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I. - ALDERDI KOMMUNISTA

Gure gauza zuzentzen duen nukleu-indarra, Txinako Alderdi kommunista da. Gure
pentsakera zuzentzen duen oinharri theorikoa, Marxismu - leninismua da.

Txina Republika Herrikoiaren I Kongressu herriko nazionalaren Bilkuraren
Idekitzearen Mintzaira (1954/ko Irailaren 15/n).

Iraultza baten egiteko, Alderdi Iraultzaile batek behar du egon. Iraultza theoriaren
arauera eta Marxismu-leninismuaren iraultza-styluaren araura iraikita dagoen Alderdi
iraultzaile baten gabe, langileen klassia te herriaren oldeak Imperialismuaren kontraka,
eta hunen lekaioen kontrako garaipeneraino ezin eraman ditezke.

“Mundu osoaren Iraultza-indarrak elkhar zaitetzte ! Imperialismueren
aggresionearen kontra borroka zazue!” (1948/ko Hazila). Hautatu Lanetako IV
thomuan.

Txinako Alderdi Kommunistaren ahaleginen gabe, Txinako herriaren bizkarhezurra, Txinako
kommunistak izaiteke, Txinako herriaren askatasunaren ardiestea, Txinako
industrializatzea te lurlangitzaren modernizatzea ezinak dira.

“Elkharkilatu Gubernuaz” (1945/ko lorrailaren 24/an). Hautatu lanetako III
thomuan.

Txinako Alderdi Kommunista, Txinako herri osoaren nukleu zuzendaria da.
Hunelako nukleuaren gabe Sozialismuaren kausak ezin lezake garait.

Txinako Demokrati-Berriaren Gazteri Elkhargoaren III Bilkuran Bidaliei
emandako Abegi-Mintzaira (1957/ko Orstaroaren 25/n).

Marxismu - leninismuaren theoriaz harmatuta, autokritikaren methodua erabilten
duen eta herri-oldeekin elkhartu den alderdi disziplinatu bat; hunelako alderdiaren
zuzentzan doan armada, klassi iraultzaile ta talde iraultzaile guztiak eta Elkhartu
Gathazka-Bekhoan zuzentzen duen Alderdia, etsai baten azpiratzekotz erabil ditzazkegun
hiskilo nabusiak dira.

Herriaren Arautza demokratikoa (1949/ko Ekhainaren 30/an) Hautatu Lanetako IV
thomuan.

Gizaoldeak gan, Alderdia gan sinhetsi behar dugu hauk dira oinharri nabusiak.
Hunelako oinharrietan duda bageneza ezer ere ezkenezake egin.

“Luriagintzaren Eikhartasunaren Itaunkariaz” (1955/ko Uztailaren 31/an).
Theoria ta praktikaren elkharkilatuaz, gizaoldeekilako elkharkilatzea ta autokritikaz
antolatu lan egiteko araua, Txinako herriari Marxismu- leninismuaren ideiez ta theoriaz
harmatutako Txinako Alderdi kommunistak ekharri derauko.

« Elkharkilatu Gubernuaz (1945/ko lorrailaren 24/an). Hautatu Lanetako III
thomuan.

lraultza-higíkune bat zuzentzen duen Alderdi politikoak ezin lezake garait, baldin - eta
iraultza theoririk edukiten ezpalu, historitikako ezagupenik ezpalu, mogimendu
praktikoaren hulertzapenik ezpalu.

« Txinako Alderdi Kommunistaren lekhua, gudu herrikoian - (1938/ko Urrian).
Hautatu lanetako II thomuan.

Erran dugunez, zuzentzaren higikunea, « heziketa marxzalearen higikune generala » da.
Alderdi osoan, kritikaz ta autokritikaz eginikako marxismuaren ixtudia da. Higikune
huntan gure marximuaren ezagutza sakonduko dukegu.

Propaganda Lanari Buruzko Txinako Alderdi Kommunistaren Erre-suma
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Konefrentzian eginikato mintzaira (1957/ko Ephailaren 12/an).
Miloinik asko bizi-lagun duen Txinako herria, bizi zoriontsu bateraino, Kulturan
atzeratuta geratu den gure herria, erresuma aberats, indartsu ta kultur koskondu bat
duen herria iraikitzeraino eramaitea zail-zaila da. Egiteko huntan buruzagitzekotz, eta
alderditik at dagozen borondate ona duten, eraldakuntza ardietsi nahi duten giza-seme
guztiekin hobeki lan egitekotz orain eta ethorkizunean zuzentzaren higikunean eta gu
baitan okherra denaren zuzentzakotz ari izan behar dugu.

Ber thokian.
Politika, alderdi iraultzaile baten egiteko praktiko guztien hatsarrea da, ta egiteko
hauien aintzinabidean eta azken ondorioetan ere politika bethi agerten dateke. Alderdi
iraultzaile baten ekhintza guztiak, haren politikaren egikortzea da. Politika iusturik
egin ezpaleza, errorezkoa egiten duke; iakinaren gainean politika bat egiten
eztuenean, itsuki ari da. Experientzia izeneztatzen duguna, politika baten applikatzea ta
ondorioak dira. Herriaren praktikaz baizik ezin liteke erran Politika bat tzarra ala
zuzena den, ez eta zein izaritan iustu ala errorezko den izan ere. Politika batetaz edo
bertzeaz elkhartu ezten gizonaren praktika iraultzailerik eztago. Hortakotz gure egiteko
guztien aintzinean alderdi-khide guztiei te oldeei, gure aurkhintzen arauera fitsatu politika
argitu behar derauegu. Bertzenaz, alderdi-khideak eta giza-oldeak eztira ioanen politikaren
zuzentzaz, itsuki lan eginen dute ta politika okher bat betheko dukete.

«Industriaren ta Kommertzioaren Politikaz » (1948/ko Otsailaren 27/an). Hautatu
Lanetako IV thomuan.

Gure Alderdiak Txinar lraultzaren linea generalak eta lan egiteko linea konkretuak eta heiei
daronsen politika konkretua ere fitsatu ditu. Burkhiderik askok politikaren zuzentza-
linea konkretuak eta heiei daronsen politika konkretua gomutan du; berhain
ainhitzetan heien linea generala ta politika generala ahanzten ditu. Baldin-eta gure
alderdiaren linea generpla ta politika generala ahantz bagenitza iraultzaile itsuak,
izpiritu nahasi luketen erdi-iraultzaileak baizik ezkinateke, ta lan-linea ta politika bereiziaren
eta negurrien applikakuntzan orientatzea galduko genduke, batzuetan eskuinalderat eta
bertze batzuetan ezkerralderat ioanen ginateke, gure lanak pairatzen duelarik.

Xanxi-Suiyuan iaregin eskualdean eginikako kadreen konferent» zian (1948/ko
Irailaren 1/an). Hautatu lanetako IV thomuan.

Politika ta Taktika alderdiaren bizia dira. Burkhide zuzendariek Politikan eta Taktikan su-
ta-garraz ari izan behar dute, eta nehoiz ere eztira ansiarik gabe hauietan izanen.

Egokerari buruzko Zirkularea » (1948/ko Ephailaren 20/an). Hautatu lanetako IV
thomuan.

I I . - KLASSIAK ETA KLASSIEN GATHAZKA

Klassien arteko gathazkan, klassi batzu buruzagitzen dira eta bertze batzu ezabatzen. Hau da
Historiaren bidea, hau da mila ta mila urthedanik Zivilizazionearen Historia. lkhusune
huntatik Historia argitzen badugu, Materialismu Historikoan gaude, ikhuspunktu aurkhakaria
onets badezagu, Idealismu historikoan garateke.

«Lilurak aldera, ta gathazkatzeko gerthu I » (1949/ko Agorrilaren 14/n). Hautatu
lanetako IV thomuan.

Klassien gizartean gizon guztiak klassien egokera fitsatu batetan dagotza, ta eztago
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klassienmarka eramaiten eztuen ideiarik.
Praktikaz (1937/ko Uztailan). Hautatu lanetako I thomuan.

Gizartezko adakuntzak gehienetan gizartearen barnako iazargoen koskontzetik
dathortza, haur da, ekhoizpen eta ekhoizpen - eretzen arteko
iazargoetarik, klassien arteko iazargoetarik, zaharra denaren eta berria denaren arteko
iazargoaetarik. lazargo hauien koskontzeak gizartea aurreratzen du, eta gizarte zaharra
gizarte berria batetaz ordez dadin oldarra emaiten du.

lazargoaz(1937/ko Agorrila). Hautatu lanetako I thomuan.
Lur-iaubeek lurlangileak ekhoizpenean ankherki explotatzen eta politikan hertxatzen
zituztelakotz, lurlangileek, behin - eta - berriro lur iaubeen klassiaren kontra albara
zezaten. Txinako feudal Historian baserritarren klassi-gathazka hauk eta baserritarren
albara hauk, bilhakatze historikoaren egiazko kariak ziren.

«Txinako Iraultza eta Aiderdi komrnunista txinarra» (1939/ko Nagui!an).
Hautatu lanetako II thomuan.

Herrien nazional-gathazkak ere, azken analysian, klassien gathazkak baizik eztira. Elkhartu
Statuetan bizilagun zurien nukleu zuzendariak beltzak zapaltzen ditu. Hauiek eztitute
representatzen nehola ere langileak, nekharaziak, intellektual iraultzaileak eta bertze
person argiak, hauk herri zuriaren maiori handiagoa izanagatik.

«Elkhartu Statuetako imperialismuak egindako arrazazko diskriminakuntzaren
kontra Amerikako beltzek gathazkatzen duten borroka iustuaren sostengatzeko
emandako agiria» (1963/ko Orstaroaren 3/an). «Mundu guztiko herriak elkhar
zaitezte eta azpira ezazue EE.SS./etako agresoreak eta beren lekaioak »

Herria organizatu behar dugu. Txinako reakzionarigoa lurrerat dezaten organizatu behar
dugu. Reakzionaria den edozein gauza bethi berdina da : io ezpadezagu ezta erorten.
Lurra ekhortzea bezalako da, iatsa heltzen ezten lekhuan errhautsa berez ezta alderatzen.

“Laponen kontrako iarkitza-guduan ardietsi gurendaren osteko gure politika ta
egokera” (1945/ko Agorrilaren 13/an). Hautatu lanetako IV thomuan.

Etsaia berez ezta ezabatzen. Ez txinar reakzionariak, ez eta amerikako olde imperialisten
oldarkatzaileak ere eztira Txinan Historiaren szenatik burlen.

« Hamairaino iraultza eraman ! » (1948/ko Neguila). Hautatu lanetako IV
thomuan.

Iraultza egitea ezta bazkaltzea, ensaio baten izkiriatzea, taulen pintatzea edo brodatzea;
hunelako elegantziaz ezin liteke egin, hoin lañoki, hoinbertze soseguz, kortesiaz,
delikatetzaz, gogozko jenerostasunez. lraultza albaramendua da, bortxa eginkizuna, haren
bidez klassi batek bertze bat uzkailtzen baitu.

“Lurlangilei buruz Hunan-en eginikako iaulkitzeaz” (1927/ko lorraila). Hautatu
lanetako I thomuan.

Txian-Kaixekek herriari ardietsi duen irabazte-aphurttoa khentzen saiatzen du,
indarraren lekhu ttipiena ere. Eta geuk ? Gure politika hauxe da : golpe batbederari
bertze golpe batetaz erantzun, erhi-potzor lur bakhoitzen alde borrokatuko dugu. Geuk
ere hark bezala ekhiten dugu. Herriari guduaz iazarrika ebilten saiatzen -da, ezpata bat
eskuinean duelarik eta bertze bat ezkerrean. Haren eredura geuk ere bi ezpata hartuko
dugu. ...
Eta nola Txian-Kaixekek orain bere ezpata zorrotzen baitu, halatan ere geuk gureak.

« Iapondarren kontrako iarkitza-guduaren osteko gure politika ta egokera »
(1945/ko Agorrilaren 13/an). Hautatu lanetako IV thomuan,

Nortzu dira gure adiskideak ? Nortzu gure etsaiak ? Iraultzarendako itaunkari
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importanta da. Eta baldin iragan aldietan Txinan iraultzazko gathazkek kausitze ttipiak
baizik eduki ukhan ezpaitute, haren karia nabusia, da heien gathazketan egiazko adiskide
guztiak bateratzen ezpaitzekiten, ez-eta egiazko etsaiek kolpatzen ere ezpaitzekiten.
Alderdi iraultzaile giza-oldeen zuzentzailea da, eta ezein ere iraultzak huts egin du,
baldin-eta alderdiak giza-oldeak bide tzarrean gainti zuzendu baditu. Bide faltsuan
gainti ioaiten ezkarela seguru izaitekotz eta iraultzaren garaipena ardiestekotz gure
egiazko adiskideekin bateratu behar dugu elkhar eta gure egiazko etsaiak kolpatu. Eta
egiazko etsaiak eta egiazko adiskideak zein-zein diren argitzekotz, Txinako gizartearen
klassi diffferenteen egokera oikonomikoen analysi general bat egin behar dugu, baieta
hek iraultzari buruz duten egokera argiro athera ere.

« Txinako Gizartearen Klassien Analysia » (1926/ko Ephaila). Hautatu lanetako
1 thomuan.

Gudu-iaun guztiak, bulegokrata oro, kompradore oro, lur-iaube handi oro imperialistekin
elkhartuta baitira, bai-eta heiekin doan intellektualeen parthettoa ere : hauk guztiok
gure etsaiak dira. lndustri-proletargoa iraultzaren indar zuzendaria da. Gure adiskide
hurbilenak, erdi-proletargoa ta hiritargo ttipia dira. Burgeseria ertainean — bethi zalantzan
baitago — hegal eskuina gure etsaia dateke eta hegal ezkerra gure adiskidea, bainan hunek
gathazka-bekhoan konfusionea ekhar ezdezantzat kasu eman behar deraukeogu.

Ber thokian.

Herri iraultzailearen aldean dagoena, iraultzallea da; imperialismuaren, feudalismuaren eta
kapitalismu bulegokrataren aldean dagoena kontrairaultzailea da. Hitzez baizik herri
iraultzailearen aldean baizik eztago: hitzez iraultzailea da, ez egitez. Egiazko
iraultzailea dena, hitzez eta egikariez herri iraultzailearen alde dago.

Txinar Herriaren Biltzar Aholkariaren Lehen Kommitatu Nazionalaren Bigarren
Hamai-bilkuraren Eginikako Mintzaddea (1950/ko Ekhainaren 23/an).

Gutzat — hau da : bakhoitzarentzat — Alderdiarentzat, armadarentzat edo eskola
batentzat, gauza tzarra dela uste dut baldin-eta etsaiak iazarten ezpagaitu. Hunek,
etsaiarekin elkharkilatzen garela erran nahi baitu. Bainan, baldin-eta etsaiak iazarten
bagaitu, gauza ona dela uste dut, zeren etsaiaren eta gure artean muga-lerro argi bat
ezarri dugula erraiten baitu. Eta baldin-eta etsaiak bortxaz iazarten bagaitu, kolore
ilhunez pintatzen bagaitu eta gaitzesten, orduan hoinbat hobeki, hunek erran nahi
baitu ezen gure etsaien eta gure artean muga-lerro bat iphiniaz gainera, gure lanak
kausitze handiak ardiesten dituela.

Baldin eta etsaiak iazarten bagaitu ona da, ezpaita tzarra (1939/ko Orstaroaren
26/an).

Gure etsaiak gathazkatzen duen guztia sostengatu behar dugu, gure etsaiak
sostengatzen duen guztia, gathazkatu.

« Informazione Agentzi Zentralaren eta Saudangbao eta Xinmin Bao egunkarien
Korrespondentekilako mintzaddea » (1939/ko Irailaren 16/an). Hautatu lanetako II
thomuan.

Gure ikhusunea, proletargo ta herriko giza-oldeen ikhusunea dat. Halakotz alderdiaren khide
guztiek alderdiaren ikhusunea onhartu behar dute, alderdiaren gogoa gerizatu, eta
alderdiaren politika aintzinatu,

« Yenaneko Arteari ta Literaturari buruzko mintzaddeak » (1942/ko Orstaroan).
Hautatu linetako III thomuan.

Harmaztatu etsaien azpiratzaren ondoan zizpengabeko etsaiak ere bethi izanen dira,
eta haukiek gure kontra gathazkatuko dute, eta nehoiz ere gutietsi behar eztituzkegu.
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Gauzak eta kariak hunela beha ezpagenitza errore handiak eginen genituzke.
“Txinako Alderdi Kommunistaren VlIgr. Biltzarretik iltkhltako Zentral

«Komrnitatuaren bigarren bilkuraren ageria “ (1949/ko Ephailaren 5/ean).
Imperialistek eta etxeko reakzionariek eztute nehoiz ere beren derrota onhartuko
hamaiean dano borrokatuko dute. Bakhea ta ordina harzara ethor litezenean ere
herrialde osoan sabotatuko dute ta albaratuko, eta noiz ere beren iaubetza Txinan
berriro ekharten saiatuko dirade. Hau zigurra da, dudarik gabekoa, nehoiz ere eztugu
gure begirantza utziko.

“Txina herriaren konferentzia politiko konsultatzailearen lehen bilkura
pleinean eginikako hitzaldia” (1949/ko lrailaren 21/ean).

Txinan, iaubetza systeman era-aldatze sozialista praktikoki egina dateke, ta iraultzaren
periodua kharakterizatzen duten giza - oldeen klassi -gathazka handi ta ekhaitzetsuak
hamaituak dira. Berhain, erori lur-iaubeen ta kompradoreen arrastuak, orain ere,
egoiten badagoz, burgeseria bai badago, ta hiritargo ttipiaren era-eldatzea la-ia hasirik
baizik ezta. Klassigathazka ezta hamairaino heldu. Proletargoaren eta burgeseriaren arteko
klassi-gathazka luzea ta arpegi-askotakoa izanen da, bai-eta batzuetan garratza ere
bilhakatuko dateke. Proletargoak, mundua bere behakunearen eredura aldatu nahi duke,
bai eta burgeseriak bere eredura ere. Halakotz, nork nor azpiratuko duen iakiteko da,
eta sozialismuaren eta kapitalismuaren arteko gathazka orain-arte ezta erabakia.

«Herriaren baitako iazargoen erabakitza iustuaz » (1957/ko Otsailaren 27/an).
Gure herrian sozialismuaren ta kapitalismuaren arteko gethazka erabakitzeko denpora
[Liza baten beharra dugu. Haren karia hauxe da : gizarte zaharra danik ethorri den
burgeseria ta intellektualen influentzia asko iarraikiko baita gure herrian, bai - eta
heien klassi - ideologia ere. Hau egiazko negurrian edo osotoro enthelega ezpadezagu
hutsegite handiak eginen ditukegu, eta planu ideologikoan egin behar den gathazka
eztugu betheko.

Ber thokian.
Gure herrian burgeseriaren ta hiritargo ttipiaren ideologiak, bai eta ¡dele anti-marxistak
ere, ethorkizunean askozaz iarraikiko dira. Gure baitan systema sozialista gauza
nabusietan ibeni dugu. Ekhoizpen moienen iaubetza gauza nabusienetan era-aldatua
dugu. Alhor ideologikoan nork nor menderatuko duen itaunkaria ezta orain arte
erabakia. Burgeseriaren ta hiritargo ttipiaren ideologien kontra gathazkatuko dugu denpora
luzean. Hunen, ez-enthelegatzea hutsegite handia lizateke, eta gathazka ideologikoa
alderatuko. Errorezko ideia oro, pozoin-belhar guztiak eta gure ilhunpe indar guztiak
kritikatu behar ditugu, nehoiz ere hek aske heda ditezin eztitugu amor emanen. Bainan
kritikak argumenduez betherik eta analysiez egin behar ditugu, konventzutu behar dugu,
hek eztira izanen basatiak eta bulegokratikoak metaphysikoak edo dogmatikoak.

“Propaganda lanari buruzko Txinako Aiderdi Kommunistan eginikako mintzaddea ”
(1957/ko Ephailaren 12/an).

Dogmatismua ta Revisionismua, biok, anti-marxistak Jira. Marxismuak nahi-eta-ez
aintzinantza bilhakatu behar du ta koskondu, praxiaren aintzinaurrhatsen arauera bere
burua bilhakarazi behar du, eztateke geldirik egon. Fiaren aintzina-ioaitea hamai baledi,
stereotypa baledi ezluke bizirik ukhanen gehiago. Marxismuaren prinzipien kontra
ekhin bageneza huts eginen genduke. Ikhuspunktu metaphysiko batetik marxismua
begiratzea, fitsatu den gauza bat bezala so egitea dogmatismua da. Marxismuaren
egia universalaren prinzipiak ukhatzea revisionismua da, hau da burgeseriaren
ideologiaren eredua. Revisionistek marxismuaren ta kapitalismuaren arteko berezgoa
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ezabatzen dute, bai eta proletargoaren eta burgeseriaren arautzen arteko bereza ere.
Gerizatzen dutena ezta sozialismuaren linea, kapitalismuarena baizik. Oraiko egokeran
revisionismua dogmatismua ere baino askozaz kaltekorrago da. Gathazka bekho
ideologikoan, gure egiteko bat revisionismuaren kritikatzea da.

Ber thokian.
Revisionismua edo eskuindar opportunisrnua, burgeseriaren ideologiaren iariatzea da.

Dogmatismua baino perilosagoa da. Revisionistek, marxismua ezpainez onhartzen dute ta
dogmatismuari » iazarten zaizkiola dioite, bainan marxismuaren oinharriei iazarten zaizte.
Materialismuari ta Dialektikari iazarten zaizte, edo - ta hek endeatzen dituzte. Herriaren
arautza demokratikoaren kontra borrokatzen dute ta heina ahutdu nahi lukete, bai-eta
alderdi kommunistaren egitekoa ere. Era-aldatze ta iraikitza sozialistaren kontra
gathazkatzen dute. Gure herrian iraultza sozialista gauza nabusietan garhaitu duenaz
geroztik ere batzuek systema kapitalistaren berr-iraikitzeaz amets egiten dute. Langileen
klassiaren kontra gathazka-bekho guztietan borrokatzen dute, ideologikoan ere bai.
Gathazka huntan revisionistak heien laguntzaile hoberenak dira.

«Herriaren baitako iazargoen erabakitza iustuaz » (1957/ko Otsailaren 27/an).

I I I . - S O Z I A L I S M U A T A K O M M U N I S M U A

Proletargoaren Ideologiaren systema osos, kommunismua da, bai eta huntaz gainera,
batera gizarte-systema berri bat ere. Ideologi hau eta gizarte - ordenatze hau edozein
ideologitatik eta gizarte - ordenatzetatik berezkatuak dira. Gizartearen Histori osoan
izanikako regimenetan eta ideologietan perfeitena, progressistena, iraultzaileena,
arrazoinaleena da. Feudaltargoaren ideologia ta gizarte-ordenakuntza Historiaren
museuan sartuak dira. Kapitalismuaren ideologia ta gizarte - ordenakuntza ere
munduaren alde batetan — Soviet-Elkhargoan — museuan era sartuak dira, eta hunela
orain dano gerthatu ezten lurraldeetan hiltzer dagoena bezelakoak dira, sartaldeko
mendien atzean dagoen ekhia legez, sarri herrialde guztiean museuan sartzekoak dira.
Kommunismuaren ideologiaz ta gizarte - ordenakuntzaz bertze nehor ere etza
gaztetasunaz ta bizi - oldarraz bethe. Hauk elhauso baten indarraz ta orziriaren indarraz
mundu osoaren gainean zabaltzen dira.

«Demokrati berriaz » (1940/ko urtharrilan). Hautatu lanetako II thomuan.
Dena dela azkenik systema kapitalistaren ordez gubernu sozialista ethorriko da : haur
izaikarizko legea da, gizonaren nahiaz harantz. Historiaren errobedaren atzera loan
arazteko, reakzionariek egin ditzaten bermantza guztiak gatik, sarri edo berant, iraultzak
zapad eginen du eta garaituko.

« Soziaiista eta Sovietiko Republiken Elkhargoaren Biltzar Nabusian Hazilako Iraultza
Handiaren 40/gr. Urtheurrenaren hospatzeko emanikako mintzaddea » (1957/ko
Hazilaren 6/grean).

Kommunistek nehoiz ere eztitugu gure nahi politikoak estaltzen. Zigurra da, dudaz
harantz, ethorkizuneko gure programma — edo programma maximua — Txina
sozialismura ta kommunismura eramaitea da. Gure alderdiaren izenak eta gure mundu-
behakune marxistak ethorkizunean bilhakarazi nahi dugun ideal eder-ederra ta
argitsua argi-ta-garbi dioite.

«Elkhartu Gubernuaz » (1945/ko Ephailaren 24/an). Hautatu lanetako
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III thomuan.
Txinako Alderdi Kommunistak zuzentzen duen Iraultza-higikuneak, iraultza demokratikoaren
maila ta iraultza sozialistaren maila daduzka, osotoro higikune bat izanaz. Beren
kharakterean, iraultza-aintzinabide hauk differentak dira. Huntan iraultza sozialistaren
aintzinabidea, nahi - eta - ez, iraultza sozialistaren aintzinabidearen aurrean dathor.
lraultza demokratikoa, iraultza sozialistaren aphailatzeko maila da; iraultza sozialista,
iraultza demokratikoaren ezinbertzeko tendentzia da, kommunista guztiek ardietsi nahi
duten azken helburua gizarte sozialistaren eta kommunistaren egikortzea da.

« Txinako iraultza ta Txinako Alderdi Kommunista r (1939/ko Neguilan).
Hautatu lanetako II thomuan.

lraultza sozialistaren helburua, indar ekhoizleen askatzea da. Lurlangintzako ta
artezaritzako iaubetza individualaren aldatzea, iaubetza sozialista kollektivua ledin izan, eta
industriako ta kommertzioko iaubetza privatuaren sozializatzeaaz indar ekhoizleen
askatze handia lortuko dugu. lndustriko ta lurlangintzako ekhoizpen handien
ibenteko gizarte - oinharriak hunela eratuko diratezke.

« Statu mintzadde gorenean emanikako hitzaldia » (1956/ko UrtharrIlaren
25/ean).

Orain gizarte systemaren iraultza bat egiten dugunaz bertze, iaubetza privatua
iaubetza sozialista bilhakarazten dugularik, iraultza tekhniko bat egiten dugu, ekhoizpen
artizaria mekhanikatu ekhoizpen modernu handia bilhakarazten dela. Bi iraultza hauk
lothurik dagotza. Orain ditugun aurkhientzez lurlangintza (herri kapitalistetan
lurlangintza eredu kapitalistara bilhakatzen da) elkharkilatu len egiteko eredua, makhina
handiak baino lehen izan behar da. Halakotz industria ta lurlangintza, ezin-bertzez lothurik
dagozen bezala, industrializatze sozialista ta lurlangintzaren era-aldatze sozialista
lothurik dagoz, ezin ditzazkegu banandurik ephaika, nehola ere eztiteke alde batetan ari
izan bertzea ahanztenegiz.

«Lurlangintzako elkharkilatzeari buruz» (1955/ko Uztailaren 31/ean).
Gizarte ordenatze berria, ibeni-berria da, haren koskontzezko zenbait aldi behar dugu.
Eraena berria den mementutik perfeita izanen dela uste ukhanen eztugu; haur ezina
delakotz. Gizarte ordenatze berri, urrhaska koskonduko da : Aldebat lizen herriaren
industrializatze sozialista, thairik gabe, gathazkabekho oikonomikoan iraultza aintzinatu
behar dugu, eta gathazka bekho politikoan eta idelogikoan bermantza iraunkorra eta
gothorrak egin behar ditugu iraultzaren ta heziketa sozialistar-én ardiestekotan. Huntaz
gainera aurkhintze internazionaleek batera lan egin dezaten beharrezkoa da.

Propagandari buruz Txinako Alderdi Kommunistaren Konferentzia nazionalean
eginikako mintzaddea (1957/ko ephailaren 12/an).

Gure herrian, sozialismuaren koskontzeko, kapitalismuaren gainean garaipen ekharriko
duken gathazka, periodu historiko batetan iarraikiko da. Bainan iakin ere iakin behar
dugu, ezen eraen sozialista berria ezinbertlez koskonduko dela. Herrialde sozialista,
industri batetaz, lurlangintza, kultura ta iakintza modernuez iraik dezakegu.

Ber thokian.
Gure Statuaren etsaiak diren intellektualen kopurua, ttipi-ttipia da. Ber hauiek
proletargoaren arautzaz finkatu gure Statua malta ezpaitute; gizarte zaharraz damu
dira. Aurkhintze ttipienez ere asaldua eragiten dituzte Alderdi kommunista
uzkailtekotz eta gubernu zaharra berriro iraikitzekotz. Proletargoaren ta burgeseriaren
bideen artean, hau da : sozialismuaren eta kapitalismuaren artean, nahi-eta-ez
bigarrenean gainti loan nahi lukete. Eta nola hau ezina baita, halatan imperialismuaren,
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feudalismuaren eta kapitalismu bulegokratikoaren aintzinenan kapitulatzeko gerthurik
dagoz. Hunelako personak industriaren, kommertzioaren, kulturaren, irakaskintzaren
endrezeretan bezala iakintzaren, tekhnikaren ta erleginoaren baranoetan ere dagotza, oso
reakzionariak dirade.

Ber thokian.
Problema handia, lurlangileen heziketa da. Baserritaren oikonomia barraiatua da;
halakotz lurlangintzaren sozializakuntza, Soviet - Elkhargoko atynaren arauera, luzca
izaiten dateke lan arthosaz. Lurlangintzaren sozializakuntzaren gabe sozializakuntza osorik
ezin da-ta.

«Arautza demokratiko herrikoia » 1949/ko Ekhainaren 30/an). Hautatu
lanetako IV thomuan.

Pondu hauietaz konventzutu behar dugu geure burua : (1 a) Lurlangileen oldeak
Alderdiaren zuzentzaren pean sozialismuaren bidean gainti loan nahi du. (2 a) Alderdiak
bide huntan gainti eraman ditzazke. Pondu hauk problemaren izaira dira, tendentzia
orokarra ezagutarazten dute.

“ Lurlangintzako elkharkilatzeaz ” (1955/ko Uztailaren 31/ean).
Burkhidegoen zuzendaritzan oraiko lurlangile praubeen mailak eta lurlangile ertainen
azpiko malla berriak goihenzia edukiko dute, lurlangile zaharrak languntzaileak izanen
dira. Soilik hunela alderdiaren politikaren araura, lurlangile praube ta ertainen arteko
elkhartasuna eragin dezakegu, burkhidegoak azkar, ekhoizpen gehi ta herriko baserrietako
era-aldatze sozialista ekhar. Bertzenaz lurlangile ertainek eta praubeek ezin elkharkila
ditzazkegu, burkhidegoak ezin azkar, ekhoipena ezin gehi, lurraldeko baserri guztien era-
aldetze sozialista ezin ekhar dezakegu.

