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USTE DUGU...
Guk idatzitakoen gaiñean makiña bat iritzi t a mar-mar iritxi
dira gure entzutera. Ori dala t a azterketa bat egin dugu. Iritzi ta
mar-mar oiek, guk idatzitakoak eta gure joerak aztertu ditugu,
gure periodista t a berrilari ofizio onetan argi t a garbi jokatu nai
dugulako. Ara gure azterketak adierazi diguna.
Batzuek diotenez dogmatikoak eta tendenziosoak omen gera. Itzegiten dugun gaietaz "ex cathedra bezela itzegiten omen dugu.
Obe izango omen genuke objetividadearekin itzegitea. Ba liteke
gazte bezela gure iritzietan batzuetan radikalak izatea, ez dugu
orrelakorik ukatuko.
Baiñan deskuiduan dabiltz gu objetividadearen atzetik ez gabiltzala uste dutenak. Objetividadea zer dan aztertu dezagun ordea.
Batzuen ustean objetividadea izatea gertakizunen berri ematea
litzake. Baiñan egia, objetividadea, gertakizunean ast bakarrik
egiten da ta ez bukatu. Gertakizuna azal bat besterik ez da, gertakizunen azpian dago bizitza t a b i z i t z a orrek historia du izena,
ta bizitza ori ikusten ta esaten ez dugun bitartean ez dugu beiñere objetividade osoa iritxiko. Gertakizunak ibai aundi baten tantonak besterik ez dira, ibaia bizitza, historia, da t a gertakizunak
dira tantonak, ibaia ez dago beiñere geldirik orregatik nolakoa
dan jakiteko bere barruan sartu bearra dago. Ori da guk nai duguna. Objetividadearen billa, egiaren, billa gabiltz gertakizunen
atzetik. Billa gabiltzala esaten dugu, beti ez irixtea ba litekelako.
Billa gabiltzala esaten dugu balitekelako batzuetatik bestera iritzia aldatu bearra izatea. Gaiñera gertakizun batek berak bakarrik ez du ezer esan nai, beste guztiekin batu bear dugu gertakizun
bakoitzean zentzu bat arkitzeko. Ori da gu egiten saiatzen gerana.
Ta ez uste izan arin idazten dugunik. Esaten dugun guztia defenditzeko naiko materiala ba dugu ta ez dugu besterik gabe esaten
pentsatuta baizik.
Gaiñera ez da gure asmoa jendearen naia asetzea. Gaur egunean prensa geiena jendearen gustora jarria dago, au da, jendeak
entzun nai ditunak bakarrik esaten dituzte, jendeak entzun, nai
ditunak eta jendeak entzun nai dituan bezela. Diruaren ondorenak dira oiek. Ondo bizi diranak, eta aldizkari geienak oiek erosten dituzte, ez du aldaketa aundirik nai, gauzak dauden bezela
maite dituztelako. Gu ordea, ez gera pentsatzen egoten ea irakurlei zer gustatuko zaien edo, pentsatzen duguna esan besterik ez
dugu egiten. Gaiñera nortsuek dira objetividade ori geiena eskatzen dutenak, gertakizunetan bakarrik gelditzen dan objetividadea? Jendea despolitizatu nai dutenak, jendeak pensatzeari bildurra diotenak.
Beste batzuei berriz miñ egiten die ainbestetan ideia aundietzaz
itzegitea: justiziatzaz, pakeatzaz, demokraziatzaz etab. Eta
itzegin besterik ez dugula egiten esaten digute. Dudarik ez dago.
Periodistak, berrilariak, gera t a afizio oni dagokionez gure tresna
bakarra itza da t a pentsatzen duguna itzaren bitartez bakarrik
defenditu bearrean arkitzen gera ofizioa orrelakoa delako.
Beste batzuek uste dute naiko prolema ba dirala emen mundukoetzaz itzegiten jarduteko. Uste dugu ori esaten dutenak ez
dutela ondo pentsatu zer esaten duten. Alde batetik munduko gertaera guztiak dute zer ikusia elkarren artean. Bestetik guk asteroko ontan sekzio bat daramakigu ta ori bete bear dugu. Uste dugu
ba dala garala gure artean espezializazio batera irixtekoa t a ez
edozeiñek edozertaz itzegitekoa.
Irakurle guk ez dizugu eskatzen gure iritziekin bat etortzea,
iritzi oiek neurtzea t a epaitzea besterik ez dizugu eskatzen. Ta
gurekin ados, konforme, ez ba zera ere beti esan nai dizugu gogaide ez baldin bazera ere gure adizkide zerala.
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