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Euskal abertzaletasunari ELAk zabaldutako
itxaropenezko leioa
Aspaldion, etsipena zabalduta egon da
eta dago abertzale
askoren artean. Gernikako Itunean itzartutakoa beraren osotasunean lortu ez edo
lortutakoa era mugatuan ezarri aal bakarrik, Espainiako laterriak
enparaukoa
beteteko asmorik izan
ez, edota leenengotik
Gernikako Itun ori
askorentzat
naikoa
izan ez, izan dira, gitxi edo asko, abertzaleen artean zabalduzabalduta
dagoan
etsipen egoera orren eragileak.
Beste aldetik, zoritxarrez, euskal alderdi politikoen
jokaera naasiak zelan edo alan egoera ori itxartu edo
andiagotuten lagundu dau: dala EAJen karlistizazino progresiboa, dala HB eta ENAMen zurrunbilo estrategiko
zoroa, dala EAren epelkeria agirikoa.
Euskal politikoek aurreritxi eta akiakulaz betetako politikea egin dabe orain artekoan. Osterantzean, gure gizartea
zelan dagoan ikustea baino ez dago: gorrotoa, ezinikusia,
samintasuna nongura, gure arteko gudaurre antzeko egoerea,..., batzuk eta besteen erruz. Batzuk eta besteek!
Nork eta sindikatu batek, ELAk, erakutsi bear izan
dautse euskal politikariei norabidea. Aberri izateko eta
egiteko norabidea. Sasoia izan da! Militantzia politiko
bako abertzale askoren eta alderdi orreetako kide batzuen
poztasunerako, izan be. Egon be, baina, egon dira politikari abertzale batzuen aldetiko kritika zorrotzak ELAk
egindako eta esandako guztiari. Ori ta guzti be, atzerantzako urratsik ez eta aurrera jo dabe proiektu politiko barri
ori erriari aurkezterakoan. Eskerrak egin dabena!
Abertzaleen bestelango geiengoa eskatu eban ELAk
Gernikan. Eta zertarako? Aberrigintzan aurrerantzako
urrats sendoa egiteko, autodeterminazinoan aurrera eginez, burujaubetasunaren bidea egin aal izateko. Autodeterminazinoaren aldeko postura sendoa egiteko eskatu eben.
Gure eskubideak lortu aal izateko ez dago beste biderik,
jadetsi egin gura badoguz, beintzat. Eskubideok gure
errian datzaz. Orreetan oinarri-oinarrikoa da autodetermi-

nazinorako eskubidea.
Gernikako
Ituna
espainiar erdirazaleek
il dabe. Aukera ederra
izan eitekeana, euskaldunontzako marro
arriskutsu
biurtu
dabe. Gaur eguneko
marko politikoa bete
bakoa ezeze, guztiz
eznaiko eta txiki totu
jaku. Estrategia barri
onek gaurko egoera
usteldutik urtetea aalbidetu bear deusku.
Jokabide eta alkarketa barriak sortuz.
Azken baten, euskal
mundu abertzale osoa bide eta jarrera alkargarriagoan,
bateratasunean, kokatu bear dala adierazo dau ELAk.
Aniztasunetik abiatuz, jokabide bateratua eregi bear dala.
Adierazo eta eskatu.
Izan be, ELA erakunde politikorik ez da. Eta leengoa
erakunde politikoen zeregina da izan, Baina nazio eregikuntzan ELAk dauan erantzukizunari baietz esateko gertu
be gertu dago. Gernikako aldarrikapena eskabide edegi eta
zabala izan da, itxia izaterik asago dagoana. Euskal abertzaleen biotzetan itxaropenaren adierazpidea izatea gura
izan dabe. Eta arean lortu dabe.
Burujaubetasunaren aldeko ekimenari indar aundiz
ekin bear deutsogu. Bakotxak norberaren akatsak zuzenduteko sasoia da. Burujaubetasunaren bideak demokratikoa izan bear dau. Alan ez bada, ez gaitu inora eroango.
Baketsua izango da edo osterantzean, egundo be ez dogu
ezer lortuko. Abertzaletasunak euskal gizartearen babesa
bear dau, gura ta guraez. ELAk adierazo dauan lez, ETAk
jakin bear dau ez daukala lekurik olango proiektu politiko
baten, ez dogula bear, etorkizunerako bidean oztopoa eta
eragozpen izango dalako. Beste aldetik, Espainiako gobernuak diralako antiterrorista eta euskal espetxeratu politikoen eta senideen aurkako darabilzan politika ezegoki eta
zoroei gatxeritxi deutse ELAk. Egoerearen usteltzean zerikusi aundia dabelako eta blokeorako eragile nagusienetarikoak diralako, gatazkeari urtenbideak ixtea baino ez dakarrelako. Euskal espetxeratu politiko guztiak Euskal Errira
ekarteko eskatu dau ELAk.
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itxaropentsu joan eta itxaropentsu etorri. Orain arteko geldialdiaren aurrean, itxaropenari leioa zabaldu deutso
ELAk, eta orain leio ori garatu egin bear da. Gure ondoan
eta ELAko jende aldra aren artean EAJ, HB, EA, EB, LAB,
EHNE, ELKARRI eta beste talde batzuetako kide edo
ordezkari batzuk be an izan ziran. Eta ez gitxi, gero! Eta
joan, entzungura joan ziran, joan gintzazan. Gu lez, itxaropentsu. Guztion buru-biotzetan zeozer dagoala esan gura
dau orrek. Egarri agertu gintzazan an, egarria ilteko asmot an edo. Geroak esango deusku.
Iniaki MARTIARTU
1997ko urrilean