“ Nola lurlangile praubeek (Txang-xa eskualdeko Gao-xan herriko) Wutang
ekhoizpen erkhídegoan lurlangile ertainen kontrola beretzakotu zuten ” (1935).
Txinar herí-jan ludangintzaren koskontze sozialista.

Lurlangile ertainekin loan behar dugu : haren ez-egiteea, hutsa lizateke. Nortzuen
gainean kcntatzen dute langileen klassiak eta aiderdiak herrietan, lurlangile ertainekin
baizik baserrietarat era-aldatze sozialistaren ekhartekotz ? Zalantzarik gabe lurlangile
praubeak gan. Hunela izan zen lur-iaubeen kontra lur-iaubetzaren reforma ekhartekotz
gathazkatu genduenean, bai - eta hunela orain ere bada, lurlangile handien ta bertze
elemendu kapitalisten kontra luriangintzaren era-aldatzearren borrokatzen dugunean.
Iraultzaren bi etapa haukietan lurlangin ertain bethi zalantzan egonak dira. Soilik
bilhakatzearen tendentzia orokarra ikhusten dutenean ta iraultzaren garaipen hurbil
ikhus dezatenean, iraultzaren aldera iragaiten ohi dira. Lurlangile praubeek lurlangile
ertainetan eragin behar dute ber heiekin elkhar ditezantzat, iraultza egunez-egun hada
dadintzat irabaz lezatentzat.

“ Baserritar ertainen burkhidegoaren lrakaskintza ” eta « Fu-an eskualdeko
lurlangile praubeen ekhidegoa » artikuluentzako hitzaurrea (1955). Txinar
herriaren koskontze sozialista. Bigarren thomuan.

Lurlangile aberatsetan kapitalismurako tendentzia azkarra da. Baldin-eta erkhiciegoen
higikunean, bel-eta geroagoz aldi luze batetan ere, lurlangileen artean lan politikoa utz
badezagu kapitalismurako tendentzia uholde bat bilhaka diteke.

“Kapitalismurako tendentziari aitzi gathazka gothorra egin behar da” -
artikuluarentzako aintzin-solhasa (1955). Txinar herriaren koskontze sozialista.

Lurlangintzan kooperatzeko higikunea, hatsarrean-danik gathazka ideologiko ta politiko
seriotsua izan da. Ezein ere erkhidego eztiteke iben gathazka haren gabe. Gizarteko
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systema berri bat iraiki behar denean systema zahar baten basiaren gainean orduan
lehenik basia ikuzi behar dugu. Systema zaharra eragiten duten ideologizko ondorioak
hondakinak aldi luzeetan egoiten dira eta genteen izpirituan eztira errez ezabatzen.
Erkhidego batek, koskondu baino lehen, gathazka askotan barna iragan behar du. Eta
azkartu ondoren lurrera eror diteke, baldin-eta bermantzak ahult bagenitza.

«Irakaskintza seriotsua » artikuluaren oharra (1955). Txinar herriaren koskontze
sozialista.

Azken urtheotan kapitalismurako tendentzia spontanak thairik gabe hazi dira lurraldean
edonun nekhazari aberatsak sorthu dira; nekhazari ertainik askok nekhazari aberatsa
bilhakatu nahi du. Lurlangile prauberik asko ekhoizpen moienik eduki-gabe nekhezian
dago, batzuek zorrak dituzte, berizeek lurra saldu edo alokatu dute. Gauzak hunda aintzina
ditezin utz bagenitza egunik-egun lurraldean poluetarainoko tendentziak azkartuko
dira. Lurra galdu duten lurlangileek, praubezian orain dano dagozenek ruinatik salbatu
eztitugula ta lagundu ezterauegula erreprotxatuko deraukute. Nekhazari ertain
aberatsek ere gurekin pozik eztira izanen heien gurariak geuk nehoiz ere askietsiko
ezpaititugu, kapitalismuaren bidean gainti loan nahi ezpaitugu. Egokera huntan langileen
eta lurlangileen arteko alliantzak iraun lezake ? Ezetz argi da. Problema bertze basi baten
gainean baizik eztiteke aska, mailaka industrializakuntza sozialistan ari izanaz,
artezaritza, industri ta kommertzio kapitalisten eraldatze sozialistan ari izanaz,
osotoro lurlangintzaren era-aldatze sozialista egin behar dugu, hau da : bottigoa;
lurraldean nekhazari handien systema khen, explotakuntza individualen systema aldera,
hunela lurraldean gura herniaren egokera hobetuko baita. Gure aburuz soilik hunela
langileen eta nekhazarien arteko alliantza azkartuko dateke.

“Lurlangintzan elkharkilatzearen problemaz” (1955/ko Uztailaren
31/an).

Planifikatze orokarraz, gure herriko 600 milioin bizilagunen interessez ansiatzen den
planifikatzea da. Planu bat iradokitzen dugularik, egiteko bat regulatzen dugularik eta
problema batetaz pentsatzen dugularik gure herriak 600 milioin bizilagun dituelako
iltkhi-pondutik hasi behar dugu, nehoiz ere huntaz aikeneza ez ahantz.

“ Herriaren baitako lazargoen Askatze iustua “ (1957/ko Otsailaren 27/an).
Alderdiaren zuzentzaz bertzalde faktor erabakitzailea gure herriko 600 milioin
bizilagunak da. Genterik gehiago ta ideiarik gehiago, su-ta-garra ere handiagoa ta lan
kreatzailea, Nehoiz ere gizoldeen enthusiasmua hoin handia izan-ezta, nehoiz ere heien
gathazka-gogoa ta morala hoin gorak.

“ Erkhidego baten aurkeztea ” (1958/ko Ephailaren 15/ean).
600 milioin bizilagun duen Txinaren kharakteristiketan haren praubezia dago ta
izkiriatu ezten orrialde bat da. Gauza tzar bat dateke anzoan. bainan bai bada gauza
ona. Praubeziak era-aldatzerat bultzatzen du, ekhintzarat, iraultzarat. Orrialde zuri
batetan oro eginkidina da, izkiria ta deseina diteke berriena ta ederrena.

Ber thokian.
Txinar iraultza buruzagi dadinean herri osoan eta lurlangintzako problema askatuta lizen,
Txinan orduan ere bi iazargo basiko iarraikiko dateke. Lehena barnako ordinekoa,
langileen klassiaren eta burgeseriaren arteko iazargoa; bigarrena lekhorekoa : Txinaren eta
herri imperalisten artean. Halakotz, iraultza herrikoi demokratikoaren ondoan republika
herrikoiaren Statuaren indarra lurlangileen klassiaren azpian eztugu ahulduko, azkar-
tuko baizen.

“ Txinako alderdi kommunistaren VII Zentralkommitatuaren 2/gr. bilkura



MAO TZEDUNG BURUZAGIAREN AIPHUAK

Cuadernos de debate EUSKAL HERRIKO KOMUNISTAK
— 13 —

pleinaren agiria” (1949/ko Ephailaren 5/ean). Hautatu lanetako IV thomuan.
Statuaren indarra khendu nahi duzue-ia ? Bai badugu nahi, bainan orain eztirogu khen.
Zergatik ? Zeren-eta imperialismua orain dano bizi baitago, barnako reakzionaria baitago,
herrian klassiak bai badaude. Gure oraiko egitekoa herriaren statu-apparatuaren
gothortzea da, batez ere armada herrikoia, polizia herrikoia, iustizi herrikoia gerizi
nazionalaren koskontzekotz, herriaren interesseak zaintzekotz.

«Arautza demokratiko herrikoiaz » (1949/ko Ekhainaren 30/an). Hautatu
lanetako IV thomuan.

Gure Statua, herriaren arautza demokratikoaren statua da. Langileen klassiak
zuzentzen du, eta langileen ta nekhazarien alliantzaren gainean finkatua da. Zeintzu dira
arautzaren ekhitekoak ? Lehen ekhitekoa klassi reakzionariak eta giza reakzionariak,
iraultza sozialistaren aurkhakariak, sozialismuaren iraikitza sabotatzen dutenak
azpiratzea da, hau baita, gu eta etsaiaren arteko iazargoen askatzea. Adibidez, kontra-
iraultzaileak arrestatu ta iuddatu, feudal iaunei ta burgeseri bulegokratikoaren khide
batzuei bozkatzeko ta mintzatzeko eskubidea khen. Hau guztior arautzaren barnean
datza. Gizartearen ordina zaintzea ta gizoldeen interesseak egikortzekotz, ohoinen,
ebasleen, laphurren, assessinoen ta bertze elemendu tzarren kontra, orden publikoa
aldatzen ditute - ta. Arautzaren bigarren egiteko, gure herria kanpoko• etsaien
ekhintza albarazalearen kontra gerizatzea da. Arautzaren egitekoa Txina berri sozialista
era - aldatzekotz lan egiten dutenak bakhezko lana bethe dezatentzat gerizatzea da
industri, lurlangintza, iakintza ta kultura modernuaz litzan eduk.

«Herriaren baitako iazargoen askatze iustuazn (1937/ko Otsailaren 27/an),
Herriaren arautza demokratikoak langileen klassiaren zuzentzaren beharra du, zeren
klassi hau, argienik ikhusten duena,desinteressatuena, izpiritu iraultzaileena duena eta
konsequentki iraultzazaleena baita. Iraultzaren Histori osoak, iraultza langileen
klassiaren gabe huta egiten duela eta haren zuzentzarekin kausitzen duela derakhusku.

«Herriaren Arautza dernakratikoaz » (1949/ko Ekhainaren 30/an). Hautatu
lanetako IV thomuan.

Herriaren Arautza demokratikoaren oinharria, langileen klassiaren, basar-ritargoaren ta
hiritargo ttipiaren arteko alliantza da, bainan lehen linean langileen klassiaren ta
baserritargoaren alliantza, zeren - eta bi klassi haukiek populazionearen ehuneko 90
ezpa 80 baitagite Txinan. Imperialismua ta Guomindang klikea langileen klassiaren ta
baserritargoaren indarrak irausti zituten. Demokrati berritik Sozialismurako
iragaitea bi klassi hauiei dagote.

Ber thokian.
Klassien gathazka, ekhoizpen gathazka ta iakintzazko experimentatzea, herrialde
sozialista indarstu baten iraikitzeko higikune iraultzaileak dira. Kommunistak,
bulegokratismutik at izanen direlako ta revisionismua ta dogmatismua alderatuko
ditutelako garanti zigurra dira, bai-eta bethiere ezin-garaituzkoa ere izanen direla
proletargoarentzako garantí zigurra, ezen langileen olde handiekin elkharkilaturik
izanen direla ta arautza demokratikoa betheko dutela. Higikune hauk egoiten ezpalira,
lur iaunak, nekhezari handiak, kontra-iraultzaile guztiak, elemendu tzarra eta bertzeek
ekhin dezatela utz bageneza gure kadreek begiak hersten dituztelarik, eta hauietarik askok
etsaiaren eta gure arteko differentzia egin gabe etsaiarekin elkharkila bagintez, andea
balitez, desmoraliza balitez, banan balitez, gure kuadruak etsaiaren alhorrerat eraman
balitzate, edo-ta etsaiak gure alhorretan sar balitez, eta langilerik asko, baserritarrik
asko, intellektualik asko etsaiaren taktika gothorrean edo biguinean sar balitez,
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denpora gutti iragan lizateke, behar bada urthe batzu, dekada bat, edo gehienik
dekada batzu iragan liratezke ta kontra-iraultza herrian berriro sartuko lizateke,
alderdi marx-lenindiarra revisionista bilhakatuko lizateke, ta Txina osoak bere kolorea
aldatuko luke.

«Khruxtxow-en pseudo-kommunismuak munduari emaiten derauzkion
irakaskintzak » (1964/ko Uztailaren 14/an).

Arautza demokratikoan ta herrikoian bi methodu dauntza. Etsaiei buruz, diktaturaren
methodua erabilten dugu, hau da : beharrezkoa izan dadino etzaie haizu izanen
politikako ekhintzan parteka dezaten, eskuz lan egin dezaten degidiegu gizon berriak
bilhaka litezin. Aitzitik giza- oldeekin bortxaren methodua nehoiz ere eztugu erabiliko,
demokratiarena baizen, eztitugu araziko haur edo hori egin lezaten, methodu
demokratikoez hezi ta konventzutuko ditugu.

Txinar herriaren konferentzia politiko-aholkari lehen kommitatuaren bigarren
bilkurako azken mintzaddea (1950/ko Ekhainaren 23/an).

Alderdi kommunistaren zuzentzaren pean Txinako herriak orain rektifikazione higikune
indartsu batetan ekhiten ari du Txinan sozialismuaren koskontze lasterragoa oinharri
finkatuagorat erakhartekotz. Narria osotoro utki lazan debate batetan ekharteko
higikunea da, zuzenduta, bai - eta askea-ere ba da, ta traktatzekoak dira sozialismuaren
ta kapitalismuaren bideak, statuaren systema basikoa ta statuaren negurri
importantak, alderdi kadreen ta gobernuaren lan egiteko stylua; herriaren ongi-izaitea,
herriaren hezitzeko ta auto-edukatzeko mogimendu sozialista da.

« Uztailaren Iraultza Sozialista handiaren 40/gr. Urtheurreneko hospatzean
Soviet-Elkhargoako Biltzar Nabusairen bilkuran emanikako mintzaddea »
(1957/ko Hazilaren 6/an).

Iraikitzearen lan handian, gure aurrean, egiteko zailenak ditugu. Orain Alderdian 10
milioin burkhide baino gehiago edukiagatik, hauk herriaren populazione osoan
minoritate ttipia baizik eztira. Gubernu departamenduetan, organizazione publikoetan ta
gizarteko lanetan egitekorik asko alderdikideak eztirenek egiten dute ezinbertzez.
A!derdi osoaren barnako batasuna azkartzen dugularik, gure nazionalitateen arteko
elkharkilatzeaz ere klassi demokratiko oro, alderdi demokratiko oro ta herriaren
organizakuntza oro koskondu ta hedatu behar dugu gathazka bekho elkhartu
demokratikoan. Gure lanaren edozein begitatan alderdiaren ta herriaren lanari kaltea
ekhar lezakeon agerpen tzar oro alderatu behar dugu.

« Txinako Aiderdi kommunistaren VIII Biltzarreko zabaltzearen Mintzaddea »
(1956/ko Iraiiaren 15/ean).

IV. - HERRIAREN BAITAKO IAZARGOEN
AGITZE IUSTUAZ

Gure aintzinean bi motatako iazargoak ditugu : gu eta gure etsaien arteko
iazargoak, eta herriaren baitako iazargoak. Hauk bi motatako iazargoak dira, oso
desberdinak.

«Herriaren baitako iazargoen askatze iustuaz» (1957/ko Otsailaren 27/an).
Bi typu hauien iazargoak zuzentki hulertzekotz — gu eta gure etsaien arteko
iazargoak eta herriaren baitakoak — argi-ta-garbi iakin behar dugu nor eta zer den
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« herria «, eta nor ta zer den « etsaia ». Oraiko aldian, sozialismuaren iraikitzearen
aldian, iraikitze haur onhartzen ta huntan lan egiten duten herriaren klassiak, zerrak eta
taldeak, herria dira. Iraultza sozialistaren kontra ari direnak, iraikitza sozialistaren
etsaiak direnak eta hura sabotatzen dutenak, herriaren etsaiak dira.

Ber thokian.
Gure oraiko egokeran, herriaren baitako iazargoak hauk dirade : langileen klassiaren barnako
iazargoak, lurlangileen klassiaren barnako iazargoak, intellektualen barnako iazargoak,
langileen klassiaren eta lurlangiletargoaren arteko iazargoak, langileen ta lurlangileen
ta intellektualen arteko iazargoak, langileek eta bertze beharginek burgeseri
nazionalaren eretzean dituzten iazargoak, burgeseri nazionalaren barnako iazargoak, eta-a.
Gure herri gubernua, egiatan herriaren interesseak zaintzen dituen gubernua da, hauien
zerbitzuan dago-ta. Halarik-eta, gubernuaren ta herriaren artean ere bai badagoz
zenbit iazargo. Hauk dirade : Statuaren, herri orobatasunaren ta individuen interesseen
artean dauden iazargoak, demokratiaren eta zentralismuaren artekoak, zuzendarien ta
zuzendutakoen artekoak, Statuzko langile batzuen artean — lan egiteko stylu
bulegokratiko batetan ari baitira — eta herriaren oldeen artekoak. Hauk ere, herriaren
baitako iazargoak dira. Gauza nabusienetan herriaren baitako interesseen berdintasun
basikotik sortzen dira.

Ber thokian.
Gu ta gure etsaien arteko iazargoak, iazargo antagonistak dira. Herriaren baitako iazargoak
eztira antagonista, explotatuen ta explotatzaileen arteko iazargoak aspektu antagonista
bat du, antagonista ezten bertze bat ere bai.

Ber thokian.
Gure herriko bizitza politikoan nola determina genezake zer den zuzena ta zer den
okherra ? Gure oinharri-legearen aradura ta herriaren maiori handienaren nahiaren
araura eta elkharrekin batera, gure herriko alderdi politikoek eta taldeek onetsi dituzten
programmen araura, gora-behera kriterion hauk ezer ditzazkegulá uste dugu. Hitz eta
egintza hauk zuzenak dira baldin-eta :

1. Gure herriko baitako elkhartasuna ta nazionalitateen arteko elkhartasuna
eragiten badute, eta ez zathikatzea eragiten badute.

2. Onurakorra, eta ez gaizkina bada eraldakuntza sozialistaren eragiteko iraikitze
sozialistaren ekharteko.

3. Herriaren arautza demokratikoa azkartzen duena, eta ez hura ahultzen ta
medeatzen duena.

4. Zentralismu demokratikoa azkartzen duena, bainan ez haina ahultzen duena.
5. Alderdi kommunistaren zuzentza azkartzen duena, ta ez haina ukhatzen ta

ahultzen duena.
6. Herrien arteko batasuna azkartzen, herri bakhezale guztien arteko

elkhartasuna elkhartzen duena.
Sei kriterion hauietan importantena bide sozialista ta alderdiaren zuzentzarena dira.

Ber thokian.
Kontra-iraultzaileen ezabatzea, gu ta gure etsaien arteko iazargoen baranoko gathazka
da. Herriaren baitan, itaunkari hau bertzela ikhusten dutenak ba daude : bi motatako
gendeek gureaz bertze aburua dute. Batzuek eskuin-alderako ustea dute, gu ta gure
etsaien artean mugarik ezarten ezpaitute, etsaiak adiskidetzat onesten ditute.
Adiskidetzat dituzte giza oldeek etsaitzat dituztenak. Ezkerkeriazaleek, gu ta gure
etsaien arteko baranoa hoinbertze hedatzen dute, non herriaren baitako iazargoak
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barano hortan sar-arazten baititute, kontra-iraultzailetzat dituzte egiatan hunelakoak
eztiren personak. Ikhuspunktu hauk okherrak dira. Ezeinek ere ezpaikaitu uzten
kontra-iraultzaileak ezaba ditzagula, eta huni buruzko lanaren ondorioak ongi ephaika
ditzagula.

Ber thokian.
Beren nolakotasunean bertzelakoak diren iazargoak ezin ditzazkegu aska nolakotasunean
desberdinak diren methoduez baizik. Hunela proletargoaren ta burgeseriaren arteko
iazargoa, iraultza sozialistaren bidez askatzen da; herritar giza-oldeen ta regimen
feudalaren arteko iazargoa iraultza demokratikoaren bidez askatzen da; kolonien ta
imperialismuaren arteko iazargoa iraultza-gudu nazionalaren bidez askatzen da;
lurlangileen ta nekhezarigo arteko iazargoa gizarte sozialista batetan lurlangintzaren
kollektivizatzearen ta mekhanizatzearen bidez askatzen da; alderdi kommunistaren
baitako iazargoak kritika ta auto-kritikaren bidez askatzen dira; gizartearen te
naturalezaren arteko iazargoak, indar - ekhoizleen koskontzearen bidez... Bertzelakoak
diren iazargoak, bertzelakoak ere diren methoduez askatu behar direla, marxista-
leninistek so egin behar deraukoten prinzipia da.

Ber thokian.
Gu ta gure etsaien arteko iazargoak eta herriaren baitako iazargoak differentak baitira
beren naturan, methodu differenten bidez ere askatu behar ditugu. Lehen motako
iazargoetan gu ta etsaien artean distinkzione argi bat ezarri behar dugu, bigarrenetan
zer den zuzen ta zer okherra iakin behar dugu ordea. Gu ta etsaien artean muga -
[erro argi baten ezartea, zuzen ta okherraren bitarteko differentzia argitzea ere bada.
Hunela, geu ala geure etsaia — imperialismuaren barnako ta kanpoko indarrak,
feudalismua ta kapital bulegokratikoa — zuzen den iakitea, egiaren ta okherraren
arteko distinkzionea ere bada, bainan beren naturaz herriarens baitako iazargoak ekharten
dituzten itaunkariez differentak dira.

Ber thokian.
Herriaren baitan sortzen diren kharakter ideologiko problemak eta itaunkariak methodu
demokratikoez ta diskusioneaz, kritikaz, persuasioneaz ta edukazioneaz bertze
ezditzazkegu aska, nehoiz ere ezditzazkegu aska bortxaz ta azpiratzeaz.

Ber thokian.
Lanak kausi dezantzat, eta ixtudiek ere kausitze ona eduk dezatentzat, ordeneko
egokeratan bizi izaitekotz, gubernuak eta ekhoizpenaren zuzendariek, kultura ta
edukazioneko organizakuntzen zuzendariek agintza egokiak, baharrezkoak eman ditzaten
herriak nahi du. Orden publikoaren zaintzea hunelako agintzen gabe ezina dele argiro
ikhus diteke. Herriaren baitako iazargoen askatzean orden administrativuak eta
persuasioneko ta edukazioneko methoduak elkharri laguntzen deraukote. Gizartean ordena
zaintzekotz emaiten diren ordenek persuasioneko te edukazioneko lanarekin batera loan
behar dute, zeren-eta kasurik askotan ordenek bakharrik eztute lana egiten.

Ber thokian.
Nahi-eta-ez burgeseriaren ta hiritargo ttipiaren ideologia nabari izanen da. ltaunkari
politikoetan ta ideologikoetan gothorki ageriko dira. Bertzela izan dadila ezina da.
Bortxa methoduak eztitugu erabiliko ager ezditezentzat, nabari izaitera ethor litezin
utziko ditugu, bainan batera heiekin hizkatuko ta gathazkatuko dugu ta ideiak behar
bezala kritikatuko. Dudarik eztago, ezen geuk ideia okher guztiak kritikatu behar ditugula.
Ezin utz dezakegu ekhin gabe, eta so egin nola edonun hedatzen diren ikhustekotz eta
hedagoa monopoliza dezatentzat. Hutsegite guztiak kritikatu ta pozoindun belhar
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guztiak errotik athera behar ditugu, bainan kritika hunek eztu dogmatikoa izan
beharrik : methodu metaphysikoa alderatu behar dugu ta methodu dialektikoa erabil.
Kritikak iakintzazko analysia behar du bai-eta konventzutzen gaituzten argumenduak ere.

Ber thokian.
Herri,aren hutsegiteak kritikatu behar ditugu, bainan hunen egiteko, herriaren egokera
onhartu behar dugu, ezen gure kritikak herriaren zaintzeko ta edukatzeko gogoaz egin
behar ditugu. Burkhideak etsaiak bailiren bezala traktatzea, etsaiaren ekhiteko eraren
on:hartzea lizateke.

“Yenaneko literatura ta arteari buruzko mintzaddeak “ (1942/ko Orstaroan). Hautatu
lanetako III thomuan,

Lazargoak eta gathazkak universalak dira, eta iazargoen askatzeko methoduak: hau da, hek
gathazkatzeko erak, iazargoen kharakteraren araura aldatzen dira: iazargoa batzuek
antagonismuaren kharakter nabaria dute. bertzeek ez. Gauzen bilhakatze konkretuaren
arabera lehenik antagonistak izan eztiren iazargoak, iazargo antagonista izaiteraino
bilhakatzen dira, eta bertzeak antagonistak izanagatik, iazargo ez-antagonistak izadaraino
dathortza.

“lazargoaz” (1937/ko Uztailan). Hautatu lanetako I thomuan.
Ohialako egikeretan herriaren baitako iazargoak eztira antagonistak. Berhain
antagonistak bilhaka ditezke era zuzen batetaz aska ezpaditzagu, gure begirantza ahult
badezagu ezaxola bagaitez. Herri sozialistetan phainomen haur gehienetan partziala ta
iragankorra da. Zeren-eta gizonak eginikako gizonaren explotakuntza ezabatua izanik baita,
herriaren interesseak errotik berdinak baitirateke.

“Herriaren baitako iazargoen askatze iustuaz” (1957/ko Otsailaren 27/an).
Gure herrian, langileen klassiaren ta burgesia nazionalaren arteko iazargoa, herriaren
baitako iazargoa bat da, zeren-eta gure herrian burgeseriak kharakter bikondea baitu.

Berez iraultza demokratikoaren aldian, burgeseria nazionalak kharakter iraultzailea
zuen, bainan ber denporan alde bat konziliazionista du. Iraultza sozialistaren iraikitzearen
aldian langileen klassia explotatzen du ta onura atheratzen, bainan ber denporan oinharri-
legea sostengatzen du, eta eraldakuntza sozialista onhartzeko aiher da. Burgeseria
nazionala imperialisten ganik eta kapitata bulegokraten ganik bereizten da. Burgeseria
nazionalaren eta langileen arteko iazargoa explotatzaileen. eta explotatuen arteko
iazargoa dat, eta hunela antagonista da. Bainan Txinako egokera konkretuan, bi klassi
hauien arteko. iazargo ez-antagonista bilhaka ledin egin diteke ta askatze bakhezkoa
eduk diro zuzentki agitzen badugu. Hala-ere zuzentki agit ezpadezagu gu ta gure etsaien
arteko iazargo bat bilhakatuko dateke, batasun -politika kritikaren ta edukazioneko
politika batetaz agit ezpadezgu, etsaia ere bilhaka diteke burgeseria nazional methodu
hauk onhar ezpalitza.

Ber thokian.
Reakzionariek herri sozialista batetan imperialisten Iaguntzaz, herrien baitako iazargoak
handi-arazten dituztelarik, heien komplota garait lazan ekhiten dute, divisionea ta
desordena sar-arazten. Maddarherriko irakaskintza hau arthoski hauteman behar dugu.

Ber thokian.

V . - G U D U A T A B A K H E A
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Gudua, bakhar-iabegoaren ta klassien agerteaz hasi da, eta ordudanik klassien, herrien,
Statuen eta bloken arteko iazargoen askatzeko gathazkaeredu gorena da.

« Txinako iraultza-guduaren strategi-problemak r (1936/ko Negullan). Hautatu
lanetako I thomuan.

« Gudua, politikaren iarraipena da v. Zentzu huntan gudua politika da, eta heina
politikazko ekhintza bat da; denpora zaharretan danik politiko kharekterik eduki ukhan
eztuen gerlarik ezta nehoiz ere izan... Bainan guduak ere bere kharekteristika
berezinak baditu. Zentzu huntan eztiteke berdint politika soil-eta-hutsaz. « Gudua
politikaren iarraipena da bertze moienekin ». Gudu batek zapad egiten du politikaren
bidean iaikitzen diren behaztopoen khentzekotz, politikak ohialako moienez khen
ezditzazkenean. Behaztopoa khendurik-eta helburu politikoa ardietsia denean gudua
hamaitzen da. Behaztopoa khendurik ezteno, guduak bere helburu politikoa ardiets
dezano iarraiki behar du. Hortakotz politika odol isurtearengabeko gudua dele erran
diteke.

« Iraute luzeko gudua n (1938/ko Orstaroan). Hautatu lanetako II thomuan.
Historiak, bi motatako guduak direla erakhusten derauku, iustuak eta zuzengabeak.
Gudu progressista oro iustu da, eta progressua behaztopatzen duen gudu oro zuzengabe
da. Kommunistok, progressua behaztopatzen duen gudu ororen kontra burrukatzen
dugu, bainan guhor ezkaude gudu progressisten, iustuen kontra. Kommunistok gudu
iustuen kontra gathazkatu ordez heietan parte hartzen dugu egikorki. Lehen mundu-
gerla gudu zuzengabe baten argibidea da : bi partek interesse imperialisten alde
gathazkatzen zuten, eta horrexegatik mundu guztiko kommunistak haren kontra egon
ziren zalantzarik gabe. Huna hemen nola hunelako gudu zuzengabe baten kontra
borrokatu behar den : sorthu baino lehen, sort ezledin bermantza guztiak egin
behar dira, bainan sorthuaz geroz, ahal den bezain laister gudu horren kontra
guduaren bidez borrokatu behar da, gudu zuzengabe bati bethi gudu iustuaz
kontrakatu behar egin zaio.

Ber thokian.
Klassi gizartean, iraultzak eta iraultza-guduak ezinbertzeak dira; heien gabe gizartea
iautzika aintzina loan ledin ezina baita; botherean dagozen klassi reakzionariak herriak
azpira litzan botherea hartzeko ezina lizateke heien gabe.

« lazargoaz » (1937/ko Uztailan). Hautatu lanetako 1 thomuan.
Iraultza -gudua kontra- pozoin bat da, etsaiaren hedena kontrakatuaz bertze gure
lohikeria ere khentzen derauku. Iraultza - gudu batbederak indar azkarra daduka, eta
gauzarik asko alda lezake, edo-ta heien eraaldatzeko bidea zabal. Txina-lapon arteko
guduak lurralde biok aldatu ditu, Txina bezala lapon ere. Txina iarkitzan iarrik ledin ber,
eta elkhartu gathazka bekhoan iraun lazan ber, lapon zahar burla bilhakatzen dateke;
Txina zaharra Txina berria bilhakatzen dateke. Eta Tx‘ina ta laponen gizonak eta
gauzak era-aldatukoago dira guduaren iariatzean ta guduondoan.

“ Iraute luzeko guduaz” (1938/ko Orstaroan). Hautatu lanetako II thomuan.
Edozein kommunistak egia hau enthelegatu behar du : a Botherea zizpahoditik sortzen da

«Guduaren ta Strategiaren prob!emak » (1938/ko Hazaroaren 6/an). Hautatu
lanetako II thomuan.

