NAZIO-ARTEKO UNEA

AGINTA TA UTOPIA
Partidu politikoak, estaduaren agintaritzara iritxirik ideia, dotriña edo interes batzuen neurrian gizarte berri bat jaso edo ta
bertan dagoen bat defenditzeko bide batzuek dira. Generalki mintzatuaz eskuindarrak ordenaren —lehengo egunean esaten nuen
-ezarritako desordenaren"— partidua ta ezkertiarrak mugimentuaren, aurrerapenaren, progresuaren partidua osatzen dutela
esan oi da.
Eskuindarrak gizonarentzat mesfidantza aundia dute ta gauzak geiegi mugitu ez ditezen gizona ahal den lotuena nai dute.
Gizona gaiztoa dela ta erremediorik ez duela pentsatzen dutelako.
Ezkertiarrak berriz utopistak dirala esan oi da. Gizonarengan
siñismen osoa dute Mundu onetan gizarte justu bat jaso ditekela pentsatzen dute, orregatik askoek utopistatzaz artzen dituzte.
Utopistatzat au da, ameslarietzaz.
Ezkertiarrak gizarte berri ori jaso naiean gaizki egiña dagoen
gaurko au ez dute —jakiña— onartu nai. O r r e g a t i k alegindu ta
saiatzen dira gizarte ori eguneratzen. Baiñan...
Ba dirudi ordea gizarte berri orren irudia
bere garbitasun
osoan iraun erazi nai izan ezkero ez dela posible gaur egunean
agintaritzara irixterik, Ez baida ahaztu behar partidu batek ez
duela sentidurik agintaritzara irixteko ez baldin bada. Orregatik
gaur egunean Europa'ko zenbait progresistei galdera au planteatu
zaie: zer da egin behar duguna, gure ideiak osoan eutsirik oposizioan jarrai —luzarorako dirudin oposizioan— edo ta gure ideiak
nola ala konpondu agintaritzara irixteko? Galdera onek ba du
sentidu bat Europa'ko zenbait lekutan. Ba du edo izan lezake.
Baiñan ala ere galdera au baiño lehenago beste bi dira ezkertiarrak egin behar dituztenak. Bata: Europa'ko ezkerra ez ote da
zahartu? Ez ote da errealitateari eskapu ta iges egiteko ideialismo dogmatiko batean b a b e s t u ? Ezker berriaren gaiñean itzegitea
gauz pollita baiñan sentidurik gabekoa ote da? Biga: ez ote da
estrateji ta taktika guztia eraberritu behar?
Bi galdera oiei baiezkoa erantzun behar zaiela uste dut. Baiñan kontuz: estrateji berriak eta ezker berriak ez du esan nai
burua makurtzea, eskuindarren bideetan eta jokabideetan sartzea.
Bakar bakarrik auxe adierazi nai dut: ezkerra mugimentuaren
eta aurrerapenaren partidua baldin bada ezin dezakela lehengo
estrateji ta pentsaerekin jokatu. Pentsaerekin esan dut eta ez
pentsamentuekin.
Erreboluzioak gauregun eta Europa'n ere beharrezkoak dira.
Ez da ordea erreboluzio romantiku bat eta ezta ere seguru asko
indarraren bitartez egindakoa. Ezkertiarrak bere gizarte berria
jaso nai baldin badute agintaritzara iritxi behar dute t a or dago
gaurko ezkertiarrentzat korapillorik aundiena: bere dotriñari uko
egin gabe nola gobernura iritxi?
Benetako ezkertiar dotriñari eutsiaz. Eskuindarrak bai baida.
kite bere programa azal berri baten bitartez ematen. Baita ere
ba dirudi beste batzuen oposizioa dela lehengo agintarien lekura
irixtera lehengo oien politikan egiteko.
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