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Ezarritako desordena
Gaur munduan eskuindarrak dira agintari. Noranai begiratu
ta agintari arkitzen baidra. Ezkertiarrak eta progresistak atzeraka
doaz, ez dakite zer egin. Txina alde batera utzi ta gaiñontzelko
ezkertiar geienak legundu agin dira. Legundu t a bigundu. Eskutodarrak indartu berriz. Okzidenteko Europa'ko sozialistak berak
kapitalismno berriaren bideetan jokatzeu dute. Ta kapitalismo berriaren bideetan jokatzeak, bide oiek desegitea baitio barrutik
zuzentzea obea dela aitortzea da. Eskuindarrak dirala agintari,
kapitalismo berria beiñere baiño indartsuagoa dela ta sartu da
gaurko politikalari guztien artean "realismo" itza. Geienetan "realismo" itzak gaurko errealitatearen aiñ indar aundia ikusirik
errealitate orren estrukturak aldatu gabe, estruktura oiek desegiñ
eta berriak jaso bearrean —ori bailitzake errebuluzioaren definiziorik onena— daudezen estrukturak ondu besterik ez.
Baiñan ori onartu eziñ diteena da. Zergatik? Mounier frantzes
pentsalari trebeak zionez ori, gaurko munduan gertatzen dena, ez
da ordena, desordena baizik, bainan desorden ori ezarrita dagonez,
siñistarazten dute desorden orri protxua ateratzen diotenak ordena dela ezarrita dagolako. Bainan gariseoa ez den batek nola esan
lezake gaur gertatzen dena, gaur dagoena desordena ez dela?
Gizartea ordenan gizonaren neurrian dagoenean egondo da. Zer
gertatzen da ordea? Indarra dela gaur nagusi. baiñan ez arrazoiaren indarra, animalien indarra, animalien gizartean indarra baida
agintari, orregatik deitu liteke gaurko gizarteari t a
munduari
animaliena t a ez gizonena, indarrak agintzen duelako, ots, dirudunak eta militarrak.
Ta indartsu oiek ezarri dituzten estrukturak iñola ere onartu
ezin ditezkenak dira, giza izaeraren kontra baidoazte, indarra baida oientat p r i n z i p i o ta buaera, oiek esklaboak besterik ez dituzte maite ta esklabo biurtzea litzake estruktura oien barruan
jokatu nai izatea zeren au esaten baidute gaurko jauntxo oiek:
"ondo biziko zera ta agintaritzara iritxiko zera nere sistimaren
sustraiak zalantzan jartzen ez baldin badituzu, beraz morroi biurtu zaitez eta nerekin ondo izango zera".
Printzipio bada ez dezateke ezkertiarrak eskuindarrak eskeiñitako bideetan jokatu. Dudarik ez dago ezkertiarrak indar eskasean dabiltzala gaurkoz. Baiñan batailla bat galtzea gudu osoa
galtzea ez dela aspalditxo batean norbaitek esana da. Oraiñ
dela iru urte oraindik ere mundua ezkertiarren eskuetara zetorreka zirudien. Kennedy'ren garaiak ziran. Afrika'ko errebuluziozaleen garaiak. Eskuindarrak ordea ezkertiarrak baiño azkarragoak izan dira ta batailla au irabazi dute, ez du orrek esan nai
ordea betirako jauntxo geldituko diranik, behar bada ba liteke
baiezkoa baiñan baita ere ba liteke ezezkoa.
Orregatik gaurko errealitatearen eta egoeraren gaiñean penesatzerakoan ez da ahaztu behar bi epe diferentetan neurtu
behar dirala histori t a gaurko errealitatea, epe motzean eta epe
luzean, ta epe motza kontrakoa izateak ez duela esan nail luzea
ere ala izango danki.
Baiñan garai berriak etorri litezkela ta epe motza kontrakoa
izateak ezkertiarrak galdu dutela ez duela adierazi nai esatea ez
ote da ezkertiarren buruarentzat kontsolamendu zorotzaille bat?
Ez ote daude, besterik ezean, gertakizun arrigarriren baten esperoan? Ba liteke ezkertiar batzuek tontoki askotan ori uste izatea. Ezkertiarrak edo bere burua ezkertiar bezela daukatenak. Ba
dira errabiaturi ikusiko duzute buelta etorritakoan" diardutenak. Ori ahalgabearen errabia besterik ez da„ Benetako ezkertiarrak ez darabilkite orrelako mintzairarik. Zer egiten du beraz? Ezer esan gabe zai gelditu? Ez baiñan ezetz onen arrazoia
beste artikulu baten gaia da.
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