Iraultzaren egiteko zentrala ta eredu gorena harmatu gathazkaren bidez botherea
meneratzea, huntan iradokitzea harmatu bidez lortzea da. Marxismu-leninismuaren
iraultzazko prinzipi hau edonun balioduna da, Txinan bezala herratzean ere.

Ber thokian.
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Txina harmatu gathazkaren gabe ez proletargoak, ez herriak, ez kommunistek etziroten
garaipena irabaz iraultzan. Iraultza gudu hauien hamazazpi urtheotan gure alderdiak
koskondu da, azkartu ta boltxebikatuago; eta iraultza guduaren gabe etziteken egon
alderdi kommunistarik gaur. Alderdi khideek, odolaz ordaritu dugun experientzia hau
ailezate nehoiz ere ez ahantz.

“Kommunista aldizkariaren agerterako” (1939/ko Urrilaren 4/an). Hautatu
lanetako II thomuan.

Marxismuaren Statu-irakaskintzaren ikhuspunktutik: armada Statuaren botherearen uztar
nabusia da. Statuaren botherea beretzakotu nahi duenak, eta zaindu, armada
indartsu bat eduki behar du. Person batzuek trufaz kharakterizatzen gaituzte « gudu
ahalguztidunaren theoriaren » iarraitunak garela dioitelarik. Bai zera 1 Guduaren
ahalguztidungoaren alde gagoz. Haur ezpaita gaizki agitzea, ongi baizik, marxista
izaitea baita. Errusiar zizpek sozialismua sortharazia dute. Guk geuk errepublika demokratiko
bat ibeni nahi dugu. imperialismu zaroko klassi-gathazken experientziek langi,leen klassiak
eta oldeak burgeseriaren ta lur-iaunen armadak zizpen bortxaren gabe azpira
ezditzazketela erakhusten deraukute. Zentzu huntan, mundua zizpen gaze era-alda
eztitekela erran diteke.

«Guduaren ta Strategiaren problemak » (1938/ko Hazaroaren 61an). Hautatu
lanetako II thomuan.

Gudua ekhentzearen alde gaude, eztugu gudurik nahi. Bainan gudua, guduaz baizik
eztiteke ekhent. Zizparik gehiago egon eztitezintzat, zizpa eskuan hartu behar da.

Ber thokian.
Gudua — gizonak elkhar hil dezaten eragiten duen monstrua — ezabatua izanen da
gizarte humanuaren koskontzearekin; ethorkizun hullan batetan hauxe izanen da. Bainan
guduaren ekhentzekotan, bide bat baizik eztago : gudua ezaba guduaz. Gudu kontra-
iraultzaileri aitzi gudu iraultzaileaz, klassi-gudu kontra-iraultzaileari aitzi : klassi-gudu
iraultzaileaz... gizarte humanuak klassiak khen ditzanean, Statua khen dezanean ezta
izanen gudurik gehiago, ez kontra-iraultzailepik, ez iraultzailerik, ez zuzengaberik, ez
iusturik. Hauxe bethikozko bakhearen aldian gizartearentzat izanen dateke. Iraultza-
guduaren legeak ixtudiatzen ari ditugula, gudu guztien ekhentzeko lehiaz hasten gara,
huntan dago kommunisten eta klassi explotatzaileen representanten arteko
differentzia.

«Guduaren ta Strategoaren problemak » (1938/ko Hazaroaren 6/an). Hautatu
lanetako II thomuan.

Gure erresumak, eta bertze erresuma sozialista orok, bakhea behar dute, mundu osoko
herriek bakhea behar dute : Erresuma imperialista batzuetako talde monopolista
batzuek esetsaldien bidez aberastu nahi baitute, gudua lehiatzen dute ta. eztute bakhea
nahi.

«Txinako AIderdi Kommunistaren VIII Biltzarreko Sarrera mintzaddea »
(1956/ko Buruilaren 15/ean).

Munduan dirauken bakhearen ezartekotz alhor sozialistako bertze anaieerresumekin gure
adiskide-kooperazionea azkartukoago egin behar dugu, bai-eta bakhea maite duten
bertze herriekin ere. Gurekin bakhean bizi nahi duten erresuma guztiekin eretz
diplomatiko normalak —bertzeren eremu-osotasuna eta eskukotasuna respetatu nahi
izanaz,— ezarri behar ditugu berdintasun ta elkharren onurako. Asiako, Afrikako ta
Latin - Ameriketako askatasun ta iaregintza nazionalaren higikune guztiei laguntza aman
behar derauegu, halaber bakhearen aldeko mogimenduei ta mundu guztiko lurraldeetako
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borroka iustuei.
Ber thokian.

Erresuma imperialistei buruz geuk heien herriekin halaber bakhezko koexistentzia
ukhaiten saiatu behar dugu, beharbadako gudu bat sortzearen eragozten eta heiekin
kornmeertziatzen; bainan heien gana buruz, egikortasunari ezteronsanten ideiarik eduki
behar eztitugu.

“Herriaren baitako iazargoen askatze iustuaz” (1957/ko Otsailaren 27/an).
Bakhea nahi dugu. Berhain imperialismuak gudua egin lehia baitu, gure erresuma iraiki
baino lehen gudukatuko dugu. Egunoro garlaren bildur bagara, zer eginen dugu sort
dadin egunean ? Badut erran ezen Ekhialdeko haizea, Arratsaldeko haizeari erkatzean
nabusi dela, eta halakotz gudua sorthuren eztatekeala, eta orain eraskin hau erran nahi
nuke, baldin-eta gudua sort baledi. Hunela, bada, bi posibilítate hoik gogoratzen ditukegu.

“Kommunisten eta langileen Alderdien Konferentziako mintzaddea Moskoan”
(1957/ko Hazaroaren 18/an).

Orain munduko erresuma guztietan hirugarren mundu -gerlari buruz mintzatzen da.
Eginkizun huntarako gure burua preparatu behar dugu, eta analytikoki so egin. Gu
bakhearen alde gagoz ta guduaren kontra. Bainan imperialistak thematzen badira eta
heinek garla berri bat zapad araz balezate, ezkinateke haren bildur izan behar. Lehen
mundu-gerlaren ostean Soviet- Elkhargoa sorthu da 200 miliun egoiliarekin. Bigarren
mundu-gerlaren ostean alhor sozialista 900 miliun personez sorthu da. Imperialistak
hirurgarren mundu-gerla sortharaztekotz thematzen badira, ehun miliunik astro person
alhor sozialistarat iraganen dira ta bakharrik eremu ttipi bat imperialistei geratuko
zaie, izan ere possiblea baita systema imperialistaren erorte osoa.

«Herriaren baitako iazargoen askatze iustuaz » (1957/ko Otsailaren 27/an).
Treboildurak sortharaz : huts egin : treboildura berriak : berriro huts egin, eta hunela
hondamendiraino : haur da imperialisten ta reakzionari guztien Logika mundu osoan
herriaren kausaren aurkaz-aurk, nehoiz ere eztira Logika hunen kontra ioanen : Hau
da marximuaren lege bat. « Imperialismua bestiala da » diogunean haren naturaleza
aldatuko eztela diogu, eta imperialistek nehoiz ber heien harakin-haiztoa utziko eztutela
diogu. Nehoiz ere Buddhak bilhakatuko eztira, eta haur heien hondamendiraino.
Gathazka huts egin : gathazka berria; berriro huts egin eta gathazka berria
garaipeneraino. Hau da herriren Logika, eta herria ere ezta nehoiz ere Logika hunen
kontra ioanen. Haur ere, marxismuaren legea da. Errusiar herriaren iraultza Logika
huni iarraiki zafo, halaber Txinako herriarena.

« Egotz liliaramenduak gathazkatzeko gerthu zaitezte ! » 1949/ko Uztailaren
14/an). Hautatu lanetako IV thomuan.

Garaitu dugulakotz, nehoiz ere eztezakegu gure begirantza ahult imperialisten ta heien
lekaioen 'komplot amorrotuen aurrean, revantxa hartu nahi dutelarik. Begirantza
ahultzen duenak politikoki harmatzeke izanen da, eta egokera pasivuan.

“Kenferentzi konsultativu politika bardaren gerthatzeko kommitatuan
emanikako mintzaldian” (1949/ko Ekhainaren 15/an). Hautatu lanetako IV
thomuan.

Imperialistak eta heien lekaioak — txinar reakzionariak — Txinan iasan duten derrotaz
eztira nehoiz ere ialkiko. Bottin komplotatuko dute Txinar herriaren kontra. Adibidez,
heien agentak bidaliko ditute, kontrabandatuko ditute Txinako barnaraino andea-
araztekotz eta desordena sortharaztekotz. Egiteko hauk nehoiz ere utziko eztitutela
seguru da. Edo-ta Txinako reakzionariek, Txinako portuak blokea ditzaten lehiatuko



MAO TZEDUNG BURUZAGIAREN AIPHUAK

Cuadernos de debate EUSKAL HERRIKO KOMUNISTAK
— 21 —

dituzte, heiei beren laguntza prestatzenez. Hau, ahal dezateno eginen dute. Huntaz
gainera' menturakeria berrietan sartu nahi badezate gura mugakide herrialdeetan
oldarkatzeko truppakbidaliko ditute, hau ere impossible ezpaita. Huntaz konturatu behar
dugu.

Ber thokian.
Mundua aintzina doa, ethorkizuna argitsua da, nehork ere ezpaitezake alda
Historiaren iariatze generala. Geuk herriari munduko aintzinamenduak eta ethorkizun
argitsua iakin arazi nahi derauzkiogu; garaipenean herriak konfiantza har dezantzat.

“Txunkineko antholabidea” (1945/ko Urrilaren 17/an). Hautatu lanetako
IV thomuan.

Herri-iaregintza armadaren kommandantek eta burrukalariek gathazkatzeko lehia nehoiz
ere eztute ahulduko, gathazkatzeko nahia ahultzen duen eta etsaia guttitzakotzen duen
pentsamendua oro errorezkoa da.

“Txinako Alderdi kommunistaren VII Biltzarretik iralgi Kommitatu Zentraleko
bigarren bilkura plenariko ageria” (1949/ko Ephailaren 5/ean), Hautatu
lanetako IV thomuan.

VI. - IMPERIALISMUA TA REAKZIONARI GUZTIAK PAPEREZKO
TIGREAK DIRA

Reakzionari guztiak paperezko tigreak dira. Irudian izigarriak dira, bainan egikortsasunean,
eztira hoin indartsuak : Ethorkizunari buruz, egiatan indartsua herria da, eta ez
reakzionariak.

“Anna Louise Strong amerikar iurnalistarekilako mintzaddea” (1946/ko
Agorrila). Hautatu lanetako IV thomuan.

Nola munduan bikhoitza eztenik ezpaitago (haur baita aukhakarien batasuneko legea)
halatan ere, imperialismua ta reakzionariak naturaleza bikhoitzekoak dira : egiazko tigreak
dira, eta ber denporan paperezko tigreak. lragan aldietan, norhabedunen klassia, feudalen
klassia ta burgeseria, botherea beretzakotu baino lehen ta beretuaz geroz, mementu
batzuetan, biziaz betheak, iraultzaileak eta aintzinatzaileak, egiazko tigreak ziren.
Bainan geroagoko perioduan — heien etsaiak gehitzen zirelarik, norhabeen klassia,
lurlangileen klassia, proletargoaren gehitzearekin — nola heiekin batera gathazka handitzen
baitzen, eta geroago borthitzago bilhakatzen baitzen, bertara ere, aphurka -a phurka,
izan zirenaren aurkhakoa bilhakatuk ziren, reakzionariak eta atzerameduginak bilhakatu
dira, paperezko tigreak alegia.
Herriak uzkailiak dira, edo-ta laister uzkailiko ditu. Bai-eta herriak agiten zeraukon
gathazkan ere klassi reakzionariek, atzerameduginek eta dekandentek beren naturaleza
bikhoitza bazuten. Zentzu batetan egiazko tigreak ziren, genteak iresten zituzten,
miliunka iresten ohi zituten. Herrikoi borroka difikultateen ta frogen aldi batetan
ioaiten zen, eta bere bideak esaka ta gora-beheretan ibilten ziren. Txinako herriak,
Txinan imperialismuaren, feudalismuaren ta kapitalismu bulegokratikoaren iabariaren
khentzekotz ehun urthe baino gehiago gudukatu du, eta hamar eta hamar miliun gizak
bizia aman zituen 1949/ko garaipena dano heidu baino lehen. lkhus, ez - othe - ziren
tigre bizidunak, burdinazko tigreak - a, egiazko tigreak-a ? Bainan urhentzekotz
paperezko tigreak bilhakatu dira, hildako tigreak, soia-gaztnako tigreak. Haurk
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Historiaren egintzak dira. Egiatan, mila ta ehun-milaka izan dira. Milaka ta ehun milaka.
Hunela behatuta, heien essentzian konsideeraturik, ethorkizuneko ikhusunetik ikhusirik, eta
strategikokiro, imperialistak diren bezalakoak iuddatu behar ditugu, ezen paperezko
tigreak baitira. Hunen gainean, gure pentsamendu strategikoa finkatzen da. Bertzaldean
bizidun tigreak dira, burdinazko tigreak, agiazko tigreak, gizasemeak iresten baititute.
Hunen gainean gure pentsamendu taktikoa finkatzen da.

“Txinako Alderdi kommunistaren Zentral Kommitatuaren bulego pólitikoaren
Wutxan-eko biltzarreko mintzaddea” (1958/ko Neguilaren 1/an). “Anna Louise
Strong amerikar iurnalistarekilako mintzaddea“. Textuarentzako sarraiera ohar
batetan aiphaturik. Hautatu lanetako IV thomuan.

Reakzionari guztiak indartsuak iuddatuagatik, egiatan paperezko tigreak zirela erran
dut, herriaganik ebakita baitagoz. Huna hemen Hitler hura ere, ez-othe-zen paperezko
tigrea ? Hitler ere uzkailia ezte-a ? Hunelakoa Ktzara ere bazen eta Txinako Imperatorea,
bai-eta i apandar imperialismua ere. Guztiok lurreratuak direla ikhusi egiten dituzue.
Amerikar imperialismua oindino ezta lurretaratu eta huntaz gainera heinak atomu-
bomba daduka; bainan nire ustez, hura ere eroriko da, heina ere paperezko tigrea
baita.

Kommunista ta langileen. Alderdien Moskoako konferentziko mintzaddea (1957/ko
Hazaroaren 18/an).

“Ailtxatu duten harria, beren oinen gainean erorten zaie”. Txinar hitz zuhur bateé
dio, tentel batzuen ekhintzaren eredu kharakterizatzekotz. Erresuma guztietako
reakzionariak hunelako tentelak dira. Herri iraultzaileen kontra egiten dituzten
iazarraldiek, azkenik, iraultza hedatzen ta azkartzen dute, Ktzarek eta Txankaixekek
eginikako iazarraldiek eta eresiek ez-othe dute eduki ekhintza inphiztatzailerik Rusiako
ta Txinako iraultza handitetan ?

Urrilaren lrauitza Sozialista Handiaren 40/gr. urtheurrenaren hospatzean
E.S.S.E./ko Soviet Nabusiko biltzarreko mintzaddea» (1957/ko Hazaroaren 6/an).

Amerikar imperialismuak Taiwanean ratzi urthe danik, eta oraintsuago gure eremua
okkupatzen du bedeere Libanera okkupatzeko bortxa harmatuak bidali ditu. Statu-
Elkhartuek, erresumarik askotan basi militariak ezarri dituzte, mundu osoan. Berhain,
Taiwaneko txinar eremua, Liban ta atzeherrian dituzten base militari guztiak, amerikar
imperialismuari lephoari kontra itsatsi urkhamendi-kordak dira, Amerikarrek, ber
hekiek, eta ez bertze nehork ere, heien ber heien lephoari itsasten derauzkioten kordak
fabrikatzen dituzte, eta kordaren bertze burua txinar herriari, herri araboei, bakhea
maite duten herri guztiei ta esetsaldien kontra burrukatzen dutenei. Eta noiz
amerikarrak lekhu hauietan gelditzenago baitira, hola ere beren lephoari itsatsirik duten
korda herstenago da.

“Statu Konferentzia nabusian eginikako mintzaddea » (1958/ko Buruilaren 8/an).
Imperialistak eztira askoz iraungoago, gaiztakeriak egiten baitituzte nolakoak ere.
Haien egitekoez herrialde guztietan populuaren etsaiak diren reakzionariak
sostengatzen dituzte batez ere. Koloniarik asko, erdi-koloniak eta militari-baseak
okkupatzen dituzte. Bakhea garla atomikoaz mehatxatzen dute. Halakotz ,heien kontra
ehuneko 90 munduko populazione heien aurka ailtxatzen da, edo ailtxaduko.
Imperialistak orain dano bizirik dira, eta Asian, Afrikan ta Latin-Ameriketan arbitrari-
kuntzak eta bortxa agitzen dituzte. Arratserrietan gizaoldeak zanpatzen dituzte beren
herríetan. Egokera aldatu eginen da. Munduko herri guztiek, imperialismuaren, eta batez
ere amerikar imperialismuaren esetsaldi ta hertxadura urhent-arazi behar dituzte.
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“Xinhua agentziaren iurnalista batekilako mintzoaldia” (1958/ko Buruilaren 29/an).
Amerikar imperialismuak edonun bere legea arazten baitu, herrien kontrako egokeran
ezarri du bere burua, eta herrien ganik bereizten da. Hekiek daduzkaten
atomubombak eta hydrogenbombak eztitzazkete izi .norhabeak izaitea ukhatzen dutenak.
Herriek, amerikar imperialismuaren kontra ekhoizten duten uholdea eztezakete sar-
araz ubidean. Mundu guztiko herriek amerikar imperialismuaren eta heien lekaioen
kontrako gathazkan segurki garaipen handiagoak irabaziko dituzte.

«Amerikar imperialismuaren kontrako Panamako herriaren gathazka patriotikoaren
sostengatzeko eginikako mintzaddea » (1964/ko Urtharrilaren 12/an).

Amerikar kapitalismu monopolistak are gehiago beren esespen ta gudupolitikan ekhiten
badute, munduko herri guztiek hok urkatuko dituten eguna ethorriko da ezinbertzez.
Zorthe berdina igurikitzen zaie StatuElkhartuen komplizei.

«Statu-konferentzia nabusian eginikako mintzaddea» (1958/ko Buruilaren 8/an).
Etsaiaren gudukatzekotz, periodu luze batetan geuk konzeptu hau eratu dugu, ezen
ikhusune strategikotik etsai guztiak mezprezatu behar ditugula. bainan ikhusune taktikotik
direnaz konturatu. Hauxe da, beren osotasunean mezprezatu behar ditugu, bainan itaunkari
konkretuetan arthoski konturatu. Etsaia bere osotasunean mezprezatzen ezpagenu,
opportunismuan sar gintezke. Marx eta Engels, bi person baizen etziren, eta berhain
kapita lismua mundu guztian lurreratuko zela errana zuten. Bainan itaunkari konkretuetan,
etsai batbederari dagokion gauza batbederean etsaia behar den bezainbertze konsidera
ezpageneza aventurismuan eror gintezke. Guduan batailak banan-banan baizik eztitezke
guduka, eta etsaiak ere banan-banan deuseztu behar dira. Fabrikak banan-banan baizik
eztitezke iraik. Baserritar batek lurra ta sorhoa, bata bertzearen ostean baizik eztezake
lant. Berdina ianhariaz gerthatzen da. Strategikan ianharri baten hartzea ezta problemarik:
urhent genezake. Praktikan ahokadak iresten ditugu íanhari oso-osoa batera ezin irets
genezake, Haur da gauza bat bertzearen ostean askatzea. Hizkuntza militarian hauxe da :
etsai bat bertzearen" ostean io.

«Kornmunisten eta langileen alderdiek Moskoako konefrentzian eginikako
mintzaddea » (1957/ko Neguilaren 18/an).

Egokera internazionala gurutze-bide berri batera heldu dela uste dut. Orain munduan
bi haize da : Ekhialdeko haizea ta Arratsaldeto haizea. Txinar hitz zuhur baten araura ala
Ekhialdeko haizea Sarkaldeko haizearen kontra buruzagitzen da, ala Sarkaldeko haizea
Ekhialdeko haizearen kontra buruzagitzen da. Neure aburuz oraiko kharakteristika da,
ezen Ekhialdeko haizeak Arratsaldeto haizearen kontra irabatzen duela, zein baita, ezen
indar sozialistak imperialismuaren indarren eretzean absolutuki indartsuago direla.

Ber thokian.

VII. - AUSART GATHAZKA, AUSART GARAITZEN !

Munduko herri guztiak elkhar zaitezte amerikar iazarleak eta heien lekaioak
uzkailteko ! Herriak beren kuraddeari entzun biezote, gathazkatzen ausart bezate,
diffikultateen bildurrik gabe, uhainka aintzinat loan bitez, eta mundu guztia berena izanen
da. Monstruak hilen dirade

“Kongo-L-ko hernia arneerikar iazarradiaren kontra sostengatzeko ageria”
(1964/ko Hazaroaren 28/an).
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Egokera internazionalearen eta etxekoaren appreziazione argia maxismuleninismuaren
iakintza eginaz - geroztik, Txinako Alderdi kommunistak, barnako ta lekhoreko
reakzionariek eginikako iazarraldi guztiak ezereztu egin behar direla ta ezerez
ditzazkelako konvenzimendura ethorri da. Hodeiak zeru ilhundu ukhan zuenean,
ilhunpe hauk iragankorrak zirela ikhusi dugu, eta egusentia hurbiltzen zela ikhusi.

« Oraiko egokera ta gure egitekoak » (1947/ko Neguilaren 25/ean). Hautatu
lanetako IV thomuan.

Gizadiaren Historian, indar reakzionari orok bere galtzaiaren athadian azken iazarraidi
batetaz oldarkatzen du iraultzaren indarren kontra; eta batzuetan iraultzaileak liluratzen
dira barnako ahuleziak estaltzen dituen irudizko indar huntaz, ezpaitute egintza
essentziala ikhusten ahal, ezen etsaia urhentburuan baitago eta hok gurendari hurbil
dagozela.

“Bigzi-ren mundu-gerlaren itzul-aldia” (1942/ko Urrilaren 12/an). Hautatu lanetako
IV thomuan.

Hark (Guomindan-ek) gathazka baleza, behin bethiko ezereztuko dugu. Hunela gauzak
agerten dira Nola oldarkatzen baikaitu geuk ezereztuko ditugu, eta hunela askietsiak,
zathika askietsiak zathika ezerestu direnetik, gehiago askietsia, gehiago ezereztu
direnetik, osotoro askietsia, osotoro ezereztu direnetik. Txinako problemak
komplexuak dira eta hortakotz zenbait komplexitate burufuinean eduki behar dugu.
Gathazkatzekotz badathortza, gathazkatuko dugu, eta bakhea irabazteko gathazkatuko dugu.

“Txonking-eko negoziazionei buruz” (1945/ko Urrilaren 17/an). Hautatu lanetako IV
thomuan.

Etsaiak oldarka baleza, gathazka ahal lezaken ber, Alderdiak gerizi legitimuaren
egokera hartuko duke, hura bethikotz, errotik, osotoro ezabatzekotz (eztugu arhinki
gathazka bat haukeratuko, geuk eztukegu gathazkatzen garaitzeko seguru garenean baizik).
Nehoiz ere ezkaitu. reakzionarien aspektu izigarriak izituko.

Guomindan-ekilako bakhe antolamenduari buruzko Txinako Alderdi kommunistaren
Kommitatu Zentralaren zirkularea (1945/ko Uztailaren 26/an). Hautatu lanetako IV
thomuan.

Gure nahien arauera geuk ezkenduke egun batetan ere burrukatuko, bainan egokerek
bortxa bagintez hamairaino gathazka genezake.

“Anna Louise Strong amerikar iurnalistarekilako mintzaddea” (1946/ko
Uztailan). Hautatu lanetako IV thomuan.

Geu bakhearen alde gagotza, bainan amerikar imperialismuak bere exigentzia zoroak
utz, iazarraldiaren hedatzeko ahaleginak utz ezditzano, Txinako herriak erabakitza bat
baizik eztezake eduk eta hauxe da : bere gathazka Koreako herriaren aldean aintzina
,eraman. Hau ezta geu guduzale garelakotz, geuk gerthurik gengozke gudua berehala
galeraztekotz, eta bertze itaunkariak geroagoz athontzekotz. Bainan emerikar
imperialismuak eztu nahi. Orduan gudua iarraik bedi ! Geu amerikar imperialismuaren
kontra zurrukatzekotz gerthurik gagoz nahi dituen urtheetan, Koreako ta Txinako herrien
garaipena dano.

« Txinako herriaren konferentzia konsultativu politikoaren lehen Kommitatu
nazionalaren laurgarren bilkuran emanikako hitzaldia (1953/ko Otsailaren 7/an).

Gure erronketarik ahulezia ta herbalduraren gogoeta guztiak xahutu behar ditugu
etsaiaren indarra gehiegiesten eta herriaren indarra guttiegiesten duen ikhuspunktua
gezurrezkoa da-ta.

« Oraiko egokera ta gure egitekoak » (1947/ko Neguilaren 25/ean). Hautatu
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lanetako IV thomuan.
Menperatu herriek eta nazioneek beren jaregintzaren ardiestekotz imperialisten eta
heien lekaioen « zuhurtasunean » itxaron behar eztute. Soilik batasuna indartzen ta
gethazkan ari izaiten garaituko dute.

«Hegoi Vietnameko iazarpenaren ta Statu-Elkhartuek eta NgoDinh Diem/en
klikeak Hegoi-Vietnameko egoillarretan eginikako sarraskintzaren kontrako ageria »
(1963/ko Agorrilaren 29/an).

Noiz ere hiritar-gudua zapart egin lezakeneko gerthurik egoiten gara, Berehala zapart
egin baieza, bihar goizean ere, gerthurik behar dugu egon. Hau lehen phondua da.
Oraiko barnako ta internazional egokerean hiritar gudua mugaturik izan ,liteke aldi
batean, eta lokalizaturik egon liteke. Hau bigarren phondua da. Lehen phondurako
gerthutzen dugu burua, bigarrena aspaldi danik dago. Laburzki, gerthurik behar
dugu egon. Gerthurik egon bagaitez ethor lekidikegun agerkizunari gogor egin
diezakeogu.

« Egokera ta laponen kontrako iarkitza-guduaren garaipenaren ondoan gure
politika » (1945/ko Agorrilaren 13/an).
Hautatu lanetako IV thomuan.

VII I . - HERRIAREN GUDUA

Iraultza-gudua herriaren giza-oldeen gudua da, soilik herriaren oldeak mobiliza
baditzagu gudu hau egni dezakegu, baldin-eta ber heietan bermatzen bagara.

« Gizao:deen on-izaiteaz ansiatu, lan egiteko ereduaz konturatu » (1934/ko
Urtharrilaren 27/an). Hautatu lanetako I thomuan.

Zer da egiazki burdinezko kala ? Bihotzez ta gogoz laguntzen duten gizaoldeak milloinen
giza-oldeak dira. Hauk, egiazki burdinazko kala bat dira. Ezein ere indarrek eztezake
deusez, nehola eztiteke. Kontra-iraultzak ezkintzazke ezerez aitzitik geuk ezereztuko
dugu kontra-iraultza. Baldineta milloinen giza-oldeak gubernu iraultzailearekin lotzen
baditugu, gure iraultza-gudua hedatuko da, eta kontra-iraultza osotoro ezabatuko
dugu ta Txina irabaziko.

Ber thokian.
Gudua egiteko indarren ithurburu ioriena giza-oldeak gan dago. Japon guri iazarten
ausarten da, gure giza-oldeak organizatzeke dagozelakotz. Hutsegite hau khen
dezagunean, milloinak person duen gure herria gan oldeak iauki dezatenean oldarkatzailea
etsaiek inguratu-ta, zuzko erhestun batetan sar zedin zezen salbai bat bezala egonen
dateke; oldeen botzek izituko dukete, eta erreta hilen da.

« Iraute luzeko guduaz » (1938/ko Orstaroan). Hautatu lanetako II thomuan.
Imperialistek pilakatzen gaitutelakotz, heiei aitzi egitu behar dugu. Armada regulariaz bertze,
herriaren miliziaren kontingentak ere organizatu behar ditugu. Hunela etsaia gure
herrialdean sar baledi ekhintzarendako askatasunik gabe egonen da, hatzi bethe
higitzeke.

“Xin-Hua Berrien Agentziaren korresponden batekilako hizketa” (1958/ko
Buruilaren 29/an),

Iraultza-gudua orobatsauna bezala behatuta, herriaren ostearen guduskoeginkundeak,
ostearen indar nabusiei eretzean, ezkerraldeko eskua eskuinaren eretzean bezalakoak
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dira, baldin-eta Armada Gorriaren truppa nabusiak baizik edukitzen ezpagenitu, beso
bakharra baizik ezledukaken gudularia bezala gengozke. Konkretuki gudu-eginkundeei buruz
mintzo garenean base bermeetako populua faktortzat dugula diogunean, harmadun
populua dugula erraiten diogu. Arrazoin huntatik etsaia bildur da gure baisietarat
hurbiltzen.

«Txinako Iraultza-guduko Strategiko Problemak » (1936/ko Neguilan).
Hautatu lanetako I thomuan.

Zalantzarik gabe, guduairen garaipena ta galtzaia, kondizione militariez politikoez ta
naturalez determinaturik dago alde bietan egon ere. Bainan eztira hauk bakharrik. Aldo
bietan, nola subjektivutik gudua zuzentzen den determinatzen ditu ondorenak. Stratega
batek eztezake gudua irabaz materialezko kondizioneek ezarten dituzten mugez
haraintz ioaiteaz, bainan muga hauien baranoan gudua irabazteko ahaleginak egin
behar ditu. Stratega baten szena izaikarizko ekhaiez egina da, bainan szena huntan
hainak dramarik asko zuzent lezake doinuez ta kolorez, indarrez ta handiresunez.