Berba gogorrak jaurtigi ebazan ELAk Gernikan, Guggenheim museoaren zabalpen ekitaldian Espainiako erregeerreginak egon zirala-eta. Espainiako laterriagazko menpekotasuna eta zerbitzatze merkearen erakusgarri izan zalako.
Sartu be, Espainiako erregetzea atzeko atetik sartu jaku
Ego Euskal Errian. Museoa guk geuk, euskal erritarrok,
ordaindu dogun ezkero, EAEko leendakariak egin bear
eban zabalpena, eta kito! Bizi dogun egoera politiko naastu onetan, EAEren espainiartasuna argiro izten etorri dira
Espainiako errege-erreginak. Gure Erriagazko konpromezua bete ez eta gure eskubideak autortuten ez dauazan
ordezkaritza instituzionalik gorena artuteko une egokia ez
da izan. Orregaitik, deitu eban ELAk Gernikara joateko.
Orrexegaitik be joan gintzazan gu ara. Gure ikurra euskal
ikurrina dalako eta Espainiako ikurrei men egin gura ez
deutsegulako. Sabino eta Luis Aranak lez, atan be.
Azken baten, ELAk aurkeztu dauan eskeintza edo norabide barria Espainiako erdikoikeriari aurre egiteko da, euskal nazino eregikuntzeak eskatuten dauana. Gaur eguneko
egoereagaz, erregionalismo espainiarragaz, euren buruak
eroso ikusten dabezanak artega jarri dauz ELAk adierazotakoa adierazorik. Orregaitik ELAren adierazpen orren aurka eurek jaurtigitako kritikak eta beaztun txarra. Iruntsi
beiez, kontxo!
Esan bear da, urrilaren 18an Gernikara joan gintzazala,

EUSKERAZALEAK ALKARTEAREN EUSKAL-ASTEA
(Bilbao'ko Udal-Batzaren laguntzaz)
Euskerazaleak Alkarteak, urte guztietan lez, aurten be Euskal-Astea ospatuko dau.
NON: Eskolapiotarren ikastetxean (Alameda de Rekalde 19)
NOZ: Abenduaren 1, 2, 3, 4, 5 arratsaldeko 8'retan.
IZLARIAK ETA GAIAK:
1.- Astelena: Bertsolariak eta euren eskolea. (Legarreta'tar Asier)
2.- Martitzena: AURRE APRAIZ OLERKARI (Zubiri'tar Iñaki)
3.- Eguastena: Bizkai'ko euskerearen laburpenak (Olazar'tar Martin)
4.- Gabonetako oiturak (Zubikarai"tar Augustin)
5.- Bizkai"ko euskerearen agozkerak (Olazar'tar Martin).
OARRA: Sarreran izlariaren aurkezpena egingo dau EUSKERAZALEAK ALKARTEA'ren Lendakari jaunak eta
itzaldiaren ondoren alkar-izketa amaitzen danean, Solozabal'dar Paulin olerkariak bertso batzuk egingo dauz gaiari
begira.
EUSKERAZALEAK
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