra .
Euskal

Bretolen, eta Ozttanoen boss entzutae

oft

haven or
burruketzea heuren rortsbuna konkretua afirmatu :dezatenm guretzat honk hum claim aim zuzenetlk .
steals gu. Frantaeaok, txaruke agtn beher dugula Frantzl* bare benetako askamaune dozen, bore bait do zantratlarrumren lehenengo bitdott opaldua . Zeros be de suskat heal bat aft bretot harts bet, bainen Jakohlndarkeriak
oft aaduatrlelizazioak nornrae egin dubs guts hernia ; be
da, ow egus, frantsez -_mesa-mardo bet batno zerbalt
.
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