Ber thokian.
Guduaren helburua, norberaren indarren konservatzeaz ta etsaia deusezteaz bertze
ezta. (Etsaiaren deuseztea, ber haren desarmatzea ta hari bere ihardokitzeko indarren
khentzea da. Ezta azken gizona ere physikoki desegitea). Aldi zaharretan gudutara
azagaia ta erredola eramaiten ohi ziren. Azagaiaz oldarkatzen zen etsaiaren deuseztekotz.
Erredolaz batbederak bere burua gerizatzen zuen, norbera zaintzekotz. Egun daino
gure harmak azagaiaren ta erredolaren bilhakaraztea baizik eztira. Bombardariak,
mitrailusak, eskumende luzeko kanoinak, heden-gasa azagaiaren bilhakatzeak dira. Aire -
oldarkatzen kontrako - geriziak, galtzairuzko kaskuak, betonezko geriziak, gas-kontrako
maskak, erredolaren bilhakatzeak dira. Tankea harma berria da, eta huntan erredola ta
azagaiaren prinzipiak nahasirik dagotza. Oldarkatzea, etsaiaren deusezteko moien
nabusia da, bainan gerizia ere ezin - bertzea da. Atakean etsaiaren desegiteko helburua
hurbilena da, bainan ber denporan ere nolabaiteko gerizia da, zeren-eta etsaia deusez
ezpadadi, etsaiak deuseztuko baikaltuke. Geriziaren helburu hurbilena norberaren
zaintzea da, berhain geriziaren bidez oldarkatzea ere aintzinatzen da, bai eta
aphailatzen ere. Atzera ioaitea, geriziaz elkharkilatzen da, haren luzatzea delakotz.
laukitzea, oldarkatzearen luzatzea de. Guduaren helburu guztietan etsaiaren indarren
ezereztea helburu gorena da, eta norberaren indarren konservatzea bigarrén helburua
baizik ezta, zeren-eta soilik etsaiaren indarrak kopuru handian ezereztu izan direnean,

norberarenak zaint baititzazkegu. Hortakotz etsaiaren indarren deusezteko bide nabusia
oldartzea da, eta geriza molen laguntzailea, norberaren zaintzeko moiena izanki - eta,
bigarreneko importantziakoa da-ta. Gaurko guduen ekhiteko eredu praktikoan, gerizia
gehiago ta egitenago da, eta oldarkatzea ondorena baizik ezta. Gudua osotoro behatuta
hala-ere, oldarkatzea lehen prinzipia da.

“Iraute luzeko guduaz” (1938/ko Orstaroan). Hautatu lanetako II thomuan.
Ekhintza militarien prinzipi nabusiak, prinzipi fundamental batetan finkaturik dagoz,
hauxe da : albait-gehienik gure indarrak zaint eta etsaiarenak desegin... Nola beraz
guduan sakrifizio heroikoari eratxikitzen zaion ohorea adi genezake ? Ezein ere guduk
sakrifizioak eskatzen ditu, eta askotan handi-handiak. Norberaren zaintzearen kontra ahal
dago ? Egiatan hemen eztago ezein ere iazargo, zigurkiago, erranda : sakrifizioa ta
norberaren zaintzea, elkhar kondizionatzen duten kontrakariak dira. Zereneta hunelako
sakrifizioak beharrezkoak baitira etsaiaren ezerezteko, bai eta batbederaren biziaren
gordetzekotz ere. Zathikazko ta aldikazko batbederaren «ez - zaintzea» (sakrifizioa ta
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negurriaren pagatzea) beharrezkoa baita, dirauken geriziaren ordezteko. Prinzipi general
huntatik ekhintza militarien aurreratzekotz behar diren ereduak dathortza, guztiek, prinzipi
nabusia beren barruan daramate, su-tiratzearen prinzipiaz hasi-ta (babespean sartu behar
bada su-tiratzeaz hasteko; lehen, batbederaren indarren zaintzeko, bigarrena etsaiaren
indarren deusezteko). Bide huntatik Strategiaren prinzipietaraino ioaiteaz. Prinzipi
tekhniko, taktiko, operativu ta strategiko guztiak prinzipi basiko hunen egiaztatzeko
bideak dira. Batbederaren zaintzeko ta etsaiaren deusezteko prinzipia, prinzipi militari
guztien basia da.

“Japonaren kontrako gerrilla-guduaren strategiaren problematez” Hautatu
lanetako II thomuan..

Gure prinzipi militariak hauk dira :
1. Lehenik, barraiatu ta bakharrik dagozen etsaiaren indarrak oldarkatu, geroago

etsai indartsuagoak.
2. Lehenik, hiri ttipiez, ertainez ta eskualde hedatuez nabusituko garateke,

geroago hiri handiez.
3. Gure helburu nabusia, etsaiaren indar biziaren ezereztea da, ezta hiriak eta

lurraldeen menderatzea. Hiri edo lurralde baten menderatzea etsaiaren indarren
ezereztetik dathor, eta askotan lurralde ta hiri bat, aldi askotan eskumena aldatua
baino lehen ezin har diteke.

4. Edozein batailarentzat, absolutuan indartsuago den truppen korpurua erdutu behar da
(bietan, hiruretan, lauretan eta batzuetan bortz edo sei bider indartsuago etsaien
truppak baino). Etsaiak osoki setiatu behar dira, ta osotoro ere deuseztu, nehork
ere saretik kanpora ioaiteko biderik eduk ezdezan; batzuetan etsaiari kolpe
ezereztaileak emaiten derauzkiogu, hauxe da : gure oldarkatzeak bekhotik, edo albo
batetik edo albo bitatik eginen ditugu, haren indarren zathi baten deuseztekotz,
eta bertzea derrotan barraiatzekotz, gure armadak bertze indar etsaiak oldarka
ditzantzat. Higadurazko batailak alderatu behar ditugu, hauietan irabazten duguna
baino gehiago galtzen baita galtzaiak eta irabazteak, konpesatzen baizik ezpaitira.
Hunela osotoro ahulagoak izanagatik, zathikazko bataila orotan indartsuagoak
baikara, ta hunela batailean garaipena zigurtatzen diogu gure buruari. Geroago,
garaigoa gutzakotuko dugu osotoro ere ta indar etsaiak oro ezereztuko ditukegu.

5. Ezein ere batailatan ezkara sartuko, heina lehenago aphailatugabe; ezein ere
batailaten ere ezkara sartuko garaipena zigurra eduk baldin ezpadezagu. Batalla
batbederaren ongi aphailatzekotz exportzu handiak eginen ditugu, gu ta gure etsaiaren
artean dagozen kondizioneetan garaipena gutzat segurtatzekotz.

6. Gure gathazkatzeko stylua osotoro bilhakarazi behar dugu, hau da :
kuraddez borrokatu, sakrifizioen beldur ez-izaitea, nekhatu gabe suta-garraz
ethengabe gathazkatu (denbora laburrean pausatugabe gathazka bat bertzearen
ondoan eman).

7. Etsaia higitzen delarik ezerezteko ahaleginak egin. Ber denporan ere posizioneak
gutzakotzeko taktikari impo.rtantzia eman, etsaiak daduzkan punktu ta hiri indartsuen
gutzakotzekotz.

8. Etsaiaren punktu indartsuak guganatu ta etsaiak alhulki gerizatzen dituen hiriak
menperatu. Ahal denean etsaiak indar ertainez gerizatzen dituen punktuak eta hiriak
menderatu, bainan etsaiak indarrez gerizatzen dituen hiriak, kondizioneak zorhi ditezen
igurik... eta zorhituaz geroz menderatu.

9. Etsaiari hartzen derauzkiogun harmak eta haren soldauen parthe handi bat gure
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indarren osatzekotz har. Gure armadarentzat harmen ta gudarien ithurri ioriena
gathazka-bekhoa da.

10. Bi gathazkaren arteko pausatze gure truppak hatseden ditezen, instruatzekotz eta
konsolidatzekotz erabil. Hatseden -perioduak, instruatze-perioduak eta konsolidatze-
perioduak luzeegiak izan behar eztute, etsaia hatseden dadin aldia ezteraukogu utzi
behar.

Hauk dira iaregintza-armada herrikoiak applikatu dituen methodu nabusiak Txian Kaixek
derrotatzekotz. laregintza-armada herrikoiak urthe luzeetan barna lekhoreko ta barnako
etsaiei aitzi beretzakotu ditu ondorioa bezala, eta gure oraiko egokerari egoki dagozkio,
gure strategia ta taktika herriguduaren gainean finkatuak ditugu; herriaren kontra
gethazkatzen duen armada batek ezditzazke erabil gure Strategia ta Taktika.

“Oraiko egokera ta gure eginbeharrak” (1947/ko Neguilaren 25/ean ), Hautatu lan
militarietan.

Aphailakuntzarik gabe superioritatea ezta egiatan ezein ere superioritate, eta orduan
ere eztugu edukiko ezein ere iniziativarik. Hau enthelaga badaza, batzuetan indar
ahulago batek, aphailatuta egonaz, uste-gabeko oldarka baten bidez, etsai indartsuago bat
mandara dezake.

«Iraute luzeko guduaz » (1938/ko Orstarona). Hautatu lanetako II thomuan.

IX. - HERRIAREN ARMADA

Herriaren armadaren gabe, herriak ezer ere ezledukake.
« Elkharkiiatu Gubernuaz » (1945/ko Ephailaren 24/an). Hautatu lanetako III
thomuan.

Armada hau indartsua da, zeren-eta bere gizonek disziplina konszient bati obeditzen
baiteraukote, elkhartu baitira ta gathazkatzen baitute ez gizakente talde ttipi
batentzat, herriko gizaoldeen interessentzat baizik, herriko interessentzat. Txinako
herriaren aldean azkar egoitea, armada hunen helburu bakharra da.

Ber thokian.
Txinako armada gorri, iraultzaren egiteko politikoak bethetzen dituen harmatu
organizakuntza bat da. Oraiko perioduan batez ere armada gorriaren egitekoak ekhintza
militariez harantz doaz, etsaiaren armadaren ezereztekotz egin behar dituen gudaketez
harantz bertze egiteko importantik asko bethetzen du : giza - oldeak gan propaganda, giza
- oldeen harmaztatzea bothere iraultzailearen kreatzekotz gizaoldeei emaiten zaion laguntza,
bai-eta alderdi kommunistaren organizakuntzen ibentea ere.
Armada gorriak eztu gudua egiten, guduaren nahitik, baizik-eta gizaolden gana
propaganda eramaitekotz, gizaoldeen orgnizatzekotz eta Bothere iraultzailearen ibentean
laguntzekotz helburu hauien gabe, guduak ezluke zentzurik, eta armada gorriak ezluke
izaiteko arrazoinik.

“Alderdian aburu tzarren ezabatzea” (1929/ko Neguilan). Hautatu
lanetako I thomuan.

laregintza armada herrikoia bethi ere gathazka-indar bat izanen da. Planu nazionaleko
garaipenaren ondoan ere bai, gure herrian klassi politikoak ekhendu eztiren periodu
historikoan eta munduan systema imperialista dagoeno gure armada gathazka-indar
bat izanen da. Huntan eztiteke izan gaizki enthelegamendurik.
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“Alderdi Kommunistaren VII Biltzarretik sorthu zen Kommitatu Zentra!aren
bigarren bilkura pleineko erreporta” (1949/ko Ephailaren 5/ean). Hautatu
lanetako IV thomuan.

Geuk gathazkatzen eta lan egiten duen armada dadukagu. Gathazkatzekotz Zortzigarren
Ruta-Armada ta Laugarren Armada Berria ditugu, bainan haukiek ere ekhintza
bikhoitza bethetzen dute, gudua ta ekhoizpena. Hunelako bi motatako armadekin —
egiteko hauietan frogatu den armadarekin — diffikultateen kontra buruzagi gaitezke,
ta iapondarren imperialismua azpira dezakegu.

“Organiza zaitezte!” (1943/ko Hazaroaren 29/an). Hautatu !anetako III thomuan.
Gure herriko gerizia azkartuko da, ta ezein ere imperialistak eztu nehoiz ere ukhanen
gure herria iazarteko ahala ta erresuman sartzeko ahala. Gure herriko armada iabon ta
handitu behar dugu Herriaren iaregintzaren armadaren basiaz, zeinak bere froga eman
baitu. Lurreko armada indartsuez bertze, aire armada indartsu at gudu-marina
indartsua edukiko ditugu.

“Txinako herriaren konferentzia konsultativu politikoaren lehen bilkura
pIeinariaren zabaltzean ernanikako mintzaddea” (1949/ko Buruiiaren 21/an).

Gure prinzipa : « alderdiak zizpak agintzen ditu da, ezin onetsizkoa da zizpek alderdi agint
dezaketenik.

« Guduaren eta Strategiaren Problemak » (1938/ko Hazaroaren 6/an). Hautatu
lanetako II thomuan.

Offizier eta saldau guztiek beren izpirituan bethi eduki behar dute ezen geu iaregintza
armada handi bat garela, txinar arderdi kommunistak kommandatu truppak garela.

«Txinako iaregintza armada herrikoiari eginikako ageria» (1947/ko Urrila). Hautatu
lanetako IV thomuan.

X. - ALDERDI KOMMITATUEN ZUZENDARITZA

Alderdi kommitatuen systema, Alderdiaren erakunde important bat da, zuzendaritza
kolIektivuaren segurtatzekotz eta person batek lanaren beretzako ezlezan. Berriki
finkatua da, organu zuzendari batzuetan — zigurki ez guztietan — ohitu praktikan,
person batek zuzendaritza beretzakotzen ohi du ta itaunkari important guztietan
bakharrik ebakitzen du. ltaunkari importantei buruz Alderdi kommitatuetan ezta
erabakitzen, person batek bakharrik gauza guztiei buruz erabakitzen ohi du; eta
kommitatu guztietan khide guztiak nominalki baizik eztagoz. Kommitatuko khideen arteko
aburu desberdinei buruz ezta erabakitzen eta gauzak luzaro erabakitzeke uzten ohi dira.
Hunela alderdiaren khideen aburuen berdintasuna formaz baizik eztago, ta ez erroan. Hau
aldatu -behar da. Engoitik kommitatuen bilkuren systema osasuntsu bat onhartu behar
da, zentral kommitatuaren herrialde bulegoetarik perfeturetako alderdi kom-
mitatuetaraino, gathazka-bekho alderdi-kommitatuetarik brigadetako ta militari
herrialdeetako alderdi kommitatuetaraino (militari-bilkura irault7 zailearen azpi-bilkurak
eta zuzendarien taideak, Magia), halaber gubernuorganuetan, alderdi zuzendarien taldeetan
ta organizakuntza popularietan, berrien agentzian ta aldizkarietan. Problema important
guztiak (naturalki : ezetz importántziagabeko gauzak eta bertze bilkuretan erabakiak
izan diren itaunkariak eta egiaztatu baizik egin behar eztenean) kommitatuari ekharri
behar zaizkio ihardokitzekotz; ageri diren khideek beren aburuak iakin-arazi behar
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dituzte osotoro ta erabakitza xuxenak onhartu behar dira, eta erabakitza hauk geroz
hartan karguztatu diren burkhideek egiztatu behar dituzte.
Kommitatu baten bilkurak bi motatakoak behar dute izan : kommitatu iraunpentsuaren
bilkurak eta bilkura pleinariak. Halaber iakin behar dugu ezen zuzentza kollektivua ta
person-beregaintasuna ere beharrezkoak direla, eta ez bata ez bertzea ezta guttietsi
behar. Armadan, gathazka - ekhintzetan, aurkhientziek beharresten dutenetan,
beregaintasuna duten burzuzagiek erabakitza premiatsuak hartu behar dituzte..

“Alderdi kommitatuen systemaren azkartzeaz“ (1948/ko Buruilaren 20/an).
Hautatu lanetako IV thomuan.

Alderdi-kommitatu baten sekretariak « taldeburu » on bat izaiten iakin behar du.
Edozein alderdi kommitatu, hamar ezpa hogei khidez eratuta da, armadako talde
batetaz erka diteke, eta sekretaria taldeburua bezalakoa dateke. Talde hau ongi
zuzentzea ezta erraza. Orain kommitatu zentraleko edozein bu:egok — edo azpi-
bulegok — bere azpian herrialde hedatu bat daduka bere zuzentzaren azpian, eta hazta
handiko egitekoak daduzka. Zuzentza ezta soilik kursua ta politika baten zuzentza-
lineak ezartea; lan egiteko methodu iustuak eredutzea ere bai baizik. Egitekoen bethetzea,
zuzentzea baita, alderdi kommitatu batek bere taldeko khideetaz kontatu behar du, eta
hauiek beren egitekoa osotoro bethe dezaten eragin, ezen politika generala ta
berezina, ona izanagaitio, zailtasuna ethor baititezke lan egiteko methoduak mespreza
baldin baditez. Taldeburu » on bat izaitekotan sekretariak gothorki ta arthoski ixtudiatu behar
luke, eta errotik ikhertu. Sekretari batek — edo-ta ordari-sekretari batek bere taldearen.
zuzentzan diffikultateak edukiko dituke, baldin-eta propaganda ta erakunde-lana
bere « taldekhideetan » egin ezpaditza, kommitatu khideekin bere eretzak ongi
erabilten ezpalekitza, eta bilkurak kausi litezin ixtudia ezpaditza . Taldekhideak
urrhats - berdinean ibil ezpalitez, nehoiz ere hamar miliun person gathazkatzen ta
iraikitzen zuzenduko eztituzke. Berez hulerten da, sekretari ta kommitatukhideen arteko
eretzetan, minoriak maioriaren erabakitza onhartu behar duela; hortakotz taldeburu-ta
bere gizonen arteko eretzak ez berdinak dira. Analogiaz hemen mintzatu gara.

« Alderdi kommitatuetako lan egiteko methoduak » (1949/ko Ephai!aren 13/an).
Hautatu Ianetako IV thomuan.

Mahainierat ekhar itzazue problemak. Hunela egin behar lukete ez soilik taldeburuak,
kommitatu-khide guztiek baizik. Ez lephoaren atzetik mintza, problemak- sort ditezinean
bilkura deit, problemak mahainerat ekhar ihardokitzekotz, ai-litez erabak eta problemak
askaturik izanen dirade, Problemak egon baditez, bainan mahainerat ekhar ezpaditzate,
denpora luzean askatu - barik egonen dirateke, batzuetan urtheetan ere. Talde - buruak
eta bertze khideek heien arteko eretzetan elkhar hulertzeko nahia eduki behar dute. Ezer
ere ezta importantago sekretariaren ta kommitatu khideen artean, kommitatu zentralaren
ta hunen bulegoen artean ta herrialdeetako kommitatuetan, elkhar hulertzea elkhar-
sostengatzea ta adiskidetasuna baino.

Ber thokian.
lnformazioneak elkharri eman ! hau baita, alderdi kommitatu bateko khideek elkhar
informatu behar dute, ta heien atenzionerat ethorri dirateken gauzei buruz ta heien
ikhuspunktuari buruz informatu. Hau guztiz important da, baldin-eta oroentzat
hizkuntza bat eduki nahi badezate, Batzuek, halabainan, huntara eztute agitzen, Lau Dzi-k
kontatu zituen genteen araura agitzen dute baizik : “ Eztute elkhar- ikhusten, oilarraren
kantua ta zakhurren zaunkak batbederaren entzumenean egonagatik ere ”. Hortakotz
eztukete oroentzako hizkuntza bat.
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Ber thokian.
Hulertzen eztituzuen ta ezagutzen eztituzuen gauzei buruz zuen azpiko lankhideei galde egin
iezezue, eta zuen onhartzea edo-ta gaitzestea, buruarhinaz, ez aman... Nehoiz ere
ezagutzen eztiren gauzez buru-iritzi izan ta azpiko mailako funkzionariak konsultatzekotz
ahalke izan behar ezta, azpiko mailetako funkzionariak entzun behar dira ordenak eman
baino lehen... Azpiko mailetako funkzionariek erraiten dituzten gauzetan iustua dena ta
okher dena ba dago egon ere, hortakotz analyzatu behar dugu. ldeia iustuak entzun behar
ditugu ta heiei iarraik, azpiko mailetatik dathortzen ideiak — okherrak ere — entzun behar
ditugu; hok ez entzun, errorea baillizateke, balan bainan heiei iarraiki - ordez, kritikatu
behar ditugu.

Ber thokian.
“Piano iotzen” ikastea. Piano iotzeko hamar erhiak higitu behar ditugu, ezta naikhoa erhi
batzu, bertzeak higitzeke utziaz, Halaber, batera teklen gainean hamarrak ezarten
badira ezein ere melodirik ezta ethorten. Musika onaren edukitzekotz hamar erhien
higikuneeak, rhythmikoa ta koordinatua behar du izan. Aiderdi kommitatu batek
egiteko zentralak eskuratu ta finkatu behar ditu, bainan ber denporan ere bertze
alhorretako lana ere bilhakarazi. Orain lan-alhor askotan ari izan behar dugu, lurralde
guztietako .lanean, armada guztiaren batasunetan ta organizakuntza guztietan ari izan
behar dugu. Gure soa eztiezakeegu problema batzuei bakharrik zuzent, bertzeak
begietarik at utziaz. Egiteko bat sortzen den lekhu guztietan tekia haren gainean io
behar dugu, methodu huntaz maixuagoa gutzakotuko dugu. Batzuek ongi piano iotzen
dute, bertzeek gaizki, eta iotzen dituzten melodien arteko différentzia handi-handia da.
Alderdi kommitatuetako burkhideek • piano ongi iotzen » ikasi behar dute.

Ber thokian.
“Gauzak ongi eskuan har itzazue !“ Huntaz hulertzen dugu, ezen alderdi kommitatu batek

ez bakharrik gauza nabusiak • eskuan hartu behar dituela », baizik-eta « azkarki » ,hartu
behar dituela. Gauza bat eztezakegu ongi eskura, azkarki eusten ezpadugu, erhiek ezer
ere laxatu gabe. Eskuan azkarki ez-eustea, nehola ere ez-eustea bezalakoa da. Naturalki
ezer ere eztirogu loth esku zabalaz. Eta eskua hersten dugunean zerratu gabe, gauza bat
dadukagula pentsatzen dugu, berhain egiatan eztugu hura eusten. Badagoz gure
burkhideetan egiteko nabusiak eskuratzen dituztenak, bainan nola azkarki eskuratzen
ezpaitituzte, halatan ere lan ona egin eztezakete. Eztoaz gauzak baldin-eta eskura
ezpaditzazue, eztoaz gauzak loan-ere baldin-eta ezkarki eskura ezpaditzazue.

Ber thokian.
«Numeroak buran eduk ! ». Huntaz erraiten dugu, ezen egokera batetan zeinbatasunezko

aspektuari so egin behar deraukogula, eta haren funtsezko zeinbatasunezko analysia
egin behar dugula. Nolatasun guztiak bethi fitsatu zeinbatasun baten bidez agerten dira,
eta zeinbatsasunaren gabe ezin diteke egon nolakotasunik. Egun ere gure burkhiderik
askok eztaki gauzen zeinbatasuneko aspektuari so egin behar deraukogula, funtsezko
statistikel, gauzen nolakotasunak determinatzen dituten zeinbatasunezko mugel. Buruan
ezetarako eztute numerorik, hortatik dathortzen erroreak ezinbertzeak zaiztela.

Ber thokian.
« lakin-araz herria segurtatzekotz ! » Bilkurak, aurrean danik iakin-arazi behar dira,
popu!uarentzako ageriz, herria segurtatzekotz agiten bailizen, parteei aurrean danik
iakin-araz zeintzu itaunkari traktatuko dirateken, zeintzu askatu behar lirateken iakin
litezin, eta garaiz gerthu litzaten. Lekhu batzuetan kadreen bilkurak erreportaddeen
eta aurre-proiektuen gabe deitzen dira, eta bilkurakhideak agerten diratekenean gauzak
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improvisatzen dirade. Egokera hunek hitz zuhur hauxe gogoratzen derauku : Truppak eta
zaldiak badagoz, bainan ianharia ta bazka eztagoz gerthurik ». Hunelakorik ezta on.
Gauzak antolaturik eta gerthurik eztirenean, bilkurarik lasterka al-litez ez deit.

Ber thokian.
« Trupparik guttiago, bainan hobeak, eta administrazione bakhunagoa I Mintzaddea,
hitzaldiak, artikuluak eta erabakitzak argiak eta leburrak egin, eta gauzen nukleua
har. Bertarat bilkurak, luzeegiak aijlitez ez egin!

Ber thokian.
Zuok bezelakook diren burkhideokin lan egin eta bit Hau, herrietan eta armadan gogan
eduki behar lizateke. Hau ere, alderdian eztagozen personei applikatzen zaie. Geu,
erresumako zokho guztietarik ethorriak baikara, batera lan egin iakin behar dugu, eta
ez soilik gure aburuak dituzten lagunekin, bertze aburuak dituztenekin ere bai.

Ber thokian.
«Ai-tzaitezte burgoiak ez izan ! » Haur prinzipizko gauza bat da, buruzagi guztientzat da,
batasuna gordetzekotz importanta da. Falta handirik ere egin eztituztenek eta !anean
kausitze handiak eduki ukhan dituztenek ere eztukete burgoi izan beharrik.

Ber thokian.
Bi motako lienak tiratu behar dira. Lahena iraultzaren ta kontra-iraultzaren artean, Yenan
eta Sian artean 1. Batzuek eztute enthelegatzen ahal, bereizteko linea hau tiratu behar
denik. Adibidez bulegokratia burrukatzekotz mintzo direnean, Yenanari buruz hala
mintzo dira, nola hor « zuzenik. eztagoen lekhua » bailitz, eztute Yenaneko
bulegokratia Sianeko bulegokratiarekin erkatzen, eta heien artean berezdurarik eztute
finkatzen. Hau errotik gaizki dago. Berez iraultzaren erronkadetan ere zuzen denaren
eta okher denaren, kausitzeen eta hutsegiteen artean mugatzeko !erro argi bat tiratu
behar da, eta bereiz heietan zein den nabusia eta zein den sekundaria. Adibidez
kausitzeak ehuneko 30 ala ehuneko 70 dire-a ? Eta ez guttiets, ez eta gainez egin ere !
Person baten lana osotasunean izaritu behar da, eta haren kausitzeen ehuneko 30 eta
hutsegiteak ehuneko 70 diren finkatu, ala okherratara denz. Haren kausitzeak
ehuneko 70 baldin badira, person horren lana onetsi behar da essentzian. Kausitzeak
nabusitzen direnean, erroreak nabusi direla erraitea oso faltsua da. Problema baten
aztertzean muga-lerro hauk bethi ere bururatu behar ditugu; iraultza, kontra-
irautzatik bereitzen duena, kausitzea hutsegiteetarik bereizten duena. Gogora
aikenitza mugatze !erro hauk eta gauzak ongi ioanen dira, bertzenaz problemen
natura nahasiko dugu. Naturalki, I erro hauk zuzentki iratzekotz, lehenik ixtudi ta
analysia xehedaduretan egin behar dira. Person guztiak eta itaunkari guztiak analyzatu
behar ditugu.

Ber thokian.
Organizakuntzazko ikhuspunktutik, zuzentza zentralizatu baten azpian bide
demokratikoaren prinzipia segurtatu behar da linea hauien arauera :
1. Alderdiaren zuzentza-organukiek zuzentza-linea.iustu bat ezarri behar dute,

sortzen diren problemak askatu behar ditute ta hunela zuzentzaren zentruak
bilhakatu.

2. Goiko organizakuntzek maila beheren egokera ta gizaoldeen bizitza ongi ezagutu

1 Yenan, 1937/ko urtharrila danik 1947/ko Ephaila dano Txinako Alderdi Kommunistaren Kommitatu Zentralaren Buru-
Kuartela izan zen. Sian, Iphar-Sarkaldeko Txinako Guomindang-eko gubernu reakzionariaren zentrua zen. Mao
Tzedung burkhideak bi hiri hauk, iraultzaren eta kontra-iraultzaren symbolak bezala aiphatzen ditu.
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behar ditute, zuzentza iusturako hondope objektivuaren edukitzekotz.
3. Maila differentetako aiderdi organismuek gauzak arhinki erabaki behar

ezlituzkete. Erabakitza bat onhartuaz geroz bermuki applikatu heina.
4. Alderdi organizakuntza gorenen erabakitza laisterka organizakuntza beheretarat

eta alderdikhideen oldeerat ekharri behar dirade.
5. Alderdi-organizakuntza beherek eta alderdiaren khideen oldeek organizakuntza

gorenen erabakiak xeheki ihardoki behar dituzte ta heien zentzua enthelega ta
heien exekutatzekotz methoduak finkatu.

«Alderdiaren barnako uste okherren ekhentzeaz » (1929/ko Neguilan).
Hautatu lanetako 1 thomuan.

XI. - GIZA-OLDEEN LINEA

Munduko Historia aintzinatzen duen erresorta herriada, eta herriaz
bertze nehor ere ezta.

«Elkharkilatu Gubernuaz » (19451ko lorrailaren 24/an). Hautatu lanetako III
thomuan.

Egiazko heroiak giza-oldeak dirade, gu geu ordea barregarriak eta eziakitunak izaiten
ohi gara. Hau ikasi gabe ezagumen bakhunena ere ezin guretzako dezakegu.

« Herriko eretzen hautemaite delakoaren aintzin solhasa ta atzesolhasa »
(1941/ko lorraila ta Orstaroa). Hautatu lanetako III thomuan.

Herri-oldeetan ezin-mugatuzko indar kreatzailea bizi da. Heien burua organiza
dirote ta beren energia heda dezaketen alhor ta adar guztietara beren azantzak zuzent
ditirote; ekhoizpenaren ekhintzan ari izan ditezke zabaleraz bezala sakoneraz ere eta
on-izaitearen obrak geroagp ta are gehiago egin ditzazkete.

« Esku lan soberaren problemaren ialgipenaartikuluarentzako oharrean » (1955).
Sozialismuaren zabaltzea Txinako haserrian.

Baserritarren mogimenduaren oraiko zabaltzea, gerthakari ansiaduna da.
Laister ikhusiko dugu nola Txinako Hegoiko, Erdiko ta Ipharraldeko provintzietan, zenbait
ehun miliun baserritar, ekhaitzaborthitza bezala, zirimola bezala iaikiko diren ta ezein ere
indarrek, zein handi izan dadinarren, ezin atxikiko dituen. Gathea guztiak aphurtuko
dituzte ta iaregintzaren bidean aintzinautko dira eta imperialista oro, gudu-iaun oro,
usteldu funkzionari oro, herriko despota oro ta aitorenseme tzar oro ehortziko
dute. Eta alderdi iraultzaile oro ta burkhide iraultzaile oro frogatuko dute,
onhartzearren nahiz egoztearren. Heien aintzinean zuzentzekotz gure burua ezarriko
dugu-a ? Ala heien gibelean ioanen gestikulanzan eta kritikatzen ? Ala hekiei aitzi bide
batetan egon ? Edozein txinarrek hauta lezake, bainan gerthakariek hauta lezaten
araziko ditute, sarri ere.

«Hunan-eko baserritarren mogimenduari buruz eginikako ikhertzearen agiria »
(1927/ko Ephallan). Hautatu lanetako 1 thomuan.

Baserriko era-aldatze sozialaren zabaltzea — elkharrekilako lanegintzea al'egia — orain
eskualde batzueten da, eta laister erresuma guztian barna hedatuko da. Izarl
gigantezkoan mogimendu sozialista iraultzailea da —500 miliun baino handiago den
baserritar lagundia utkitzen baitu — haren importantzia munduan barna handia da.
Mogimendu hau, baikhorki, enthusiazmuz ta planuturik zuzendu behar dugu, eta ezein
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ere bideren moienez eztugu atzeratuko. Hunelako mogimenduan zenbait bide-alderatze
iazoko dira ezinbertzez; hau hulert diteke, zuzent-errezak dirateke hala-ere. Kadreek
eta baserritarrek erroreak erraz zuzenduko dituzkete, baldin geuk laguntzen baditugu.

« Lurlangintzaren Elkhargoaren Itaunkariaz » (1955/ko Uztailaren 31/an).
Giza-oldeen baitan oldar borthitza bizi da Sozialismurantza. Iraultzaile perioduetan
rutinako bideetan gainti ioaiten ohi d'irenek oldar hau ezin adi dezakete. Itsuak dira
ta heien begien aintzinean ilhunpea baizik eztago. Batzuetan zuzena ta okherra zein-
zein diren ez-iakiteraino dioaz ta gauzak azpitik gora ezarri nahi lituzkete. Ez-hal-ditugu
aurkhitu askotan hunelako personak geuk ere ? Oinkatu bideetan gainti baizik ibil
ertitezketenek herriaren enthusiasmua bethi gutiesten dute. Gauza berria agerten den
bakhoitzean heina gaitzesten dute, nehoiz ere eztute onesten ta haren aurkha dagoz.
Geroago heien errorea aithortzen dute, nolabaiteko auto,kritikasko bat egiten duteke.
Bainan geroago berriro gauza berria ethorri den-bait ioku zaharra eginen dute. Heien
ekhintzaren modua ohikuntzaren eredua bilhakatzen zaie gauza berria agerten den
guztietan. hunelako personak bethi pairakhorrak dira, erabakitza bat hartu behar den
mementuan eztira aitzenatzenago, bethi bizkarrean kolpe bat eman behar zaie
aintzinabideko urrhatsa egin dezaten baino lehen.

« Urthe bietan baserri eskualde hau erkhidego bat bilhakatua da » izeneko
artikulua (1955/an). Txinako baserriaren koskontze sozialista. Hautatu lanetako II
thomuan.

Hogei urthe danik gure Alderdiak oldeak gan lan egiten du, hamabi urthe danik oldeen
lineari buruz mintzo da. Iraultza giza-oldeak gan bermatu behar dela bethi danik erran
dugu ta batbederaren lanarekin kontatu behar dugula. Gora ta behera agintzen duten
buruzagi batzuen gan baizik konta eztezagun egokeraren kontra bethi izan gara.
Burkhide batzuen lanean, hala-ere, oldeen linea ezta orain dano sarturik. Person gutti
batzuez bertze eztute kontatzen, eta egitekoa bakhartadean bethetzen dute. Hunen
karia hauxe dateke : Egiten duten edozein gauza bertze personal argitzeko gogorik
eztute, beren azpian lan egiten dutenen iniziativa ta indar kreatzailea koskontzen
eztakite. Subjektivuki bai badute nahi bertzeek lanean parthe har dezaten, binan
eztakite bertzeei iakinarazten gauzak nola egin, behar diren, ez-eta egin behar dena
ere zer den, eta nola egin behar den. Berhain hunela, nula egin lezake batbederak
bere egitekoa ta nola kausi lezake lanak ? Problema hunen askatzea dudarik gabe giza-
oldeei buruzko irakaskintzaren emaitean dago. Bertara ere, burkhide hauiei lan
egitearem methodu konkretuak ere irakatsi behar zaie.

« Xanxi Sueiyan egunkarien irazleekilako mintzaddea » (1948/ko Ioarrailaren
2/an). Hautatu lanetako IV thomuan.

Hogei-ta-laur urtheko experientziek egiteko zuzenen styluak, politikazko linea iustuek,
giza-oldeek mementu batetan eta lekhu batetan eskatzen zutenari zeronsatela erakutsi
deraukute ta hunek bethi giza - oldekin elkhartzen gintuen; huni aitzi, egiteko, politika
edo stylu tzar nehoiz ere giza-oldeek mementu batetan eta lekhu batetan zeduzkaten
exigentziei ta giza-oldeen ganik ebakitzen gintutela erakhutsi ere egin deraukute.
Baldin-eta lan egitean, dogmatimua, empirismua, kommandokeria, iarraitzalekeria,
sektarismua, bulegokratikeria, burgoikeria tzarra badira, ezinonetsizkoa izanik - eta,
hunelako erigoak pairatzen dituten gizasemeek nahi - eta - ez azpiratu behar dituzkete,
giza - oldeen ganik erigo hauiek ebakitzen baikaituzte.

« Elkharkilatu Gubernuaz » (1945/ko lorrailaren 24/an). Hautatu lanetako lil
thomuan.



MAO TZEDUNG BURUZAGIAREN AIPHUAK

Cuadernos de debate EUSKAL HERRIKO KOMUNISTAK
— 35 —

Gure burua giza-oldeekin elkharkilatzekotz, giza-oldeen beharkizunen eta nahien arauera
ekhin behar dugu. Giza-oldeentzat egiten den edozein lanetan, giza-oldeen
beharkizunetik iltkhi behar dugu, eta ez edozein personezko nahitatik, zein ona izan
litekenarren. Giza-oldeek batzuetan reforma batzu objektivukiro behar ditute, berhain
subjektivukiro eztira huntaz konszient, eta heien egiteko nahirik edo gogorik eztute;
kasu huntan egoipenaz iguriki behar dugu. Bakharrik gure lanaren bidez gizaoldeek beren
maiorian beharkizun hauien konszientzia hartu dutenean, erabakita daudenean, reforma
hauien egiten deliberatu ukhan dutenean, orduan ere egin ditezke, bertzenaz giza-
oldeak ganik gure burua bereitzten dugu. Gauza baten bethetzekotz giza-oldeen
parthekatzea behar den guztietan, formalkeria hutsa da eta huts egiteari garamazkio,
gizaoldeen gogoak eta konszientziak huts egiten dutenetan... Hemen bi prinzipi
dira : lehena : giza-oldeen egiazko beharkizunetarik iltkhi behar dugu, ez geuk pentsa
ditzazkegunetarik, bigarrean : giza-oldeek, berheiek, libroki erabaki behar dute, eta ez
geuk heien ordez erabak dezakegunetik.

« Elkhartu Gathazka - Bekhoa Kultur - !anean » (1944/ko Urrilaren 30/an).
Hautatu lanetako III thomuan.

Gure Alderdi-biltzarrak Alderdi osoari dei egin behar derauko, begirantza goiti
dezantzat, zein ere lan zathitan giza-oldeen ganik ezein burkhide ere bereiz eztadintzat.
Edozein burkhideri giza-oldeak maite ditzala erakhutsi behar deraukogu, heien butza
entzun lezan; edozein burkhidek, edozein lekhutan ere lekhuko giza-oideekin elkhartu
behar du, eztu heien gainean bere burua ezarriko, heietan sartu baizik. Giza-oldeen
konszientziaren mailatik ialgita, heien gogoa argitu behar duke ta heien konszientzia
politikoa goratu, eta onhartze libroaren prinzipiaren arauera, geroago ta are
organizatuago izan ditezen hek lagundu behar ditu heien kinoiaz konkuratuaz, eta
gathazka oro bilhakarazi lekhu bateko eta mementu bateko kondizioneek permititzen
duten izarian.

“Elkharkilatu Gubernuaz” (1945/ko loarrailaren 24/an). Hautatu lanetako III
thomuan.

Giza-oldeen konszientzia itzarrita ezteno, oldarkatze baten egitea menturakeria da.
Massek berheiek egin nahi eztuten gauza bat egin lezaten arazi nahi bagenitu, zigurki
huts eginen dugu. Giza-oldeek aintzinatu nahi dutenetan geu aintzinago loan ezpagaitez
hauxe eskuinkeria lizateke.

« Xensi Sueiyuan egunkariaren irazleekilako mintzaddea » (1948/ko lorrailaren
2/an). Hautatu lanetako IV thomuan.

Lan guztietan kommandokeria, hutsalkeria handia da, zeren-eta gizaoldeen
konszientziaz harantza baitoa, baimen libroaren prinzipia ethentzen baitu, erigo hau
urdurikeria izeneztatzen da. Gure burkhideek eztute uste ukhan behar, ezen hekiek
enthelegatzen duten guztia, gizaoldeek ere berez enthelegatuko dutenik. Eia
gizaoldeek ezer enthelegatu dutenz eta hau ere ekhintzan egikhortu nahi dutenz
iakiteko, soilik giza-oldeak gan gaudenean hauteman dirogu. Hunetara agitzearekin
kommandokeriatik itzur gaitezke. Lan guztietan iarraitzalekeria errore handia da,

zeren-eta giza oldeen konszientziaren galgaren azpian geratzen baita, eta gizaoldeak
aintzinatzeko prinzipia ethen duelarik luza-bidearen erigoa agerarazten baitu. Gure
burkhideek eztute pentsatu behar ezen ber heiek enthelegatzen eztuten gauzarik, giza-
oldeek ere enthelegatzen eztutela.
Askotan gerthatzen da giza-oldeak gu baino aurreratago direla, urrhats bat
aintzinatago massek egin nahi dutela, orduan izan liteke ezen gure burkhideak massen
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aintzin-zaina izaiteko gauza eztirela, elemendu atzeratu batzuen aburuak birr-erraiten
dutelarik aburu hauk massenak direla pentsatzen dute ta elemendu hauiekin doaz.

«Elkharkilatu gubernuaz » (1945/ko Jorrairaren 24/an). Hautatu lanetako III
thomuan.

Giza-oldeen iritziak bildu ta erdutu, harzara giza-oldeei ekhar, konsequentki egikhor
ditzatentzat, hunela zuzentzaren lanarentzako ideia iustuak edukitzeko; hau bai da
zúzendaritzaren oinharrizko methodua.

“Zuzendaritzari buruzko zenbait itaunkari” (1943/ko Ekhainaren 1/ean). Hautatu
lanetako III thomuan.

Gure Alderdiaren ekhintza praktikoaren zuzendaritza iustuak bere oinharria huntan
ledukake : giza - oldeak ganik iltkhi, giza - oldeak gana itzultzeko. Hau baita, giza-oldeen
ideiak oro (barraiatuak eta systematizatzeke dagozenak) bildu behar ditugu, erdutu
behar ditugu, ideia systematizatuak liren; ixtudiatuaz geroz berriro giza oldeak gana loan,
hedatzekotz eta argitzekotz; giza-oldeek berriro beretzakotu ukhan ditzateno onhar ditzaten
ta egikort : huntara aburu haulen zuzentasuna giza-oldeen ekhintzetan egikortuko behar
dugu, Geroz berriro giza - oldeen ideiak erdutu behar ditugu praktikan ideia hauk
egiaztatzekotz. Hunela behin eta berriro hamaigabeko spiral batetan, ideiak zuzenago,
bizidunago, aberatsago direlarik. Hauxe da marxismuaren ezagutzaren theoria.

Ber thokian.
Giza-oldeak gana loan behar genduke, heien ganik ikasi behar genduke, heien
experientzia synthetizatu, hobea lizen; prinzipiak eta methoduak artikula, eta orduan
giza-oldeak gen propaganda egin, prinzipi hauk eta methodu hauk praktikan egiak
bilhakaraz ditzaten, giza-oldeen problemak laza, heien iarengintza ta zoriona ardiets
litzaten.

« Organiza ! » (1943/ko Hazaroaren 29/an). Hautatu lanetako Iil thomuan.
Zenbait lekhutan Zuzendaritzako batzuek, Zuzendaritzako funkzionariek Politika
ezagutuaz naikhoa dela, giza-oldeek heina ezagutu behar eztutela pentsatzen dute. Gure
lana batzuetan ongi egin eztezakegulako karia hauxe izaiten ohi da.

“Xensi-Sueiyan egunkariaren irazieekilako mintzaddea “ (1948/ko Jorrailaren
2/an). Hautatu lanetako IV thomuan.

Zein ere giza-oldeen mogimentutan hauxe hauteman ta analyzatu behar da : zeinbait
lagunek baikorki sostengatzen duten, zeinbait haren kontra diren, eta zeinbat egokera
neutral bat duten. Gure erabakitza nehoiz ere eztugu eginen oinharririk gabe era
subjektivu batetaz.

« Alderdi Bilkuretako Lan Methoduak » (1949/ko Ephailaren 13/an). Hautatu
lanetako IV thomuan.

Non ere giza-oldeetan hirur taldetako khideak izaiten ohi dira : ariakhorkiro baikhorrak
direnak, erdiko egokera beretzakotzen dutenak, eta ariakhorkiro atzeratuak direnak.
Hortakotz burkhide zuzendariek, khementsuen kopuru ttipia zuzendaritzarekin bildu
behar dute, hauien gan finkaturik erdiko taldea goratu, eta gizakhide atzeratuak irabazi.

« Zuzendaritza methoduen itaunkaria » (1943/ko Ekhianaren 1/ean). Hautatu
lanetako III thomuan.

Alderdi Politika giza-oldeen ganat iragaiten, ez bakharrik kadreak bainan bai giza-
oldeak ere gure mogimendu batbedera ta gure gathazka batbedera enthelega
ditzatentzat eta aintzinago ditzaten erakharten iakitea, hauxe da zuzendaritzaren arte
marxista leninista. Eta hemen ere, gure lanetan hutsak egiten ditugunz iakiteko kinka ere
badago.
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«Xensi Sueiyan egunkarIaren irazleekilako mintzaddea » (1948/ko Jorrailaren
2/an). Haütatu lanetako III thomuan.

Baldin-eta zuzendaritza, giza-oldekin ioaiten ezten khemena baleduka eduki ere,
eskutada bat gizonen lan malkorra lizateke. Bainan giza-oldeen khemenak eztu irauten,
eztiro zuzentza ona iradok, galga gorago bat eztezake ardiets, baldin talde zuzendari
bat ezpalego khemen hunen zuzentzekotz.

« Zuzendaritza methoduen itaunkariak » (1943/ko Ekhainaren linean).
Hautatu lanetako III thomuan.

Giza - oldeen ekhoizpen ekhintzari, giza - oldeen interessei, giza - oldeen atynei, giza -
odeen, go - egokerari kadre zuzendariek behatu behar derauete.

“Alderdiaren Zentral Bilkurak eta Zortzigarren Ruta-Armadaren Zuzendaritza
Garalak zuzentki antolatu ekhoizpen-erakhuskerare Inzkribua” 1943/ko
Hazaroaren 24/an argitaraturik, Yenaneko liefang Ribao Egunkarian.

Giza - oldeen egunoroko biziaren itaunkariei arthoski so egin behar derauegu, lur eta
alhor eta lanaren itaunkarietarik hasita, egurraren, irrisaren, ian-orioaren ta gatzaren
hornitzearen itaunkarietaraino. Giza-oldeen egunoroko biziaren itaunkari hauk guztiok gure
egun-ordinetan ifini behar ditugu. Hauteman behar ditugu, erabaki ta erabakiak egikhortu,
eta heien exekutatzea kontrolatu behar dugu. Giza-oldeei, guk geuk heien interesseak
gerizatzen, eta heiek arnas egiten duten arnasa geuk ere hartzen dugula erazagutu
behar derauegu. Eta hemendik ialgi-ta, aurkheztu derauztegun egitekoak — irauitza-
guduaren egitekoak — goragoak baitira hulert ditzaten, iraultza berma dezatentzat eta
erresuma osoan barna heda dezatentzat, gure gathazka-elhe politikoak berenak egin
ditzaten, eta geraipenean dano burruka lezaten.

« Giza - oldeen bizitza kondizionez ansiago gaitezen ta gure la methoduei
begirantza handiagoa eman diezegun » (1934/ko Urtharrilaren 27/an). Hautatu
lanetako I thomuan.

XII . - LAN POLITIKOA

Orduko armadan (lehen herritariraultza - guduan 1924-1927/an) sartu
genduen ordu-arte Txinan ez-ezaguna izanikako Alderdi representanten eta
departamendu politiko systemak armadari aurpegi bernia eman zeraukon. 1927/an
ibeni Armada Gorriak eta egungo Zortzigarren RutaArmadak systema haur beretzakotu
dute eta bilhakaraziago.

“James Bertram angiotar iurnalistarekilako mintzoaldia” (1937/ko Urrilaren
25/an), Hautatu lanetako II thomuan.

Gudu herrikoiaren baitan eta herniaren ta armadaren arteko erkhidegoan, kommandoaren
ta gathazkalarien arteko erkhidegoan, eta etsaien usteltzearen prinzipian bermatuta
Jaregintza Armada Herrikoak iraultzapolitikaren lana hedatua du. Hauxe da gure
garaipenaren faktor importante.

“Oraiko Egokera ta gure egitekoak” (1947/ko Neguilaren 25/ean). Hautatu
lanetako IV thomuan.

Gure armada, gudu - herrikoiarentzat ezin - bertzea den lan - politikoaren egiteko
systema bat bilhakarazidu, erronken kohesionerako gathazka goratzeko, adiskideen
truppekin elkhartzeko, herriarekin erkhidetzeko, etsaiaren armada ustel-araziko ta zein
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ere gathazkatan garaipena lortzekotz.
“Elkharkilatu Gubernuaz” (1945/ko Jorrailaren 24/an). Hautatu lanetako III
thomuan.

Lan politikoa, ekhintza oikonomikoaren odol bizia da. Batez ere, systema sozial-
oikonomiko osoa errotik irabiakatzen den lipharrean.

“lrakaskai seriosa artikuivaren oharra” (1955), lautsi sozialista Txinako baserrian.
Armada Gorriak egokera gothorretan burruka zezakean, ethentzeke, batez ere :
alderdiaren gelaskoak kompainiaren basiaz aphailaturik dagoz-eta

Txingan mendietako Gathazka(1928/ko Hazaroaren 25/ean). Hautatu lanetako I
thomuan.

Zortzigarren Ruta -Armadaren lan politikoa hirur oinharri basikoetan bermatzen da.
Lehena : Offizieren eta soldauen arteko elkhartasunean. Armadaren eretz feudalen
ezereztea, gorphutzezko zehatzapenen ta irainen ekhentzea, konszientki observatu behar
den disziplinaren ibentea, gudariek offizierekin pozak eta phenak parthekatzen dituten
bizitzaren eredua ibentea, hunela armada borthizki bildua lizen. Bigarrena : herriaren ta
armadaren bitarteko erkhidegoaren prinzipia. Hunen araura, giza-oldeen interesseen
kontrako kalterik ezta onesten, armadak oldeak gan propaganda eginen du, hauk
organizatu ditu ta armaztatu, heien zama oikonomikoka arhinduko ditu ta herriaren
traidoreak eta kollaboratzaileak ezereztuko ditu, zeinek armaden eta herrian kalte
egiten baitute. Huntara, armada borthizki herriarekin elkhartua izanen da, eta herri-
oldeek non" ere hari abegi ona demote. Hirurgarren prinzipia : etsaiaren truppen
ustei-araztea da ta katibuen gozaro traktatzea. Gure garaipena eztitxeko soilik gure
truppen ekhintza militarietarik, etsaiaren truppen usteltzetik ere baizik.

« James Bertram anglotar iurnalistarekilako mintzoara » (1937/ko Urrilaren 25/ean).
Hautatu lanetako 11 thomuan.

Gure truppek herriarekilako eretzetan, Alderdiarekin, Gubernuarekin, soldauen ta
offizieren arteko eretzetan, ekhintza politikoaren ta militarien arteko eretzetan, eta
funkzionarien arteko eretzetan, eretz iustuak observatu behar dituzte eta gudu-
iaunttokeriarik eztute eginen. Offizierek soldauak maite ukhan behar ditute, heien on-
izaiteaz eztira nehoiz ere indifferent izanen, zehatzapen physikorik nehoiz ere eztute
emanen; truppa-taldeek herria maitatu behar dute, nehoiz ere eztitute herriaren
interesseak zaurtuko, armadak alderdiaren gubernu-organuak respektatuko ditu, eta eztu
nehoiz ere « askatasunik » eskatuko.

“ Organiza ! “ (1945/ko Hazaroaren 29/an). Hautatu lanetako III thomuan,
Gure politikak iapondar armadatiko ta marionetten armadatikako, ta kommunismuaren
etsaiak diren katibuei buruz, katibu hauien askatzea izanen da, herriaren korromio
handia beren baitan kargatu dutenen salbu; hauk, ezin-bertzez, Autoritate Garaiek herio-
phena baitetsiaz geroz exekutatuko ditugu. Katibuetan, indarrez- rekrutatuetan,
baldin-eta heien izpiritua iraultzailea bada gora-behera, gure armadarentzat irabazi
behar dira. Bertzeak libratuko ditugu, eta hauietarik batzuek berriro gure kontra
gathazkatzen duten-arren, berriro gure eskumendean eror baditez, berriro ere libratuko
ditukegu. Eztitzazkegu personalki irain, heien dirua ta izaikari personalak eztitezke konfiska,
heien kulparen aithortzea bortxaz irabaztea ezin egin diteke, aitzitik guztiok laxoki ta
arraiki traktatu behar dira. Zein reakzionari ere diren, guztiei buruz politika hau
applikatu behar dugu. Reakzionarien alhorra isolatzekotz hau oso importante da.

“Politikaz “ (1940/ko Neguilaren 25/ean). Hautatu lanetako II thomuan.
Armak auduan faktor importanta dira, bainan eztira erabakitzailerik. Erabakitzen duen
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faktora gizona da, eztira gauzak. Indarren eretza ezta soilik indar militarien ta
oikonomikoen arteko erakatzea, gizasemeen ontasun humanuen ta indar moralen
arteko erkatzea baizik. Indar militariak eta oikonomikoak gizonek behar ditute manaiatu.

“Iraute Luzeko Gudua” (1938/ko Orstaroan). Hautatu lanetako II thomuan.
Bomba atomikoa amerikar reakzionariek, gentea izitzeko erabilten duten paperezko tigrea
da. lzigarriki agerten da, bainan egikhortasunean ezta hunelakorik izan ere. Naturalki
bomba atomikoa deuseztearen harma bat da, bainan guduaren ialgitzea herriak
erabakitzen du, eta ez harma berri batek edo bik.

«Anna Louise Strong, amerikar iurnalistarekilako mintzaddea » (1946/ko
Agorrilan). Hautatu lanetako IV thomuan.

Armadaren funtsa soldauak dira. lzpiritu politiko aintzinatzaile bat heietan sartzeke,
hunen ardiesteko len politiko aintzinatzailea egin gabe, soldauen eta offizieren arteko
egiazko batasuneraino ezin hel diteke, soldauak gan ezin diteke phitz guduarentzako ta
iarkitzarentzako enthusiasmurik, eta halakotz, gure tekhnikari ta taktikari eztiezakeegu
eman indartsuak izan ditezen behar den oinharria.

“Iraute Luzeko Gudua” (1938/ko Orstaroan). Hautatu lanetako II thomuan.
Armada Gorriko burkhide batzuetan ikhusune militari hutsa sartua da hedatuki, eta
hunela agerten zaiku :
(1) Ekintza militariari ta politikoari, elkharri aurkhatzean legozken bi ekhintzari bezala
behatzen deraue, eta ezta onesten ekhintza militaria, egiteko politikoen bethetzeko
bidetarik bat baizik eztenik. Batzuek erraiten ere badute : gauza guztiak miiitarki onsa ioan
ditezen ber, gauzak politikokiro ere ongi doaz; bainan baldin eta militarki gauzak gaizki
ibil balitez, ezer ere politikan ezlegoke ongi. Huntaz urrhats bat aintzinago dagidite,
eta militarigoak politikan agintzen duela onesten da.

«Alderdiaren barnako iritzi hutsalen zentzatzea » (1929/ko Neguilan).
Hautatu lanetako I thomuan.

Hezikera militaria gathearen erdiko begita da. Horri lothu deraukogu alderdi guztia
gathazka politiko handiendako gerthutzekotan. Egiteko hunen lortzeke, eze:n ekhintza
politiko bethe eztiteke.

Elkharkilatu Gubernuaz (1945/ko loarrailaren 24/an). Hautatu lanetako III
thomuan.

Azken aldian, lan ideofogikoa ta politikoa ahuldu dira intellektualetan ta gazteri
ixtud:antean, eta alderatze batzu sorthuak dira. Person batzuek politikaz, aberriaz,
ethorkizunaz ta gizartearen idealez ansiatu behar eztela uste bide dute. Heien aburuz
Marxismua behin batean modan izanik da, orain eztago hoinbertzerik egon ere
egokera hunen aurrean orain gure lan ideologikoa ta politikoa azkartu behar ditugu.
Intellektualek eta gazteri ixtudiantak arthoski ikasi behar dute. Bere irakaskintza berezinaz
lan egitearekin itaunkari ideologikoez ta politikoez ansiatu behar dute, h.d. Marxismua ta
oraiko itaunkari politikoez. lkhuspunktu zuzenak gabe, arimaren gabe bezala garateke...
Organismu guztiek lan ideologiko - politikoaren responsabilitatea hartu behar dute.
Huntaz kariatu behar dute Alderdi Kommunistak, Gazteri-elkhargoek, gubernu-
organismuek, eta batez ere, eskolen zuzendariek eta irakasleek.

“Herriaren baitako iazargoen askatze iustuaz” (1957/ko Otsailaren 27/an).
Heziketa politikoari esker Armada Gorriaren soldau guztiek, klassi-konszientzia,
lurren - banakatzeari buruzko oinharri - ezagutzak, Bothere politikoaren iraikitzari buruzko
ezagutzak, langileen ta baserritarren harmaztatzeari buruzko ezagutzak, eta. a. dituzte, eta
beren buruarentzat, langileleriarentzat eta baserritargoarentzat burrukatzen dutela
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dakite, hortakotz gathazkaren gothortasunagatik eztute deithoratzen. Kompainia
bekhoitzak, batailun bakhoitzak eta regiment bakhoitzak gure trupparen gizonen interessek
aurkhezten dituten biltzarrak dituzte ta halaber gizaoldeetan lan politikoan ari dute.

« Tsinkan mendietako gathazkak » (1928/ko Hazaroaren 25/ean). Hautatu lanetako 1
thomuan.

Arrankuren iakin-arazteko mogimendua zuzentki artheztuaz (giza-oldeen langileei gizarte
zaharrak eta reakzionariek eginikako pairamenduen agerarazteaz) ta hirur egiaztatzek
(klassiaren ethorkiaz, lanaren bethetzeaz, gethazka gogoaz) kommandanten ta
gathazkalarien konszientzia politikoa asko goratu dute, explotatu langileen giza-oldeen
iaregintzarentzat, herri guztian lur-iaubetzaren eretzen-era-aldatzekotz, herri osoaren
etsaia — Txiankaixek-en banda — deusetzteko. Bertorat Alderdi Kommunistaren
zuzendaritzaren azpian mogimendu hunek kommandant eta soldauen arteko
kohesionea askozaz azkartu du. Oinharri huntaz, armadak bere erronkak are gehiago
sendatu ditu, disziplina sendatu du, oldeen instrukzionearendako mogimendua aurreratu
du, truppen zathietan alhor politikoan, oikonomikoan ta militarian demokratia
koskondu da. Orain armada, gizon bat bezala, bildu da, batbederak bere ideiak eta
energia ekharten derauko. ezta sakrifizioren bildur, ekhaiezko behaztopo guztiak
gainditzen ditu, oldeen heroismua ta etsaiaren ezerezteko garbostasuna ager-arazten
ditu. Hunelako armada bat ezin-garaituzkoa da.

« lphar-sarkaIdekp garaipen handiaz ta iaregIntza-ostean heziketa
ideologilwaren typu berriaz » (1948/ko Ephailaren Van). Hautatu lanetako
IV thomuan.

Azken hilabetheetan laregintza-Osteko truppa-batasun guztiek, gathazkaophorrak beren
irakaskintzarentzat eta konsolidakuntzarentzat emplegatu dituzte. Egiteko hau, osoki
bide demokratikoaz ta ordinaz bethea izan da. Huntara oldeen, kommandaten ta
gathazkalarien su-ta-garra phiztuago da; guduaren helburuak klarki ta argiro ikhus
zitzazketen, bertara errorezko tendentzia ideologiko batzu, ta agerpen nardagarri batzu -
ostetik alderatuak izan dira, kadreak eta gathazkalariak hazi ditugu ta hauien
gathazkatzeko indarra azkartua da. Engoitik ostean barna heziketa -higikune hau gehitu
behar dugu, zein baita oldeen kharaktereko higikune demokratikoa.

« Xansi-Suiyuan iaregin lurraldeko kadreen konferentziako mintzaddea » (1948/ko
Iorrailaren Vean). Hautatu lanetako IV thomuan.

Anti-iapondarren Akademi militar-politikoaren irakaskintzak, orientatze politiko bermu
ta zuzenean, lan egiteko stylu gothor ta bakhunean, Strategi ta Taktika zerden ta
dynamikoan ari izan behar du. lapondarren kontrako iarkitza - gathazkalari iraultzaileen
aphailatzekotz ezin - bertzeak dira hirur zuzentza hauk. Eskola Nabusi hunen
administrazione-personala, irakasleak eta ixtudianteak beren heziketa-lanean ta ixtudian
hirur prinzipi hauietan ari dirateke.

« Etsaiak guri lazartea ezta tzarra, gauza ona baizen (1939/ko Orstaroaren 26/an).
Gure herriak antxina danik lan egiteko stylu gothorra eduki ukhan du, eta hau
koskondu ta bilhakarazi behar dugu. Huntaz gainera, Alderdi Kommunistak bethi
orientatze politiko zuzena ta bermuaren alde ekhin du. Orientatze hau gathazkatzeko
stylu gothorretik ezin-berezizkoa da. Orientatze politiko gothor ta bermuarengabe
gathazkatzeko stylu gogorra bilhakaraztea ezina da, eta hunelako styluaren gabe
orientatze politiko bermu ta gothorraren iarraiki-araztea ezina da.

« Langileen iai-egun internazionalaren hospatzean Yenanen eginikako
mintzaddean (1939/ko Maiatzaren Lehena).
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Elkhartasun, ernetasun, seriostasun ta bizkortasuna.
“Yenaneko Anti-iapondar Akademi militar-Politikoaren gathazkaelhea ».

Mundu huntan egiazki kontatzen duena, arthatsu izaitea da, eta Alderdi Kommunista
huntan batez ere bermatzen da.

Moskoako txinar ixtudianten ta praktikanten bilkura bateko mintzaddea
(1957/ko Hazaroaren 17/an).

XIII. - OFFIZIEREN TA SOLDAUEN ARTEKO ERETZAK

Gure armadak bethi bi politikazko linea eduki du. Lehena : etsaiari buruz :
gothorra, non ere deuseztu behar baitugu. Bigarrena : gura genteari buruz,
populuari buruz, burkhidei buruz, gainekoei ta azpikoei buruz : maitagarria, heiekin gura
burua elkhartu behar dugu-ta.

Armada Gorriaren Gibel-eskualdeetako model ixtudianten bidallei Alderdiaren
Zentral Biltzarrean emanikako abegi-bilkura batetako mintzaddea (1944/ko
Irallaren 18/an).

Herrialdearen eskualde guztietarik helduak gara helburu erkhide batetaz... gure
kadreek soldau guztiez ansiatu behar dute, eta iraultzaren erronkadetan batbederak
bertze guztiez ansiatu behar du, elkhar lagundu, elkhar maite ukhan.

« Herria zerbitzatu I(1944/ko Buruilaren 8/an). Hautatu lanetako III thomuan.

Armadaren batasun guztietan funkzionarien sostengatzeko ta soldauez ansiatzeko
mogimendu bat phitz-arazi behar da, hau da : funkzionariek soldauez ansia dezaten
dei, soldauek funkzionariak sostenga ditzaten dei. Heien hutsegiteez ta errorez
mintzatuko dira ta zuzenduko dituzte. Hunela heien erronkadetan elkhartasun
perfeita ardietsiko dute.

« 1945/ko egitekoak » (1944/ko Neguilaren 15/ean).
Genterik askok offizieren ta soldauen arteko, armadaren ta populuaren arteko
eretz tzarrak methodu tzarretatik dathortzala uste du : nik neuk bethi erraiten
derauet ezen ekhiteko eredu basikoa edo prinzipi basikoa dagoela, zein baita soldauei eta
herriari zor zaion errespetu edukitzea.
Ekhiteko eredu huntatik sortzen dira politiko linea, methoduak eta arauak.
Ekhiteko huntatik alderatzen ba da, politika, methodua ta arauak ezinbertzez
hutsalak izanen díra, eta eztugu ardietsiko soldauen te offizieren arteko, armada ta
herriaren arteko eretz onik. Gure politiko lanak armadan hirur prinzipi du : lehena :
batasuna offizieren ta soldauen artean, bigarrena : batasuna armadaren te
herriaren artean, hirurgarrena : etsaiaren indarren gauza-eztentzea.
Hirur prinzipi hauien ardiestekotz, oiharri ekhintza-eredu huntatik iltkhi behar da :
soldauen haintzakotzat hartzea, herriaren haintzakotzat hartzea, katibuen personal
duintasuna haintzakotzat hartzea harmak utzi ditutenean. Ekhiteko modu hau,
oinharrizkotzat eztutenak okher daude ta heien ikhusunea aldatu behar lukete.

« Iraute luzeko guduaz » (1938/ko Orstaroan). Hautatu lanetako II thomuan.

Kommunistek konventzutzeko ta hazteko methodu demokratíkoak erabili behar
ditute langileetan lan egiten dutenetan. Nehoiz^ere eztute erakhutsiko
kommandokeriaren eta koerzionearen moienik, Txinako Alderdi kommunistak prinzipi
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marxista-tenista hauiei zintzoki so egiten deraue.
« Herriaren baitako iazorgoen askatze iustuaz » (1957/ko Otsailaren 27/an).

Gure burkhideek, arre-heziketa ideologikoa ephe luzean pazientziaz ta arthoski egin
behar den eginkizuna dela, eta ikaskai batzuez ta bilkura batzuetan, genteek urthe-
dekadak danik beretzakotu duten ideologia ezin alda dezaketela gogoetatu behar dute.
Bertze personak argumenduez baizik eztitzazkegu konventzu, nehoiz ere ezin egin
diteke bortxaz. Hunelako ekhintzako methoduak etsaiei aitzi erabil genitzazke, bainan
nehoiz ere eztitzazkegu erabil burkhideez ta adiskideez.

Txinako Alderdi KommunistarenPropagandari buruzko erresuma-konferentzian
eginikako mintzaddea (1957/ko Ephaiiaren 12/an).

Gure etsaien eta gutarren artean marra argi bat ezarri behar dugu, nehoiz ere
eztitzazkegu gure burkhideak etsaiak bezala trakta, eta heien eretzean, etsaigorik erabil.
Herriaren kausa gerizatzeko gogo sutsua eduki behar dugu heien politiko
konszientziaren goititzekotz nehoiz ere farregarritzat edukiz, ez eta nehoiz ere oldartuz.

Ber thokian.

XIV: - ARMADA TA HERRIAREN ARTEKO ERETZAK

Armadak herriarekin osotasun bat egin behar du, herriak heina bere armadatzat eduk
dezantzat. Armada hura hunela ezin-garaituzkoa da...

« Iraute luzeko guduaz » (1938/ko Orstaroan). Hautatu lanetako II thomuan.

Burkhide batbederari iakin-arazi behar deraukogu ezen herriaren baitan gure bermua
ezar dezaguno, giza-oldeen ezin-ahituzko indar kreatzaileetan sinhets dezaguno, gure
konfiantza herria gan ezarten dugularik harekin biltzen gareno, zailtasun guztiak
menderatuko ditugula, ezein ere etsaik orduan ezkaitu menderatuko, geuk bertzalde,
ezein ere, etsai mendera dirogula.

« Elkharkilatu Gubernuaz » (1945/ko lorrailaren 24/an). Hautatu lanetako III
thomuan.

Gure burkhideek, loan ditezen lekhu guztietan, gizaoldeekin eretz onak ezarri behar
ditute giza-oldeez ansiatu, hek lagundu zailtasun guztiak mendera ditzatentzat. Giza-
oldeekin elkharkiiatu behar dugu gure burua... Heietaz gehiago elkharkilatzen badugu
hainbat hobeto.

« Txunking-ko negoziazioneak » (1945/ko Urrilaren 17/an). Hautatu
lanetako IV thomuan.

laregin eskualdeetan armadak gubernua bermatu behar du, eta herriaz ansiatu,
gubernu demokratikoaren erakundeek armadaren bermatzeko ahal-eginetan zuzendu
behar dute herria, eta iarkitzaren gathazkalarien farniliaz ansiatu behar dute, herriren ta
armadaren arteko eretzak are hobeagotzekotz.

“Elkharkilatu Gubernuaz” (1945/ko lorrailaren 24/an). Hautatu lanetako III
thomuan.

Armada gan lan ideologikoa egiteko dugu buruzagietan bezala gathazkalarietan ere
errotik hulert dezaten gubernua bermatzeko ta herriaren maitatzeko eginenean
dagoen importantzia. Armadak egiteko hau ongi bethe badeza, herriko autoritateen ta
herriaren, eta bertzaldean, armadaren artean dagoen eretzak hobetukoago dira,

“laregin lurraldeetako lanaren orientazionea 1946/an” (1945/ko Neguiiaren
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15/ean). Hautatu lanetako IV thomuan.
“Gubernuaren bermatzea ta herriaren maitatzea” eta « armadaren bermatzea ta

iarkitzako gathazkalariengazko maitasuna » diren bi higikunetan alde batetik armadak,
eta bertze aldetik gubernuak eta alderdiak 1943/an eginikako hutsegiteak eta erroreak
hauteman behar dituzte, eta 1944/an zentzarazi. Engoitik urtheoro, hilargi-urthearen
lehen htlabethean higikuneak sortharazi behar ditugu, hauletan « armadaren
bermatzea ta herriaz ansiatzea » eta « Armadaren bermatzea ta Japonen kontra burru-
katzen duten iarkitzaren gathazkalarien familien beharkizunen bethetzea » diren bethe-
beharrak behin eta berriko irakurri behar dira. Askotan ere izari handitan sostengu-
basetan eginiako erroren kritika ta auto-kritika eginen da. Bertorat ere armadaren
batasun batzuek egin dituzten samurkeriak Alderdiari eretz, Gubernuari eretz, eta herriari
eretz, halaber alderdiaren kadreek, gubernuak eta herriak armadari eginikako laguntza
murritza ere kritikatzeko da (alde batbederak bere hutsaldien auto -kritika eginen du
bertze aldea kritikatzeke). Gero, hutsegite hauk, errotik ezabatu behar dira.

« Bermatze basietan petxuen beheititzekotz eta ekhoizpenaren goititzekotz
Gubernuaren laguntzakotz eta herriaz ansiatzekotz mogimenduak sortharaz
ditzagun ! » (1943/ko Urrilaren 1/ean). Hautatu lanetako III thomuan.

XV. - DEMOKRATIA HIRUR ALHOR NABUSIETAN

Armada nolabait demokratizatu behar da, batez ere zehaldien ta irainen systema
feudalean; eta egunoroko bizian offizierek eta soldauek beren phenak eta pozak
parthekatu behar lituzkete. Hunela soldauen ta offizieren arteko batasuneraino helduko
gara, eta truppen borroka-spiritu askozaz handituko da, eta orain gathazkatzen dugun iraute
luzeko guduaren hamairaino reunen eztugulako bildurrik eztugu izanen.

« Iraute luzeko guduaz » (1938/ko Orstoroan). Hautatu lanetako thomuan.
Materialezko bizitza egokera murritzengatik eta sarritan gathazkatu behar ziren
borrokakgatik ere. Armada Gorriak iraun zezakean, zeren - eta Alderdiak bere baitan
dadukan rolarengatik, bere erronkadetan demokratia egikhortu baitzuen. Offizierek eta
truppak artha berdinak daduzkate, offizierek eztitute soldauek iotzen, soldauek bilkuren
antolatzeko eskubidea dute, eta heietan beren aburuak iakin-araz ditzazkete : onuragabeko
zeremoniak khenduak ditugu, armadaren finantzieh administrazionea idekia da... Txinan
demokratia herriak bezala armadak ere behar du. Armadaren barnako orden
demokratikoa saldatarien armada feudalaren desegiteko harma important bat da.

« Txingan-mendietako gathazka » (1828/ko Hazaroaren 25/ean). Hautatu
lanetako I thomuan.

Soldauen, offizieren eta bertze personalaren ekhintza osatzeko ta koskontzeko lanaren
ardiesteko, guk armada baitan egiten dugun lan politikoaren helburua da, mogimer.du
demokratiko baten bidez zentralizatu hirur helburu nabusiak lortzekotz : politiko
batasunaren maila gora bat, bizitza kondizioneen hobetzea, tekhnika ta taktika militariek
nibel gorago baten ardiestea. Zuzentza hirurkoiak eta « zentzarazte hirurkoiak » ,2 zeinak

2 « Zuzentza hirurkoiak » eta « Zentzarazte hirurkoiak » Alderdiaren konsolidatzeko ta armadaren hezikera ideologikoaren
alde, gure alderdiak, lur-iaubetzaren reformaz iaregintza-gudu herrikoiaz eragin higikunearen parthe importanta ziren.
Herrietan « hirur zuzentza » erran nahia klassiethorkiari, beharkizunen bethetzeari ta gathazkatzeko nahiari zegozkien.
« Hirur zentzarazteak » organizazionezko konsolidatzeari, ideologiko heziketari ta lan egiteko syluaren
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orain gura armadan applikatzen baitira, demokrati politikoaren ta oikonomikoaren bidez lehen
aiphatu hirur helburuetaraino heltzeko dira. Demokratiari buruz, soldauek hautatzen
dituzten bidaliek elikaturen eta ian-gaien erostean kompañien buruzagiei urgaitzi
egiteko eskubidea dute (berhain heien eskutasunez harantz ioaiteke).
Ekhai militarietako demokratiari buruz instrukzionean offizierek eta soldauek elkharri
irakatsi behar deraukote, bai-eta soldauek elkharri heien artean ere. Gathazkaldian lehen
erronkadean dagoken kompainiak ere sarriago ala usuago bilkurak anthola bitza.
Kompainien buruzagien zuzentzaren pean, soldauek ihardoki behar dute, nola etsaiari
iazarri behar zeraukoten ta nola egoitzak khendu behar zaizten eta nola bertze
gathazka-ekhintza batzu ere bethe behar liratezken. Ekhintza militariek egun batzu iraun
dezatenean hunelako bilkurak batzuetan aphailatu behar dirateke. Demokrati militari hau
Ipharraldeko Xensi-n Palung batallan ta Xidxiaxuang-en Xensi-Txahar-Hopei mugaldean
applikatu izan zen ondorio on-onez. Huntaz erakhusten da ezen demokratiak abantailak
baizik eztakharrela, eta nehola ere gaizkoatzen eztueia.

« Mogimendu dernokratikoa armadan » (1948/ko Urtharrilaren 30/an).
Hautatu lanetako IV thomuan.

Oraiko gathazka handian Txinako alderdi kommunistak bere zuzentza - organuei, bere
kadre guztiei ta khidei guztiei, heien ekhintza alde guztietan koskont dezaten
eskatzen deraue; soilik haren bidez garaipen segurta diteke. Aktivitate hau konkretuan,
zuzentzaren organuek, funkzionariek eta a!derdikhideek erakhusten duten indar
kreatzailean, Ian egiteko gogoan, responsabilitatearen izpirituan, itaunkarien
sortzeko ta iakin-arazteko kuraddean eta ahal-izaitean, aburuak aurkhezteko, hutsegiteen
kritikatzeko, eta' lagunen anzora zuzendarien ta lehen funkzionarien ekhintza kontrolatzeko
ekhintzan datza. Bertzenaz hemen aiphatzen dugun ekhintza hitz huts bat baizik eztateke.
Berhain ekhintza hunen hedatzea alderdiaren bizitzaren demokratizakuntzatik ditxeka.
Baldin eta alderdian behar den bezainbertzeko bizi demokratikorik ezpadago,
ekhintzaren hedatzea ezin-ardietsizko helburua bi'lhakatzen da. Demokratiaren atmo-
sphairan baizik ezin ditezke gizon kapableen kopuru handia haz.

Txinako alderdi kommunista egitekoa herrikoi guduan » (1938/ko Urrilan).
Hautatu lanetako II thomuan.

Etsai bat izan ezten ber, gogo tzarrez iazarten eztuen ber, edonork bere aburua iakin
arazteko eskubidea du, okher egon liteken-arren. Maila guztietako funkzionari
zuzendariek bertze personen aburuak entzun behar dituzte. Si prinzipiri so egin behar
deraukogu :
(1/a) Ezer iakin baheza, mintza! mintza bahadi guztia erran zak !
(2/a) Nehor eztuk erruduna, mintzatua baita, entzuten duenak berarentzat athera behar

dik onura.
Lehen prinzipia ezina lizateke, baldin-eta egia-egiatan bigarren prinzipia observa ezpadadi.

“1945/ko egitekoak” (1944/ko Neguilaren 15/ean).
Alderdiak bere burkhideak demokratiaren itaunkarietan hezi behar ditu, bizi
demokratikoa hulert dezatentzat, zeintzu diren demokratiaren eta zentralismu
demokratikoaren arteko eretzak, eta nola zentralismu demokratikoa praktikatu behar
den ikas dezatentzat. Hunela alderdiaren barna egiaten demokratia hedatzen ahal izango
dugu alde batetik demokratikeria alderatzen dugula ta disziplina aphurtzen duen
baldreskeria ezabatzen dugula.

“Txinako alderdi kornmunistaren ekhitekoak gudu herrikoian” (1938/ko

zentzarazteari zegozkien.
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Urrilan). Hautatu lanetako II thomuan.
Armadan bezala herriko administrazioneetan ta organizazioneetan ere alderdiaren
barnako demokratiko disziplinaren indartzea ta gathazka - indarren gothortzea zerbitzatu
ditu, eta ez hoien ahultzea ta biguintzea.

Ber thokian.
Demokratikeriaren erroak planu thorikoan ezereztu behar dira. Batez ere demokratikeriaren
arriskuak erakhutsi behar dira, hauiek alderdi-organizakuntzari kalte egiten baiterakote,
edo-ta osotoro ezerezten baitute horrela alderdiak ezpaititzazke bere gathazka -egitekoak
bethe, eta handik iraultzaren menderatzea ethor bailiteke. Huntaz gainera
demokratikeriaren erroreak hiritargo- ttipiaren disziplingabekeria individualistan
degozela erakhutsi behar da. Hauk alderdian sartuaz, planu politikoan eta organiza-
kuntzaren planuan demokratikeriaren iritziak koskontzen dira. Hunelako
aburuak proletargoaren gathazka egitekoekin eztioaz elkharturik.

“Alderdiaren barnako aburu faltsuen zuzentzeaz” (1929/ko Neguilan). Hautatu
lanetako I thomuan.

XVI. - TRUPPEN HEZIKERA TA TREINATZEA

Eskolatzearen alhorrean, gura politikak, hezikera hartzen dutenak, beren burua moralki,
intellektualki ta physikoki ereduzta dezaten konszientzia sozialista duten langile
kulturdunak bilhaka litezen bermatu behar du.

« Herriaren baitako iazargoen askatze iustuaz » (1957/ko Otsailaren 27/an).
Funkzionarien eskolatzean, lankhietan bezala kadre - eskoletan ere, marxismu
leninismuaren oinharrizko prinzipien zuzentzaz Txinako iraultzaren problema
praktikoetan ixtudiatzea ber denboran marxismu leninismuaren ixtudiaren methodu
statikoa, gauzak bakhanka ixtudiatzen duena alderatu behar dugu.

« Gure ixtudia era-aldatu ! » (1941/ko Orstaroan). Hautatu lanetako IIi thomuan.
Militar eskola batentzako problema nabusiak : eskola zuzendaria, irakasleen hautatzea
te eskolatzearen oinharrien ezartea dira.

« Txinako iraultza - guduaren problema strategikoak » (1936/ko Neguilan).
Hautatu lanetako I thomuan.

Baldin-eta ehuneko bat personen eskola batetan, talde zuzendari bat — aurkhientzeen
funkzionean, eta ez artifizialki eratuta — irakasle, emplegatu ta ikasleetan, zuzenak eta
adimendudunenak direnetarik batzuez, batzuetan hamar bat baino gehiago personez
iraikita ezpalego, eskola hark gaizki len eginen luke.

« Zuzentza methoduen itaunkariez » (1943/ko Ekhianaren Vean). Hautatu
lanetako III thomuan.

Cure armadaren buruzagi ta gudari guztiek beren antze militaria hobetu behar dute,
garaipen zigur baten ardiestekotz ausartuki ainzinatu, eta etsaiak deliberatuki, errotik,

osoki te guztiz ezabatu.
« Txinako iaregintza armada populariaren agiria » (1947/ko Urrilan). Hautatu

lanetako IV thomuan.
Orain berton hasi den konsolidatzearen eta entreinatzeko urthe-betheko programman
ikhuspegi militariei bezainbertzeko importantzia ikhuspegi politikoari eman behar zaio,
eta bata bertzearekin elkhartu. Hastapenean alde politikoan ariago izan behar da,
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offizieren ta soldauen arteko eretzen alde politikoan ariago izan babar da, offizier ta
soldauen arteko eretzen hobetzeko, barnako batasuna handiago ledin, kadreen ta
gathazkalarien oldeak suhar handiagoaz movilizatzekotz. Soilik huntara konsolidatze
millitaria ta heziketa legunki aintzinatuko dira, eta ondorio hobeagoak lortzeko dira.

« 1945/ko Egitekoak » (1944/ko Neguilaren 15/ean).
Entreinatzearen methodua bezala offizierek soldaueiirakatsiko, soldauek offizierei eta
soldauek elkharri instruitzen dioten oldeen higikune bat sortharazi behar genduke.

« laregin lurraldeetako lanaren orientatzea » (1945/ko Neguilaren 15/ean). Hautatu
lanetako IV thomuan.

Truppen instrukzionean gure slogana hauxe da : « Offizierek instruitzen dituzte gudariak :
gudariek offizierak eta gudariek elkhar 1 ». Gudariek gathazka-atyn handia dute.
Offizierek gudariak ganik ikas bezate eta heien atynak beretzeko ditzatenean, beren
kapazitatea handiagotua ukhanen dukete.

Xansi-Suiyuan egunkariaren irazleekilako mintzaddea (1948/ko lorrailaren 2/an).
Hautatu lanetako IV thomuan.

Gure treinatzearen kursuetan, batez ere tiro-tekhnikaz, baioneta-gathazkatze bideaz,
granaten egozteaz ta hunelakoez ansiatu behar dugu. Bigarren maila, nibel taktikoaren
goititzea da. Hemen gauazko gathazkan eskolatzea batez ere ekhin behar dugu.

« laregin Iurraldeetako lanaren orientatzeaz (1945/ko Neguilaren 15/ean). Hautatu
lanetako IV thomuan.

XVII. - HERRIA ZERBITZATU

Aphal eta zuhur behar dugu izan, ustekeria ta hanpuruskeria iraitzi, eta txinar herria
gogoz te bihotzez zerbitzatu.

« Bi motatako zorthe Txinan (1945/ko lorrailaren 23/ean). Hautatu lanetako III
thomuan.

Gogoz ta bihotzez herria zerbitzatu, eta nehoiz lipharrik ere ez giza-oldeen ganik gure
burua bereiz; gauza guztietan herriaren interesseek zuzent begaitzate ta ez gure
norberetasunak edo taldeskoak, herriaren aintzinean bezala alderdiaren buruzagitzaren
aintzinean ere gure responsabilitatea eduk. Hauxe da gure agintzen ethorkia.

Elkharkilatu gubernuaz (1945/ko lorrailaren 24/an). Hautatu lanetako III
thomuan.

Statuaren erakundeek zentralismu demokratikoa egikhortu behar dute, herriaren oldeak
gan bermatu, eta heien lankhideek herria zerbitzatu behar dute.

« Herriaren baitako iazargoen askatze iustuaz » (1957/ko Otsailaren 27/an):
Burkhide Bethune-ren' izpiritua, bere buruaz ahanzten zela bertzeen onuraz, haren
lanari buruzko responsabilitatean ta herriari ta bertze burkhideei erakhusten zerauen
maitasunean agerten da. Zein ere kommunistak iarraibidetzat hartu behar luke hura.
Haren ganik abnegazionezko gogoa hartu behar dugu. Hemendik hasi-ta herriari onura
handia dakharren gizon bilhaka gaitezke. Kapableago nahiz kapazitaterikgabeago izan liteke,
berhain soilik horrelako gogoaz gizon zintzo bilhaka diteke, kharakter argiaz ta
moralezko nolakotasunez, bermailazko interesserik gabe, herriari onurakhorra den gizon
askea.

« Bethune zenaren orhoitzapanean » (1939/ko Neguilaren 21/an). Hautatu
lanetako II thomuan.
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Gure alderdi kommunista, gure zortzigarren ruta-armada ta laurgarren armada berria —
hauk alderdi kommunistaren zuzentzapean izanki-eta — iraultzaren truppak dira. Gura
truppa hauk herriaren iaregintzaren alde emanak dira, herriaren interesseak zaintzen
dituzte-ta.

« Herria zerbitzatu ! » (1944/ko !rallaren 8/an). Hautatu lanetako III thomuan.
Zein ere ddasetako funkzionaria herriaren zerbitzaria da, egin dezagun oro, herriaren
interessearen alde biz ! Gugan tzarra denik nola ezkenduke berehala guganik iraitziko ?

« 1945/ko Egitekoak » (1944/ko Neguilaren 15/ean).
Herriaren aintzinean responsable behar dugu izan. Hitz oro, egite oro, politiko linea
oro, herriaren interessean egitekoak dira. Hutsal ager
ditezenean zentzatu behar ditugu, hau baita herriaren aintzinean responsable izaitea.

« lapondarren iazarraldiaren kontrako garaipenaren osteko egokera ta gure
egitekoa » (1945/ko iNgorrilaren 13Jan). Hautatu lanetako IV thomuan.

Gathazkan bethi sofrikarioa da, eta gizonaren heriotza huntan usu dathor. Gure baitan,

berhain herriaren interesseak nabusi dira, herriaren maioriaren minak bithotzean
ditugu-ta, herriaren alde hil gaitezen ber, gure heriotza goresten dugu. Halaber
beharrezkoak eztiren sofrikarioen guttiestekotz ahal dirogun guztia egin behar dugu.

« Herria zerbitzatu! » (1944/ko Irailaren 8/an). Hautatu lanetako III thomuan.
Gizon guztientzat heriotza ezinbertzez dathor, baina heriotza guztiek eztute erran-
nahi berdina. Suma Txien-ek, txinar izkiriatzaile zaharrak behin batean zioen : « Ezen
gizon guZtiak hilten dira, bainan baten heriotza Tai-mendia baino haztadunagoa da, bertze
batena ahatearen 'urna baino arhinagoa ». Herriaren interessean hilaz geroz, heriotza Tai-
mendia baino haztadunagoa da; faxista soldatan explotatzaileen eta hertxarien alde
burrukatzearekin hil izaiteak hazta ttipiagoa du ahatearen luma batek baino.

Ber thokian.

XVIII. - ABERTZALEGOA TA INTERNAZIONALISMUA

Kommunista bat, internazionalista izanki-eta, aberzale izan diteke-a ? Gura aburuz ez soilik
izan ahal diteke, baizik-eta izan behar du. Kondizione historikoek determinatzen dute
aberzalegoaren kontenutu konkretua Badago Hitleren eta nipondar iazarleen «
aberzalegoa », bainan bai badago gure aberzalegoa ere. Hitleren eta nipondar iazarleen «
alegia-aberzalegoaren » kontra kommunistek borrokatu behar dute. Alemaniako ta
laponeko kommunistak beren erresumek egiten duten gerlari buruz derrotazeleak dira.
laponeko ta Alemaniko interessean da, ezen iapondar iazarleen ta Hitleren guduan herri
hauiek gal lezatela, eta hunen arauera lagunt lezatela. Eta derrota hau osoago ta
hainbat hobeto, zeren-eta iapondar iazarleen te Hitleren gudu hauk kalteginak baitira
Alemaniarentzat eta laponentzat bezala mundu osoko herrientzat ere. Txina bertzelako
egokera batetan dago, iazarkuntza baten viktima da. Horrexegatik Txinako kommunistek
aberzalegoa internazionalismuaz elkhartu behar dute. Internazionalistak gara, bai eta
aberzaleak ere, gure deia da : lazarleen kontra aberriaren gerizatzekotz borroka ! Gutzat
derrotakeria krimen bat da, eta garaipena ardiesteko gathazka: bethekizuna dugu
ezinbertzez; zeren-eta soilik aberriaren gerizatzeko gathazkaren bidez iazarleak
mandara baititzazkegu ta gure herriko iaregintza lort. Eta herriaren iaregintzaren bidez
bertze ezpaitago proletargoaren ta herri osoaren iaregintzarik. Txinaren garaipena, eta
Txina iazarri duten imperialisten deuseztea bertze herrientzat laguntza bat izanen da.
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Halakotz, herri baten iaregintzaren guduan, aberzalegoa internazionalismuaren
egikhortzea da.

« Txinako aIderdi kommunistaren egitekoa gudu herrikoian (1939/ko
Urrilan). Hautatu lanetako II thomuan.

Huna hemen non atzeherritar batek, ezein interesse personalik gabe Txinako herriaren
iaregintzaren gauza beretzakotu baitu. Zein izpirituk erakharri du ? Hauxe da
internazionalismuaren izpiritua, kommunismuaren lzpiritua. Txinar kommunista guztiek
izpiritu huntatik ikasi behar lukete. Gure burua erresuma kapitalista guztietako
prolegargoaz elkhartu behar genduke, laponeko, Angloherriko, U.S.A./ko, Alemaniko,
Italiko ta bertze herri kapitalistetako proletargoaz; bide huntaz imperialismua
uzkailiko dugu, gure herriaren ta herrialdearen iaregintza lortuko dugu; mundu osoko
herri ta herrialde guztiek ere bai. Hau da gure internazionalismua, geuk nazionalismu ta
patriotismu hersiei aitzi aihertzen duguna.

« Norman Bethune zenaren orhoitzapenean » (1939/ko Neguilaren 21/an).
Hautatu lanetako II thomuan.

Beren iaregintza osoaren ardiesteko menperatu herriek lehenik beren gathazkan fidatu
behar dute, bigarrenik laguntza internazionalean. Beren iraultzak garaitu duten herriek,
herriko iaregintzaren alde burrukatzen duten herriak lagundu behar dituzte; hau gure
beharkizun internazionalista baita.

« Afrikar lagunekilako mintzaddea(1963/ko Agorrilaren 8/an).
Statu sozialistak typu berriko erresumak dira, heietan explotatzaileen. klassiak eroriak
dira, ta langileek botherea beretzakotu dute. Hunelako herrien arteko hartu-emanetan
internazionalismuarekilako aberzalegoaren batasuneko prinzipia egikhortzen da. Interesse
berdinen ta ideal berdinen bidez hersiki bateratuak dira-ta.

« Urrilaren Iraultza Sozialista Handiaren 40 gr. urtheberuan E.S.S.B. Biltzar Garaieko
iai-bílkuran eginikako mintzaddea » (1957/ko Hazilaren 6/an).

Alhor sozialistako herri guztiek elkhartu behar dufa; Asiko, Afrikako ta Latin-
Ameriketako herriek elkhartu behar dute, bakhea maitazen duten herri guztiek Iphar
Amerikako Statuen Elkhargoaren iazarpena, kontrola ta intervensionea iasaiten duten
herriek burua elkhartu behar dute Iphar Amerikako imperialismuaren iazarpen gudu-
politikaren aurkha gathazkabekho elkhartu hedatu baten aphailatzekotz, munduko
bakhearen gerizatzekotz.

« Iphar Amerikako Statu Elkhartuen imperialismuaren aurkhako gathazka iustuan
Panamako herriaren sostengatzeko egin agirian » (1964/ko Urtharrilaren 12/an).

Mundu guztiko herriak elkhar zaitezte ta I.A.S.E./ak eta beren Ilekaioak menpera itzazue
izenekoan.
Gauzak ethengabe bilhakatzen ari Jira. 1911/ko iraultza danik 45 urthe baizik eztira
iragan, eta Txinako aurpegia oso aldatu da. Bertze 45 urthe iraganaz geroz hau da
2.001/garrenean, XXI/gr. mendean sar gaitezeneko Txinako aurpegia aldatuagoa izanen
dateke. Hunela izan behar du. Txina 9,6 miliun quadrat-kilometruko eremuaren
herrialdea da. 600 miliun bizilagunez. Gizartearen zathi handi bat zuzendu behar duke,

Gure kontribuzionea aspaldion ttipiegia izanik da. Hau auhengarria da.
Aphalak izanen gara berhain. Ez soilik orain, urrengo 45 urtheotan, ethorkizunean ere bai.
Herrien arteko hartu-emanetan txinarrek potentzia handiko aberzalekeria dudatzeke,
errotik eta osotoro, ezabatu behar dute.

« Sun Yatsen doktoraren orhoitzapenean(1965/ko Hazaroan).
Aikeneza ez eduk nehoiz ere potentzia handiko aberzalekeriaren hanpuruskeria ! eta gure
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iraultzan eduki ukhan dugun garaipena ta herriaren birr-iraikitza guganatu ditugun
ardiespenengatik, aikaitezen ez izan nehoiz ere burgoi. Edo handi edo ttipi edozein
herrik bere alde baikorrak eta ukhakorrak baititu.

« Txinako alderdi kommunistaren VIII Biltzar Nazionalaren zabaltzearen eguneko
mintzaddea » (1956/ko Irailaren 15/ean).

XIX. - IRAULTZAKO HEROISMUA

Gure armadak ezin-azpiratuzko izpiritua du, zein ere etsairen azpiratzeko aiher da, bere
burua etsaien aintzinean makhurtuko eztuela deliberatu du. Zein ere baldintzatan ta
hutsetan ere azken gizonaganaino borrokatuko du.

« Elleharkilatu gubernuaz » (1945/ko lorrailaren 24/an). Hautatu lanetako III
thomuan.

Gure gathazkatzeko stylua koskondu behar dugu, hau da : kuraddeaz ta sofrikariozko
gogoaz gathazkatu behar dugu; unhatu gabe, ethen gabe burrukatu (aldi ttipi batetan,
hatsedongabe, ethentzeke burruka).

« Oraiko egokera ta gure egitekoak » (1947/ko Neguilaren 25/ean). Hautatu
lanetako IV thomuan.

Milaka ta milaka heroi gure aintzinean ioanak dira, eta herriaren interessean beren bizia
emana dute. Gora dezagun heien bandera, eta heien oldolaz busti bidean gainti loan
gaitezen ! Delibera, ezein ere sofrikarioren aintzinean amor ez emaitea; zailtasun guztiak
gaineztu, garaipena ardiestekotz.

« Yungun - ek mendia alderatu du » (1945/ko Ekhainaren 11/an). Hautatu lanetako
III thomuan.

lpharraldeko kampainaren koskontzearen mementu erabakitzalle batetan... Guomindang -
en, Alderdi Kommunistaren ta herri - oldeen bertze parthe batzuen elkhartzeaz eginikako
Gathazka-Bekho elkhartua — zeinek aurkhezten baitzituen txinar herriaren iaregintzaren
kausa ta heien iraultzaile oinharri politikoak — Guomindang-eko autoritateek gerizatu
politika antipopulariaz ta trahizioneaz déuseztu zen. Politika hunen agerpena « alder-
dieren garbitzea . ta odolezko hizialduraren negurriak ziren. Engoiti hirritar-arteko
gudua ethorri zen batasunaren ordez demokratiaren ordez diktatura, argiaz bethe Txina
baten ordez ilhunpean zebilan Txina. Bainan alderdi kommunista ta Txinako herria
etzizazketen hizi, etzizazketen azpira edo ezaba. Berriro ailtxatu dira; odola xurkatu
zuten, erori burkhideak ehortzi zituzten eta gathazka aintzinagotu zuten. Iraultzaren
ikurrina goititu dute ta harmatu iarkitzaz hasi ziren. Txinako lurralde hedatuetan
herriaren indarren organuak iraiki zituzten, lur-iaubetzaren eraladatzea bururatu zuten,
herriaren armada bat eratu zuten, Txinako Armada Gorria al'egia, gerizatu ta
bilhakaraziago ditute txinar herriaren indar iraultzaileak.

« Elkharkilatu gubernuaz » (1945/ko lorrailaren 24/an). Hautatu lanetako
III thomuan.

Nolakotasun onik asko duzue, zerbitzu handiak bururatu dituzue, bainan orhoit zaitezte
hanpurutsak izan behar eztugula. Gente guztien ixtimua duzue, merezimenduaz,
bainan hemendik erraz usterian sar diteke. Hutsalak, banoak izan bazintezte,
bermantzarik gehiago egin ezpazenitzate, bertze gizonez, funkzionariez ta oldeez
ansia ezpazintezte, baratuko zarete iarraibidea ta heroiak izaitean. Tragan aldietan
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hunela ari zirenak bai baziren izan : heienganik ikasiko eztuzuela itxaroten dut.
« Lan oikonomikoetan ari izaiten ikasi behar da » (1945/ko Urtharrilaren

10/ean), Hautatu lanetako III thomuan.
Etsaiaren ezabatzeko gathazkan, lurlangintzako ta industriko ekhoizpenaren goititzeko
ta bilhakarazteko zailtasunak azpiratu dituzue, kuraddez, iakintzaz ta enthusiazmuaz.
Txinar herri osoarentzat iarraibideak zarete, alhorrik askotan herriaren kausa
aintzinagotu duen oldarraren bizkar-hezurra izan zarete, herrikoi gubernuaren
sostengua bezala herrioldeen ta gubernuaren bitarteko zubia ere bazarete.

Gathazkako heroien representant eta lanean iarraibideak izan direnen biikura
nazionalean Txinako alderdi kommunistaren zentralkommitatuaren izenean
emanikako agurtzea (1950/ko (rallaren 25/ean).

Txinako herria eratzen dugunok etsaiari aitzi azken odol xortharaino gathazkatzeko
gogoa dugu, galdu ditugun herrialde guztiak gure indarraz harzara irabazteko gerthurik
gaude; eta munduko herrien arteko gure thokia guretzakotuko dugu.

« lapondar imperialismuaren kontrako taktikaz » (1935/ko Neguilaren 27/an).
Hautatu lanetako I thomuan.

XX. - GURE HERRIA ARTHAZ TA HURRITASUNAZ IRAIKI
BEHAR DUGU

Gure kadre guztiek eta herri osoak, Txina herri sozialista handia, bainan bertara
oikonomian atzeratuta dagoen herria dela gogoratu behar dute bethi. Hau iazargo
handia da. Gure herria, aberatsa ta azkarra izan ledintzat dekada batzuek pasatu behar
dute gathazka gothorraz, hortarat bertze gauzetan erresumaren iraikitzekotz arthaz ta
oikonomiaz lan egin behar dugu, hau da hurritasunaz.

« Herriaren baitako iazaregoen askatze iustuaz » (1937/ko Otsai-
laren 27/an).

Arthaz ta oikonomiaz lan egin behar dugu olhetan ta salkietan, Statuiaubetzako
lankhietan ta kooperatifetan bai eta bertze lan guztietan ere. Artha ta oikonomiko
prinzipia nun ere nola ere applikatu behar da.
Prinzipi hau oikonomi sozialistaren prinzipi basiko bat da. Txina herria handia da,

bainan oso praubéa ere bai. Dekada batzu behar dugu lan egin Txina herri aberatsa
bilhaka ledintzat. Orduan ere artha da oikonomiaren prinzipiari so egin behar
deraukeogu. Bainan ethorkizuneko lehen dekadetan, gura bortz urtheko planuetan
arthaz ta oikonomiaz ari izan behar dugu, batez ere oikonomikoki ari -izaitea.

« Kooperatifa bat arthaz ta oikonomiaz zuzendu ». Izeneko artikuluaren
sarkura (1955). Txinako baserriaren iraikitzea.

Gura lan-indarrez ta materialezko ondasun-ialgipenez arthoski ibili behar. dugu,
nehoiz ere oraiko liphar bati baizik behatu behar ezteraukogu; eta hortakotz
fundidurarik eta handadurarik eduki. Lan egiten ari dugun lehen urthean nun ere
ethorkizuneko urtheez ansiatu behar dugu, eta pentsa gudu luze batetaz kontatu
behar dugula, gura kontra-cldarraz ta etsaia ohilduaz geroz iraikitzen hasi behar
dugulaz pentsatu behar dugu. Alde batetik eztugu ukhanen fundidurarik ta
hondadurarik, bertze aldetik ekhoizpenaren gehitzean pentsatu behar dugu. Antxinan
eskualde batzuetan herriak asko pairatzen zuen ephe-luzeko planukuntzarik egiten
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etzelakotz eta giza-indarretan eta rnaterialezko ondasun-ialgipenez bezala okhoizpenaren
ere ez-ansiatzen zelakotz. Ikaskaia ialgi dukegu engoiti.

« Albor oikonomikoan lan egiten ikasi behar da » (1945/ko Urtharrilaren
10/ean). Hautatu lanetako III thomuan.

Lurlangitzaren ta hiri ttipietako industriaren ekhoizpenaren birr-iraikitzearen ta
hedatzearen lasterragotzekotz systema feudalaren alderatzeko gathazken gainti ahal-
eginak egin behar ditugu ekhoizpenaren ta konsummatzearen molen guztien
gordetzekotz eta hok deuseztu ta funditu nahi dituenaren kontra molen azkarrak
erabaki behar ditugu, ianhariaren ta edariaren soberantzen kontra burukatu ere.

« Xansi-Suiyuan iaregin eskualdean eginikako kadren konferentzian » (1948/ko
lorrailaren 1/ean). Hautatu lanetako IV thomuan.

Buddeta-atherapenetan, oikonomiaren prinzipia ere zuzentzako linea da. Gubernuaren
organizazione guztietako lankhideek, korrupzionea te fundidura krimenik handienak
direla ikasi ukhan behar duteke. Korrupzionearen ta fundiduraren kontrako borrokan
zenbait gauzatan kausituko dugu, berhain areago heien kontra su-ta-garrez gathazkatu
behar da. Gure kontabilitatearen prinzipi nabusia hauxe da : odezein diharu aurreratu
guduaren beharkizunendako, iraultza-kariendako, gure iraikitza oikonomikoarendako.

« Gure oikonomi-poiitika » (1944/ko Urtharrilaren 23/an). Hautatu lanetako
I thomuan.

Gure funkzionarietan orain aiherkunde tzar bat agerten da, ezpaitute nahi giza-
oldeekin pozak eta phenak parthekatu; nahi baitute beren hospe personala ta
probetxu personalak. Hau oso tzarra da. Haren zentzatzeko bidea, gure erakundeen
bakhuntzea ekhoizpenaren gehitzeko ta oikonomizatzeko gathazka da, hunela kadreak
galga beheragorat ekhar ditirogu, heietarik asko ekhoitzi ahal duen lanerat itzul-arazten.

Herriaren baitako iazargoen askatze iustuaz » (1957/ko Otsailaren 27/an).
Gure armadak bere elikatura ekhoizten duelako ekhintzak gudarien ostearen elikatzea
hobetu du, herriak egarten zuen zama arhindu, armadaren erronkak hedatu, bainan
batez ere, bertze egikariak ekharri ditu; ezen hauk baitirateke :
1. Offizieren eta soldauen arteko eretz hobeak. Betzliek eta bertzeak ekhoizpenean ari dira-

ta, elkharrekin ta heien artean inaitasunezko eretzak iraikitzen dira.
2. Trabailuari buruzko ekhiera hobea... armadak bere elikatura ekhoizten

duenetik trabailuari buruzko eretza hobetu da, eta alferkeria itsaarazia da.
3. Disziplina azkartu da. Egunoroko bizian ta gathazkako disziplina khentzetik hurrun,

trabailuan eduki behar den d sziplinak haina azkartu egin du.
4. Armada ta herriaren arteko eretzak hobetu ditu. Ezen armadak orain bere etxeko

kontuak baditu, gutitan baizik populuaren iaubetzari etzaio utkitzen, edo-ta nehoiz
ere etzaio utkitzen. Eta armadak eta herriak elkhar laguntzen baitute, bien artean
adiskidetasuneko eretzak sorthu dira.

5. Armadan Gubernuaren kontra guttiago khexatzen da lehen baino, eta hortakotz
gubernuari buruzko eretzak hobetu dira.

6. Herriarentzat ekhoizpen handiago ardiesteko oldarra, eta armadak ekhoizpenean ari
izaiten denetik bertze organizakuntzek ere berdina behar dutela argiago ikhusten
dute ta oldar handiagoaz huntan ari dira. Herri osoak ekhoizpena gehitzeko
rriogimendua argiago ikhusten du ta ioatenago da.

« Armada bere beharkizunen bethetzeaz ta trabailuaren styluaren hobetzeko
mogirnenduaren ta ekhoizpena gehitzeko mogimenduaren importantziaz (1943/ko
lorrailaren 27/an). Hautatu Ianetako III thomuan.



MAO TZEDUNG BURUZAGIAREN AIPHUAK

Cuadernos de debate EUSKAL HERRIKO KOMUNISTAK
— 52 —

Gente batzuek dioite, baldin-eta armada ekhoizpenean ari bada, ezta gehiago
gathazkatzeko gauza, eta ezta hazikoago; gubernuaren organizakuntzak ekhoizpenean ari
badira eztezakete heien egiteko bethe. Argumendu hau ezta egiazkoa. Azken urtheotan
armada muga-eskualdeetan ekhoizpenean anhitzetan ari izan da, eta hunela
elikaturaz ta ianzkiez hornituago izanik da, eta ber aldian gure truppetan politikazko
irakaskintza ta kulturazko ixtudiak eginago izanik dira, bere barnan ta herriarekin
batasuna azkarrago bilhakatu da. lgaz ekhoizpena gehitzeko kampaina zabala egin-arren,
gathazkan garaipen handiak ukhan ditugu ta truppen heziketaren kampaina ber aldian
egina da. Gubernuaren organizakuntzetan lankhideen bizitza hobetu izan dan, eta hainek
suhar handiagoaz beren eskualdean len egin dute; hau iazo da muga-herrialdeetan bezala
gathazka •bekhoan ere.

« Lan oikonomikoa agiten ikasi behar dugu » (1945/ko Urtharrilaren 10/ean).
Hautatu lanetako III thomuan.

XXI. - BATBEDERAREN INDARREZ KONTA
TA GOTHORKI BORROKA

Zein basetan gure politika egari behar dugu ? Geronen indarretan, hau da, geure
indarren egar-zolatik iraiki behar dugu. Alta, ezkara bakharrik, mundu osoan
imperialismuaren aurkha borrokatzen duten herri ta populu guztiak gure adiskideak
dira. Halabainan, gure indarretan batez ere kontatu behar dugu behin eta berriro erran
behar dugu. Guk geuk organizatu ta aphailatu ditugun indarritan egariaz Txinako ta
kanpoko reakzionariak garaituko chal dituzkegu.

« Egokera ta politika Japonen kontrako iarkitza-guduko garaipenaz geroz »
(1945/ko Agorrilaren 13/an). Hautatu lanetako IV thomuan.

Geure indarrez kontatu behar dugula erraiten dugu. Kanpotikako laguntza bat hartuko
dugula itxaroten dugu, bainan eztugu handik iautsi behar. Geuk gure indarretan
kontatzen dugu, gure armadaren ta gure herri osoaren indar kreatzailean.

« Lan-oikonomikoa ikas ! » (1945/ko Urtharrilaren 10/ean). Hautatu
lanetako III thomuan.

Herri osoan garaipena guretzat, mida lekoako bide luze bateko lehen maila baizik
ezta... Txinako iraultza, iraultza handia da, baina garaipenaz geroztik loan behar dugun
bideá luzeagoa, eta lana handiagoa ta gothorragoa. Phondu haur iadanik adderdian
argitu behar dugu burkhideak umilak izan ditezentzat, eta zuhurrak; ,burgoiak izan
ezditezen, ez-eta arhinak ere, beren lan egiteko styluan. Burkhideak beren bizi-styluan ta
gathazka gothorrean, lagundu behar ditugu-ta.

« Txinako alderdi kommunistaren VIII biltzarrerik iralgi kommitatu zentralaren
bigarren bilkura pleiniko erreporta » (1949/ko Ephailaren 5/ean). Hautatu lanetako
IV thomuan.

Gure kadreen buruetarik osotoro, geuk zori-oneko kasualitateez garaipenak,
bermantzarik' gabe, gothorki gathazkatu behar ukhaiteke, eta garaipenak gure izardiaz
ta odolaz ordaintzeke hainak guretzakotuko ditugulako aburua khendu egin behar dugu.

« lphar-ekhialdeen egar-baseak azar ! » (1945/ko Neguilaren 28/an). Hautatu
lanetako IV thomuan.

Herriak geraipenean konfidantza eduk dezantzat laguntzearren, munduko aintzinamenduak
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eta ethorkizun argitsua iakin-arazi behar derauzkiogu. Ber mementuan herriari ta gure
burkhideei bidean esaka aurreratuko direla erran behar derauegu, iraultzaren bidean
oraindio behaztopo ta diffikultateak ciagotza. Gure alderdiko VII Biltzarrak aurkhituko
ditukegun diffikUltaterik askozaz kontatu du. Izaiten diratezken gehiago izan ditezkela
uste ukhaitea nahiago dugu. Burkhide batzuek heietan serioski pentsatzen maite eztute.

Bainan hok egikhortasun bat dira; dagozen bezainbertze diffikultateak ezagutu behar
ditugu ta heiei buruz ezagutzen eztituenaren egokera iraitz. Ezagutu, analyzatu ta
gathazkatu behar ditugu... Munduan eztagó bide arthezik, bide okherrean gainti ioaiteko
gerthurik egon behar dugu, gauzak ordari ttipiez guretzen saiatzeke. Goiz batetan
reakzionari guztiak belhaunik eroriko direla eztugu pentsatu beharrik. Hitz batetan,
ethorkizuna argitsu da, bainan hartarainoko bidea okherdurez bethea da. Gure
aintzinean diffikultaterik asko dugu, eta hauietaz ezta ezansiatu behar. Herriarekin
elkhartzen garelarik, bermantza elkhartu batetan, hainak gaindiko ditugu, eta garaipeneraino
helduko garateke.

« Txunkin-eko antolamenduak » (1945/ko Urrilaren 17/an). Hautatu
lanetako IV thomuan.

Gauzetako alde argitsuak baizik, eta diffikultateak ikhusten ahala eztituenak alderdian
sortzen diren egitekoak nehoiz ere bethetuko eztitu kausitzeaz.

« Elkharkilatu gubernuaz » (1945/ko lorrailaren 24/an). Hautatu lanetako III
thomuan.

Langileek, baserritarrek eta intellektualek aberastasuna kreatzen dute. Beren zoria
eskuetan har badezate, linea marxista-leninistan gainti ioan baditez, eta problemak
askatzeko ekhin badezate, hok alderatu ordez, munduan edozein diffikultatez garaituko
dirateke.

« Alderdiaren sekretariak zuzentza bere eskuan hartzen du, eta alderdiaren
khideak kooperatifen kreatzean parthekatzen dute ». delako artikulua (1955).
Txinako baserrietako sozialismuaren koskontzea.

Alderdiko burkhideek diffikultate guztiez kontu eduki behar dute, eta ezin-garaituzko
borondateaz hek guztiak azpiratzeko gerthurik izan. Indar reakzionariek beren difikultateak
dituzte, eta geuk gureak. Bainan reakzionarienak ezin-garaituzkoak dira, zeren-eta indar
hau heriotzaratzen baitira, ezein ere ethorkizuneko perspektivarik ezpaitute. Gureak garait
ditzazkegu, indar gazteak eta goititzen direnak garelakotz ethokizun argitsua baitugu.

«Txinar iraultzaren koskontze berriari agur amaitzearren!» (1947/ko Otsailaren
Vean). Hautatu lanetako IV thomuan,

Mementu tzarretan gure burkhideek gura kausitzeak ahantz ezbitzate, ethorkizun
argitsuari beha biezote ta kuraddea gora ailezate

« Herria zerbitzatu» (1944/ko Buruilaren 8/an). Hautatu lanetako II! thomuan.
Diffikultateetan barna ta esaka bidean gaInti sortzen da berria dena. Sozialismuaren bidean
barna diffikultateak eta okherdurak aldera ditzazkegula pentsatzea lilura lizateke, eta
ahalegin handiak egin behar eztitugula uste ukhaitez, haize ona ethor ledin iguriki behar
baizik eztugula, eta kausitzea erraz ethorten dela uste duenak amets egiten du.

« Herriaren baitako iazargoen askatze iustuaz » (1957/ko Otsailaren 27/an).
Eatzuetan, gathazka iraultzailean diffikultateak, kondizione fagorezkoak baino
handiagoak dira; kasu huntan, diffikultateak iazargoaren ikhuspegi nabusia dira; eta
kondizione fagorezkoak ikhuspegi sekundaria. Berhain, iraultzaileek beren bermantzez,
gehiago ta geroago diffikultateen kontra burulagitzen dira, egokera berriak eta
fagorezkoak eratzen dituzte, eta egokera desfagorezkoak, egokera fagorezkoari amor
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emaiten derauko. lazargoaz » (1937/ko Agorrila). Hautatu lanetako I thomuan.
Zer da lan egitea ? Lan egitea gathazkatzea da. Thoki haukietan diffikultateak eta problema
dagoz, heien askatzean ari izan behar dugu. Burkhide on bat diffikultateak handiagoak
diren lekhuetarat ioaiten da.

« Txunkin-eko antoIamenduak » (1945/ko Urrilaren 17/an). Hautatu lanetako IV
thomuan.

Txina zaharrean « Mendiak alderatu zituen gizon tentela » zenaren fabula zegoen. Behin
nula, ipharraldeko Txinan, iphar mendietako gizon tentela bizi zen kontatzen du. Bere
etxea hegoiari begira egon zedin eta athearen aintzinean bi mendi egon zitezin, Talan eta
Wangwu, zeinek bidea marra baitzezaten. Yukongek bere semearen laguntzaz khentzen
erabak zezan haitzurka. Bertze agure batek agure zuhurra izena eduki zuenak, farra
egin zezan eta erran ziezen : « Nolako tentelkeria hor egiten duzue ! Zuok biok
bakharrik nehoiz ere eztituzue mendi hauk khenduko », Agure tentalak erantzun ziezon
: « hil nadinean nire semeak egonen dirade, hok hil iitezenean ilobak egonen dirade,
eta hunela belhaunak eta belhaunak thairik gabe ethorriren dirade. Zein handi izan
ditezen mendi hauk eztira handituko, bainan haitzurraren golpe batbederaz aphalduko
dira, zergatik beraz eztira heien aphaltzeraino ethorriko ? » Agure zuhurraren ideia
okherrak iraitziaz geroz, biok haitzur zezaten. Zeruak kupida zezan, eta lurretarat bi
aingeru igor zezan. Mendiak khen zitzatentzat, eta bizkar gainean eraman zitzaten .

Egun ere txinar herriaren bizkarrean gainean bi mendi haztadunak dira :
imperialismua ta feudalismua. Alderdi kommunista aspaldidanik hok khentzen erabaki
du. Gure !anean ari izan behar dugu nekhatu gabe eta hunela geuk zerua kupida eduk
dezan eraginen dugu. Gure zerua ezta Txinako gizaoldeak baizik. Haina elkhartuta
atzarten bada bi mendi hauk ekhentzeko, nola ezkenezake mendi hauk ekhent ?

« Agure tentelak rnendiak alderatu zituen » (1945/ko Ekhainaren 11/an).
Hautatu lanetako III thomuan.

XXII. --- PENTSABIDEAK ETA LAN EGITEKO METHODUAK

Gizartearen Historia, thairik gabe beharkizunetako erresumatik askatasun errusumerat dioan
higikunea da. Aintzinabide hau hamairik gabe da. Klassiak diren gizarte batetan
klassien arteko gathazka eztiteke hamai, eta klassiengabeko gizartean ere berria
denaren eta zaharra denaren, zuzena denaren eta gerurrezkoa denaren arteko gathazka
ere urhentzeke aintzinatuko da. Ekhoizpen ta iakintzazko ikherpenen alhorretan gizartea
nehoiz ere aintzinabidean bukatuko eztateke, eta naturelaza bilhakatzenago da, nehoiz
ere eztira geldituko ezein ere kinoitan. Hunela ere gizonek bethi ere berriro beren
experientziak haztatu behar dituzte, berriaren aurkhitzeko ta eratzeko, eredutzeko ta
aintzinago ioaiteko. Geikeriak, pesirnismuak, egintzagabekeriak, burgoikeriak eta
hanpuruskeriek inspiratu egintza historikoei ezteransotelakotz, ez-eta Naturan (adibidez,
zeru-gorphutzen, lurraren, bizitzaren eta bertze natur-phainomen egintzetan) ageri izan
diren ekhintza egikhorretan nabari danarekin ere ezpaitoa.

Txu Enlai Lehendakariak 111 Bitizar herrikoi eta nazionalaren lehen bilkuran
aurkheztutako gubernamenduaren lanei buruzko erraportean aiphatu (1964/ko
Neguilaren 21-22/an).

Gizonek, beren askatasunaren lortzeko Natura-iakintzak harma legez darabilte.
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Gizarte-ordokian libertatearen eskuratzekotz gizarte-iakintza, gizartearen hulertzekotz,
era-aldatzekotz eta gizarte-iraultzaren eragitekotz derabilte. Naturaren alhorrean
askatasunaren ardiestekotz, gizonek natura-iakintzen bidez naturaleza ezagutu, azpiratu
ta eraldatu behar dute, eta hunela naturaleza ganik askatasun eskuratu.

« Muga-herrialdean Natur-iakintzen ixtudien gizartearen ibenetaren zeremonian
emanikako mintzaddea » (1940/ko Otsailaren 5/ean).

Philosophi marxistak — materialismu dialektikoak alegia — bi bereza ditu : lehena
bere klassitar kharaktera; materialismu dialektikoak, proletargoa laguntzen duela
erraiten baitu; bigarrena, bere kharakter praktikoa„ Thoria praktikatik atheratzen dela
erraiten baitu, eta hortakotz theoria praktikaren zerbitzuan dagoela erraiten du.

« Praktikaz » (1937/ko Uztailan). Hautatu lanetako 1 thomuan.
Philosophi marxistak, mundu izaikarizkoaren legeen enthelagtzea haren iakin - araztea
gauza essentziala eztela uste du, lege hauien ezagutza erabiltea, munduaren aldatzekotz,
baizik.

Ber thokian.
Nondik dathortza ideia iustuak? Zerutik erorten dire-ia ? Ez. Batbederaren buru-fuinean
berez iaioak dire-a? Ez. Gizarte-praktikatik baizik eztiteke ethor, hirur motatako gizarte-
praktikatik : ekhoizpen-gathazka, klassien gathazka, iakintzazko experimentatzea.

« Nondik dathortza ideia iustuak ?» (1963/ko Orstaroan).
Gizonen gizarteko izaiteak haren pentsakera fitsatzen du. Eta ideia iustuak,
aintzinzaineko klassi baten iaubegoa izanki-eta, gizaoldeak gan sortzen direnetik,
gizartea ta mundua era-alda ditzazken indarra bilhakatzen dira.

Ber thokian.
Beren gizarteko praktikan gizonek mota askotako gathazketan parthe hartzen dute,
eta hunela experientzia aberatsa beretzakotzen dute, heien kausitzetarik eta hutsaldietarik
ere. Lekhoreko mundutikako phainomenik asko, bortz zentzu-organuen bidez buru-fuinean
reflektatzen dira, hau da : ikhusmen, entzumen, usainmen eta haztamenaren bidez.
Hatsarrean zentzuko ezagumenak aski direnean moltzatuta dagozenean, iautzi
baten bidez arrazoinezko ezagutak bilhakatzen diratezke, ideiak alegia.
Hau, ezagumenaren aintzinabidea da. Hau da : Ezagumen osoaren lehen mallen
aintzinabidean; objektivua den ekhaitik, subjektivu den izpiriturat, izaitetik
pentsamendurat. Malla huntan ezta oraindino frogatuta, ezen izpiritu ta pentsakerak
(halakotz : theoriak, politikak, planuek, ekhintzamoienek) mundu obejktivuaren legeak
zuzentki reflektatzen dutela, iustuak direnz eztiteke erran. Orduan berehala bigarren malla
dathor ezagutzaren aintzinabidean : izpiritutik ekhairat, pentsamendutik izaikarirako
iraganbidea dathor. Praktika sozialaren lehen mallan gutzakotu ditugun ezagutzak,
praktika sozialerat eramaiten dira. Onhartu ditugun theoriek, politikak, planuek,
ekhintza-moienak eta a. itxaroten ditugun ondorenak eragiten dituzten ikhusteko.
Generalki kausitzen dena iustua da, eta huts egiten duena gezurrezkoa da, hau batez
ere gizonek naturalezaren kontrako gathazkan. Gathazka sozialean,aintzin-zaineko klassia
osatzen duten gizonek batzuetan galtzaiak dituzte, eta haur eztathor hein ideiak
hutsalak direlakotz, aurkhaz-aurk dagozen indarren eretzean tempora'lki reakzioneko
indarrak baino ahulagoak direlakotz baizik, hortik behin behineko hutsegiteak
dathorzte, bainan azkenik bethi garaitzeko dute.
Praktikaren arragoan barna, ezagutza humanuak bertze iautzi bat egiten du, lehenaren
erran-nahia baino handiagoa da hunena. Bakharrik iautzi hunek lehenaren balioa ona
denz froga dezake, hau da, mundu objektivutiko reflexioneetan antolatu diren ideiak,
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theoriak, politikam ekhintza planuak eta a. onak diren segurtatzea. Egiaren froga
egiteko bertze biderik eztago.

Ber thokian.
Ezagutza iusturaino eramaiten duen higikuneareri urhentzeko, batzuetan aintzinabide hau
behin baino gehiagotan agitu behar dugu, hau da, ekhaitik izpirituraino, eta gero
izpiritutik ekhairaino, hau da, praktikatik ezagutzaraino, te ezagiltzatik praktikaraino.
Hauxe da ezagutzaren theori marxista-leninista, ezagutzaren theori materialista
dialektikoa.

Ber thokian.
Gizonak eztezake ezagut ezein ere phainomen, harekin kontaktuan egon ezpalitz, hau da
bere bizia (praktika) phainomen hunen kondizioneetan bilhakatzen ari ezpalitz...
ezagumenak guretu nahi baldin baditugu egikhortasuna aldatzen duen praktikan parthe
eduki behar dugu. Madari baten gostua iakin nahi dugunean, hura aldatu behar dugu
ddastatzen dugularik... Iraultzaren theoria ta methoduak ezagutu nahi baditugu,
iraultzan parthe ukhan behar dugu. Egiazko ezagupen oro experientzia zuzenetik iltkhia da.

Ber thokian.
Ezagutza, praktikan hasten da, praktikaren bidez Ezagutza theorikoak beretu direnean
harzara prakikarat itzuli behar da, Ezagutzaren egiteko aktivua ezta bakharrik agerten
zentzuzko Ezagutzatik razoineko Ezagutzarat egiten den iautzi aktivuan, bainan hau
baino importantago den razoinezko Ezagutzatik praktika iraultzailerat egiteko iautzian
baizik.

Ber thokian.
Nlehork ere eztu ignoratzen ezen, zein ere gauzaten ari izanaz haren naturaleza, haren
eretzak bertze gauzekin ezagutzeke, hura gubernatzen duten legeak ezagutuko eztitugula,
edo-ta nola egin behar dugun, ala ongi egiten dugunz iakinen eztugula.

« Txinako iraultza-guduko strategi-problemak » (1936/ko Neguilan). Hautatu
lanetako 1 thomuan.

Baldin - eta gizonek beren trabailuan kausitu nahi badezate, hau da : itxaron
ondorioetaraino hel, heien ideiak kanpoko mundu izaikarizkoaren legeez adoxtu behar
dituzte, bertzenaz praktikak eragindako galtzaia beretzen dukete. Galtzaia beretu
badute, gizonek galtzai huntatik ikaskintza bat hartzen dukete, heien ideiak aldatzen
dituzkete, orduan halen galtzaia ere, garaipena bilhakaraz dirokete : hau da, elhe-zuhur
huntaz erraiten datekena « galtzaia, kausitzearen ama dateke » eta « galtzai ororen bidez
zuhurrago bilhakatzen garateke ».

Praktikaz (1937/ko Uztaila). Hautatu lanetako 1 thomuan
Gu geu marxistak gara, eta marxismuak irakasten derauku problema baten traktatzekotz
abstraktu deffinizionetik iltkhi behar eztugula, egintza objektivuetarik baizik, eta
egintza hauien analysiaren bidez gure orientakuntza, gure politika ta methoduak
determinatu.

« Venan-eko literatur ta artearí buruzko mintzoaldietako hitzaldiak», (1942/ko
Orstaroan). Hautatu lanetako III thomuan.

Kommunista guztien izpirituan finkatu behar den lan egiteko methodu fundamentala,
kondizione egikhorren arauera iarraiki behar den zuzentzaren determinatzea da. Egin
ditugun hutsaldien kariak ikhertzen ditugunean, guztiek derakhuskigute, determinatu
lekhuan eta aldian zegoen egikhortasunetik hurrundu ginelakotz ,sorthuak direla, eta
gure lanean iarriaki zitzaion zuzentza era subjektivuaz finkatu genduelakotz.

« Xensi - Suiyuan herrialdeko kadreen konferentzian emanikako hitzaidia »
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(1948/ko lorrailaren Vean). Hautatu lanetako W thomuan.
Eztago munduan errazagorik egikera idealista ta mataphysikoa baino, zeren-eta nahi
diren bezainbertze hutsalkeriak erran baititezke egikhortasun objektivua haintzakotzat
hartzeke, eta hunen kontrolaren azpian ezarteke. Materialismuak eta dialektitak ordea
berrnantzak gura dituzte, egikhortasun objektivuari buruz mintza dadin eta haren
kontrolaren azpian gauzak ezar ditezen gura dute. Bermantza bat egiteke idealismurat
eta metaphysikarat lerratzen da.

« Hu Feng talde kontra - iraultzaileari buruzko dokumentak » delakoaren
oharra (1955/ko Orstaroan).

Gauza guztiak beren hypostasian hartu behar ditugu, eta kanpoko agerpenak
hypostasi hunen egiazko barnean sartzeko uzten duen athera eramaiten duen bidetzat
eduki, zigurra ta iakintzazkoa den analysi-methodu bakharra hauxe da-ta.

« Ordoki bati irazek diezakeo txinpart batek » (1930/ko Urtharrilaren 5/ean).
Hautatu lanetako 1 thomuan.

Gauzen bilhakatzearen funtsezko kausa eztago gauzen kanpoan, aitzitik, hura gauzen
iazargozko naturalezan gauzei datxete. lazargoak gauza eta phainomen guztiek beren
barnean daduzkate; hauien bidez, higikuna ta bilhakatzea sortzen dira. Barnan gauzei eta
phainomenei datxezten iazargoak, gauzen eta phainomenen bilhakatzearen kausa
fundamentala dira, elkharren arteko lothurak eta elkharren gaineko ekhintzak, gauzen
eta phainomenen bigarren ordeneko kausak baizik eztira.

« lazargoaz » (1957/ko Agorrilan); Hautatu lanetako 1 thomuan.
Dialektika materialistak, kanpoko kausak aldakuntzaren kondizioneak direla uste du,

eta barnakoak heien basia direla, huntaz gainera, kanpoko kausek barnakoen bidez
ekhiten dutela. Behar zen bere bero zeinbatasunak txitoa bilhakarazten du, bainan
beroak eztezake iharri batetik txito bat iradok, heien basiak ezberdinak direlakotz.

Ber thokian.
Phiilosophi marxistak aurkhakarien batasunaren legea, Universuko lege fundamentada dela
uste du. Lege hunek edonun agitzen du, naturalezan bezala gizartean ere, eta gizonen
pentsamenduan ere bai. lazargo baten aurkhazko aspektuetan batera batasuna ta
gathazka dago : hunek berhunek gauzak eta phainomenak aldakuntzárat eta era -
aldakuntzarat eramaiten ditu. lazargoak edonun dagotza, bainan heien kharaktera diffe-
renta izan diteke gauzen eta phainomenen arauera. Gauza ta phainomen konkretu
batbederarentzat aurkhakarien batasuna kodizioneztaturik da, iragankhorra, denporakoa,
eta hortakotz ariakorra da, bainan aurkhakarien arteko gathazka absolutua da.

« Herraren baitako iazargoen askatze iustuaz » (1937/ko Otsailaren 27/a n).
Methodu analytikoa, methodu dialektikoa da. Analysiaz, gauzei ta phainomenei
datxezten iazargoen analysia hulertzen dugu. Biziaren egikhortasuna ongi ezagutzeke,
traktatu iazargoak egian enthelegatzeko analysi iusturik ezin egin diteke.

« Propaganda buruzko txinar alderdi kommunistaren konferentzar nazionaleko
hitzaldia » (1957/ko lorraiiaren 12/an).

Egokera konkretu baten analysi konkretua, Leninek erran zuenez « mar xismuaren
substantzia ta arima bizia da ». Izpiritu analytikorik eztuten burkhiderik askok itaunkari
komplexuak harzaratu era sakonaz ixtudiatu nahi eztitu behin eta berriro analyzatzen
ta ikhertzen , konklusione bakhunak iradokitzen ditute, gauzak absolutuki baiezten edo-
ta ezezten... Ekiz gauzen egokera hau aldatu behar dugu.

« Gure ixtudia ta oraiko egokera (1944/ko lorrailaren 12/an). Hautatu lanetako 111
thomuan.
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Burkhide hauiek gauzak traktatzen dituzten methodua okherra da. Essentziala ta nabusia
dena eztute gogoratzen, eta essentzialak eztiren, sekundariak diren gauzetan ari dira.
Hauk alderatu behar direnik eztut erraiten, bata bertzearen atzean askatu behar dira
baizik; Eztitzazkegu essentzialtzat eta nabusitzat har gure zuzentza galtzeko arriskuan
egoiteke.

« Lurlangintzako kooperazionearen problemaz » (1955/ko Uztailaren 31/an).
Mundu huntan gauzak komplexuak dira, eta faktorerik askok determinatzen ditu.
Problema bat aspektu differentetik aztertu behar dugu, eta ez batetan eta bakharrean.

« Txunkin-eko antolamenduez » (1945/ko Urrilaren 17/an). Hautatu lanetako IV
thomuan.

Huts egitea ezinbertzea dateke gauza guztiak arau subjektivuez konsideratzen
dutenentzat. Hainek lekhu berri baterat ethorten direnean, egokeraz ezansiatzen
baitira, eta gauzak beren osotasunean (heien Historia ta oraiko egokera batasuna
bailizen) bilhatzen saiatzen ohi ezpaitira, izaira (kharaktera ta barnako !otkiak) ezin
ardietsiko dute, ordenak eta instrukzioneak burgoiki emaiten hasten baitira.

« Praktikaz » (1937/ko Uztailan). Hautatu lanetakoI thomuan.
ltaunkari baten ixtudian, subjektivismua ta aldebakharrezko ta axalezko ikhertzea
alderatu behar ditugu. Subjektivismua, itaunkari bat izaikarikiro hautemaiten ez-iakitea
da; materialki aztertzea ez-iakitea da : huni buruz « Praktikaz » izeneko !anean mintzatu
naiz. Aldebakharreko aztertzea, itaunkari bat, bere alde guztietan ikhertzea ez-iakitea
da... Hunela, itaunkariei aldebakharki baizik etzaie so egiten : zathia ikhusten da, eta
ez osotasuna : zuhaitzak ikhusten dira, eta ezta ikhusten oihana. Hunela lan egin
bageneza, iazargoen argitzako methodua ezkenezake ediren; irauitzaren egitekoak
ezkenitzazke bethe, ez eginbeharrak bururat; Alderdiaren barruan ezliteke aburuen
gathazka ongi anitzina loan. Zuentze-k gerlari buruzko problematetan ari zeta, zioenez : «
Ezagut ezazu zure etsaia, ezagut ezazu zure burua, eta ezin-garaituzkoa izanen zara ! Hunela
elkharren kontra gathazkatzen ziren alderdiei buruz mintzo zen. Tan Dynastiaren Aroan Wei
Txeng-ek zioenez: « Alde guztien entzuteak argitzen dik, alde bat baizik ez-entzuteak

.ilhunpetzen dik Hunek ere, problematen aldebakharreko ikhertzen okhertasuna
enthelegatzen zuen.
Berhain, gure burkhideekaskotan, problematak aldebakharkeriaz ikhertzen dituzte, eta
hortakotz, askotan ere, sentzugabekerietarat dathortza...
Leninek erraiten zuenez :Izaikari bat egiazki ezagutzekotz, bere aspektu guztiak, bere eretz
guztiak eta « gogoeta » guztiak ixtudiatu ta guretu behar ditugu. Osoki nehoiz ezkara
helburu huntaraino helduko, bainan problematak bere aspektu guztietatikako so egiteak
hutsegitetik, sklerositik zainduko gaitu. Hitz hauk gogoratu behar ditugu. Ikhertzea
azalezkoa da, iazargoen berezgoak, beren osotasunean konturatzen eztiranean, gauzen
izairan sartzeko behar, eta iazargoen berezgoak zehazkiro ixtudiatu behar direla ukhatzen
denean; hurrunetik so egiteaz askiesten dela, approximativuki eta iazargoen lerro
generaletaz askiesten delarik, berehala garbitzen saiatzen delarik (itaunkariei eranztutean,
hauziak ebakitzean, egiteko ordinariak hornitzean eta operazione militarien
zuzentzean). Ekhiteko anzo hunek bethi ondorio hastialak dakhartza. ...Gauzak alde-
bakharkiro ta axalkiro aztertzea, subjektivismua da, zeren - eta gauzak izaikarikiro
dagozen ereduan, egikhortcsunean elkharrekin lothuta dagoz barnako legeak
daduzkatelarik, eta hau guztiau anzo konkretu batetan hizlatu ordez, phainomenak
aldebakharreko eran eta axalezki behatzen direlarik, elkharrekilako lothurak eta barnako
legeak ignoratzen direlarik, subjektivismuaren froga bat emaitea baita.
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« lazargoaz » (1937/ko AgorriIan). Hautatu lanetako I thomuan.
Gauzak alde batetik baizik ez ikhustea, abaolututan pentsatzea da, problemak
metaphysikoki traktatzea da. Gure lana iuddatu behar denean, hura osotoro onhartzea,
eta hura osotoro ere hastantzea, albebakharreko ikhuskeraren froga da. ...Guztia
onhartzea, alde ona baizik ez ikhustea, eta tzarra ezin ikhustea, hau laudorioak
onhartzea da, eta ez kritikak. Gure !anean .gauza guztiak ongi dagozela erraitea
eztaronsa egikhortasunari. Egiazki, gauza guztiak nahi genduken bezala ezpaitoaz, orain-
arte hutsak eta faltak baitagotza. Bainan guztia gaizki loan dadila ezta egia izan ere.
Analysi bat, hortakotz, beharrezkoa da. Gauza guztien kondemnatzea, analysiaren gabe
gauzak gaizki dabiltzala erraitea da sozialismuaren iraikitzaren obra handios batetan
goresteko gauzarik ezlegokela, gizonek miliunka burrukatzen duten gathazka huntan
khaos bat baizik ezlizatekela erraitea da. Egiazki hunelako ikhuspuntuaren gerizaizaileak,
halarik-ere, eztitugu regimen sozialistaren etsaiekin nahasiko, berhain heien ikhus-
punktuak faltsuak dira, eta oso kaltegarriak, kuraddea khentzen baitute.
Gura lanaren iuddatZeko oneste bakharra, gaitzeste bakharra bezain faltsua da.

« Propaganda lanaren Txinako aiderdi kommunistaren konferentzia nazIonaleko
hitzaldia » (1957/ko Ephailaren 12jan).

Gauza bat ikhe,rtzen duelarik marxista batek osotasuna bezainbertze, partheak ikhusi
behar ditu. gol batek, potzu batetan : « zerua putzuaren ahoa baino handiago eztela »
erraiten zuen. Hau ezta egia, zerua putzuaren ahoaren izariaz mugaturik ezpaita. « Zeruko
parthe bat, putzuaren ahoaren izarian da » erran balu egia erran zukean, hau egiaren -
araukoa baita.

« lapondar imperialisten kontrako gathazkaren taktika » (1936/ko Neguilaren
271an). Hautatu lanetako I thomuan.

Gauzak beren aspektu ikhertzen ikasi behar dugu, ez soilik alderantzia ikhusi, iruntzia
ere baizik, gauzetan ta phainomenetan, Determinatu kondizionetan tzarra den gauza
batek ondorio onak ekhar litzazke, eta halaber gauza on batek ondoren tzarrak ekhar
litzazke.

Herriaren baitako iazargoen askatze iustuaz » (1957/ko Otsailaren 27/an).
Geuk onhartzen dugu ezen bilhakatze historikoaren bide geperalean, ekhaiezkoa
denak izpirituala dena finkatzen duela, izaite sozialak konszientzia soziala determinatzen
duela, bainan aldi berton ere geuk ezagutzen baitugu, ezen izpirituzkoa denak,
harzarako ekhintza ekhaiezko denaren gainean eduki behar duela, ezen konszientzia
sozialak harzarako ekhintza izaite sozialaren gainean, ezen gain-iraikitzak harzarako ekhintza
hondope oikonomikoaren gainean eduki behar duela. Huneia egiten dugularik eztugu
materialismua ukhatzen, baizik-eta materialismu mekhanikoa suntziten dugula,
materialismu dialektikoa gerizatzen dugu.

« lazargoaz » (1937/ko Agorrilan). Hautatu lanetako I thomuan.
Gudua zuzentzen dutenek eztezakete garaipen bat ardiets kondizione objektivuek
finkatzen duten guarriaz harantz, bainan guarri huntan beren bermantza konszientez
garaipenaren ardiesteko ahaleginak egin behar diturkete. Beren ekhintzak ari diren szena
kondizione objektivuek finkatzen dituzten mugetan doaz, bainan szena huntan doinu
ederrezko ekhintza maiestatikoak bethe ditzazkete.

- Iraute Iuzeko guduaz (1938/ko Orstaroan). Hautatu lanetako II thomuan.
Aldatu kondizioneetan gizonen pentsakera hekiez adoxtu behar da. Nehork ere
ezleraukee eman behar hondope gabeko ideiei bide zabalik, kondizione objektivuez
haraindian dioazken ekhintza planuak antela eztitezte, eta ezina dena, guztiagatik ere,
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has. Bainan gaurko problema hauxe dateke : eskuinkeriaren ideia konservativu ta
nefestuak alhor askotandagotza ta haukiek kondizione objektivuen bilhakatzearekin
lanegiteko methoduak adox ditezila eragotzen ditute. Oraiko problema hau da, ezen
genterik askok egin litekena ezina dela uste duela.

« Txinako baserrietako sozialismuaren koskontzea delakoaren hitzaurrea (1955/ko
Neguilaren 27/an).

Geuk edonoiz gure buru-fuina ongi erabili behar dugu, eta ,gauza guztiak bururatu. Hitz
zuhur zaharrek dio : « Bekhain izurteaz izpirituari strategema bat dathorko n. Bertze
eihetan gogoeta sakonak zuhurtasuna kreatzen du.
Gure alderdian itsuki agitzeko dagoen praktika khentzekotz, gure burkhideek gogoeta
dezaten, analysiaren methodua ikas dezaten ta haren ohidura lant dezaten kuraddetu
behar ditugu.

« Gure ixtudia ta oraiko egokera(1944/ko Ephailaren 12/an). Hautatu lanetako III
thomuan.

Huntatik dathorku ezen aintzinabide guztietan, baldin-eta iazargo differentak ezagutzen
baditu ere aintzinabideak, rbl nabusia ta orabakitzailea iotzen duen iazargo nabusi bat
deis: bertzeak bigarren egokera aphalagoan dagotza. Halakotz, aintzinabide bat
ixtudiatzen aintzinabidea komplexua den ber bi iazargo baino gehiago baditu, iazargo
nabusiaren edireiteko ahaleginak egin behar dira. Hura determina dezagunean, problema
guztiak erraz argituko ditukegu.

« lazargoaz » (1937/ko Agorrila). Hautatu lanetakoI thomuan.
lazargo baten bi ikhuspegietan, bata bethi nabusia da, bertzea sekundaria izanik,
lkhuspegi nabusiak, iazargoan rol importantena daduka. Egokera nabusia duen
iazargoaren ikhuspegi nabuáiak, gauza ta phainomenen kharaktera determinatzen du
funtsean. Bainan iazargoen ikhuspegi hau ezta ezin-aldatuzkoa, iazargoen ikhuspegi
nabusia ta ikhuspegi sekundaria, bat bertzea bilhaka liteke, eta phainomenen
kharaktera hunen arauera ere aldatzen da.

Ber thokian.
Ezta naikhoa egitekoen fitsatzea, hauien bethetzeko bideak ere erabaki behar ditugu.
Gure egitekoa ibai baten iragaitea bedi, demagun, hau ezin genezake egin zubi bat edo
ontzi bat eduk ezpageneza. Zubiaren edo-te ontziaren itaunkaria askaturik ezten bitartean
zertara ibaiaren iragaiteaz mintzo ? Methoduen itaunkaria askatuta ezten bitartean,
egitekoei buruz mintzatzea elhe-melhea baizik ezta.

« Bururat ditzagun gehiago gizaoldeen bizitza-kondizioneak eta kontura
gaitezen lan-methoduez » (1934/ko Urtharrilaren 27/an). Hautatu lanetako 1
thomuan.

Guztientzako dei bat emaiten ezpagendu, gizaoldeen mobilizatzea ezin da, egiteko bat
bethe dezatentzat. Bainan buruzagiak dei huntaz askietsten badira ta organizakuntza
batzuetan konkretuki ta arthatsuki personalki lan bethetzen ansiatzen ezpa-lira erran
duten dela bethe ledin; lehen kausitzea ardietsiaz geroz beretu experientziaz lana
berriro zuzentzen duten bertze sektoreetan eman deja iustua izan denz eztute
iakinen, ez eta haren baranoa ere aberastuko, orduan guztientzako deja deusezean gelt
liteke.

« Zuzentza methoduei buruz » (1943/ko Ekhainaren Vean). Hautatu lanetako 111
thomuan.

Ezein ere buruzagik eztezake batasun batzuen zuzentza har, bere azpian dagozen batasun
batzuetan lehenago nolabaiteko experientzia beretua ezpalu, person batzuekin eta
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kasu batzuetan. Methodu haur edonun hedatu behar dugu malla guztietan kadreek
hura applikatzen ikas dezatentzat.

Ber thokian.
Herrialde batetan ezin ditezke egon ber denporan egiteko zentral batzu; aldi batetan
bat baizik eztiteke izan, eta bertzeak huni datxizkio bigarren ta hirugarren mallan.
Halakotz herrialde bateko arduradun nabusiak, zirkunstantzien historia bururatuaz geroz,
edozein egitekori, han dathorkeon lekhua, eman behar leraukeo, ezluke planurik gabe lan
eginen, egiteko batstik bertzerat iragaiten, agintzak dathorzkikeon izarian, haren bidez
bertze hoinbertze egiteko zentralak edukiko bailituzke ta guztia desordena te
nahasmendua bilhaka litekelakotz. Goiko mailek; beren aldetik, azpiko mailei
ezleraukete batera egitekorik asko aginduko heien importantziako mallaren araura
khidekatu gabe, premiaren aradura khidekatu gabe ta zein den egiteko zentrala erran gabe,
zeren-eta hunek azpiko mailen lana desorganizatuko lukelakotz eta itxaron helburuen
erdiestea ezina eginen lukelakotz. Lehendakari batek, egokera historikoen arauera ta
determinatu herrialdean dagozen kondizioneen arabera egokera bere osotasunean
gogoetatu eta hazta-zentruari buruzko erabaki zuzen bat hartu behar du, eta lana
determinatu periodu bateko aphailatu, geroz onhartu erabakiak fermuki onhar-araz,

ondorio zigurrak ethor litezin. Hunela hemen zuzentzeko artearen methodu bat.
« Zuzentza-methoduei buruz » (1943/ko Ekhainaren linean). Hautatu lanetako

III thomuan.
Thairik gabe lanaren aurrerabideari buruz berriak askatu behar dira, experientziak ganbiatu
ta hutsaldiak zentzatu. Ezta itxaron behar hilabethe asko, sei hilabethe edo urthe bethe
bilkuren egitekotz hutsaldien summa iuddatzekotz eta guztiak batera zentzatzekotz.
Igurikitzeak gaizkoadurak ekhar litzazke, aitzitik askozaz guttiago (asalten da, baldin-eta
hutsaldiak sortzen diren negurrian zentzarazten badira,

« Industria ta kommertzioaren politikaz » (1948/ko Otsailaren 27/an). Hautatu
lanetako IV thomuan.

Ez igurik heien zuzentzakotz, problemak pila ditezeno ta komplikakuntzak eman
ditzateno. Buruzagiek bilkuraren burua hartu behar dute, eta ez uherian loan.

« Sasoin-kontratu » artikuiauaren oharra (1955). Sozialismuaren koskontzea Txinako
baserrian.

Enthusiasmuko izpiritu - egokera ,iabala behar dugu, eta ekhinza usua, bainan
ordenatua,

Txinako irauItza-guduaren stratego-problemak » (1936/ko Neguila). Hautatu lanetako
I thomuan.

XXIII. — IKHERTZEA TA HAUTEMAITEA

Ikhertze praktiko bat egiten dutenek basian aztertze praktikoak egin behar dituzte.

Theoriaz bertze, egiazko egokera ezagutzeke ezer ere eztakitenentzat beharrezkoago ere
bada, hunelako ikhertzeak egin, bertzenaz theoria praktikaz lotzen iakinen ezpaitukete.
Ikhertzerik egin gabe eztago mintzatzeko eskubiderik ». Elhe hau empeirismu hersia dela
erran dute, hala-ere neu eznaiz damu egia hau egiaztatuaz. Are gehiago, orain arte
huntaz akort behar dugu erran : « ikhertzerik egin eztuenak ezpedi mintzo ! »
Person batzu, orgetarik iatsiaz bezain laister harenga handiak egiten dituzte, heien iritzia
barraiatzen dute, hauxe kritikatzen dute, haxe gaitzesten. Bainan hunelako personak
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badil ere ok eginen dute. Zereneta heien mintzaddeak, heien kritikak ikhertze arthatsu
batean finkaturik ezpaitagoz, mintzontziak baizik ezpaitira. Gure alderdian « bidali
ahalguztidun » hauiek egin duten kaltea handia da. Eta bidali hauk edonun aurkhitzen
ditugu, edonun dagotza. Stalinek ongi erraiten zuenez : theoria objekturik gabekoa da
iraultza-praktikaz lothuta ezpadago ». Eta ongi huni atxikitzen zaio : « praktika itsu
bilhakatzen da, theori iraultzaileak haina argitzen ezpadu ». Praktikalari itsu haukiez
bertze nehor ere « empiriko hersia » dela akkusa eztiteke.

« Baserrietako ikhertzea delakoaren aintzin-solhas ta atze-solhasa » (1941/ko Ephaila
ta lorraila). Hautatu lanetako III thomuan.

Egikera hau egintzatan egiaren bilhatzean datza. « Egintzak » gauzak eta phainomenak dira
objektivuki dagozenez. « Egia gauzen ta phainomenen barnako lotkia da, hau da : hek
gubernatzen dituzten legeak. « Ikhertzea » ixtudiatzea da. Erresumaren barnean ta
lekhorean dagoen egokera egikhorretik hasi behar dugu, provintziatik, herrialdetik,
eskualdetik eta handik gure egintzaren egiteko egokeraren legeak athera, eta ez gure
irudipenean sortharaz, hau da: gure baitarrbilhakatzen ari den ekhintzen lotkia
aurkhitu. Hunen egiteko eztugu kontatu beharrik gure riburuzko iakintzaz, mementu
bateko, oldarraz, baizik-eta izaikarikiro dagozen egintzak gogoetatu, arthoski materialak
bildu, eta marxismu-leninismuaren prinzipi generalez, ialgipenak athera.

« Gure ixtudia eraberri dezagun !» (1941/ko Orstaroan). Hautatu lanetako
II thomuan.

Gure alderdian burkhiderik askok oso lan egiteko stylu tzarra dute, Marxismu-
leninismuaren gogoaren kontrakoa: « itsuki larretxorien arrapatzen » bailituzten te «
itsuki haztamuka arrainak arrapatu » nahi bailituzketen. Lana laxoki ta konturik gabe
egiten ari dira. Elhe handiak ahoan, bainan erdi-iakintzaz askiesten dira, Marxek,
Engelsek, Leninek eta Stalinek gauzen egokeren arthoski ixtudiatu behar direla irakasten
deraukute nehoiz ere nahikare subjektivuaz. Gure burkhiderik askok, berhain, egia
hunen kontra lan egiten dute.

Ber thokian.
Problema bat eztezakuzue-ia aska? Alta, ikher zazue oraiko egokera ta historia, zuen
ikhertzeaz gauza guztiak errotik aztertu ditukezuenean, orduan askatzeko methoduak
ere hatzemaiten ditukezue. lalgipenak ikhertzapen baten ondoren dathortza, eta ez haren
hastapenetan. Tentelek eta zozoek, bakharrik eta deitu dituzten bertzeekin ere
ikhertzapenik gabe, heien izpiritua tolea dezakete « ialgipenaren bat aurkhitzekotz »,
ideia bat aurkhitzekotz ». Hortik nehoiz ere ezein soluzione on ethor ezlitekela iakin
dezagun.

« Liburu-sinhisteraren kontra » (1930/ko Orstaroan),
Ikhertzea, gestazione on bat bezalakoa da; soluzionea, sorkuneko eguna lakoa da.
Problema bat ikhertzea, hura askatzea da.

Ber thokian.
Gure baranoko egikhortasunean ikhertze ta hautemaite arthatsua ta systematikoak egin
behar ditugu, heiei methodu marxista leninista applikatzen derauegularik. Gure lanean
ezkaitezen fida, gure enthusiasmuan soilik, Stalinek erraiten duenez oldar iraultzailea
zentzu praktikoaz erabil dezagun.

« Gure ixtudia arraberri dezagun ! » (1941/ko Orstaroan). Hautatu lanetako III
thomuan.

Egokera bat ezagutzen permititzen duen methodu bakharra, gizartearen ikhertzea ta
klassien egikhortasun biziaren aztertzea da. Zuzentzaren lan bat onhartzen dutenek
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deffinitu planu baten araura, herri ta hiri batzuetan ikhertze arthosak eginen dituzte,
marxismuaren ikhusune essentzialak applikatzen derauzkiotelarik, hau da : klassien
analysiaz. Egokera baten ezagutzekotz funtsezko methodua da hau.

« Baserriko ikhertzeak » delakoaren aintzin solhasa ta atzesolhasa (1941/ko Ephaila
ta lorraiia). Hautatu lanetako III thomuan.

Ikhertze-bilkura batek eztu khiderik asko beharrik; hirur-ezpa-bortz person aski dira,
demagun zazpi edo zortzi. Bilkura bakhoitzerako anhitz denpora hartu behar da, aurrertik
ikhertze programma bat antolatu, hitzez itauneak egin, eta ageri direnek hauiei buruz
iharduki. lkhertzea elkhorra izanen da, edo ondonerenik gutti emanen duke, enthusiasmuz
lan egin ezpaledi, gauzak errotik ikhertzeko deliberamendurik ezpalego, iakin-nahiaren
gabe ta batbederak burgoikeria-erigotik ihes egiteko nahiaz egin ezpaledi.

Ber thokian.
Truppen dispozizione ona, kommandantaren erabaki iustutik ialgiten da, eta hau
egokeraren iuddamendu iustutik, iuddamendu hau, ikhertze arthos ezinbertzetik; hau,
informe ta bururatze systematikoaz baheturik. Beharrezkoak eta posible diren
informatze bideak kommandanteak erabilten ditu, etsaiei buruz hartu informazioneak
haztatzen ditu, lastoa iraizten dituke ta aleak edoitsikiten dituke; gezurra dena alderatzen,
egia dena edoitsikitzekotz, gauza batetik bertzerat agitzen duela, kanpotik barrura; geroz
bere kondizioneez iralgitzen delarik, bi partheren egokeren bekaldu hautemaite bat egiten
du, eta orduan bere iuddamendua erdutzen du, erabakitzen du eta planuak eratzen dituzke.
Hau da egokera baten ezagutzarako aintzinabidean, haren bidez buruzagi batek iragan
behar du bere planu strategikoaren, kampainako edo gathazkako planua alabo-ratu
baino lehen.

« Txinako irauitza-guduko strategi-problemak » (1936/ko Neguilan). Hautatu
lanetako 1 thomuan.

XXIV. - GEZURREZKO ABURUEN EKHENTZEAZ

Gure lanak kausitze handkhandiak erakhuts ditzan ber, eztugu burgoi izaiteko
arrazoinik. Umil garenean aintzinatzen gara, burgoikeriak gibel eror-arazten du. Egia hau
bethi izpirituan aikeneza eduk

« Txinako alderdi kommunistaren VIII Biltzarreko sarraiera hitzaldia » (1956/ko
irailaren 15/ean).

Garaipenarekin izpiritu egokera batzu ager ditezke alderdian : burgoikeria, merezimenduzko
personaren izaiteko iritzia, aitzinago ioaitek6 higuina ta inertzia, gozatzeko lehia,, bizi
gothor baten kontrako lehia. Garaipenaz herria esker oneko izanen zaiku, eta burgeseria
labaintzekotan ethorriko zaiku. Etsaiak eztezake harmen bidez irabaz, hau erakhutsia da,

Berhain burgeseriaren labankeriak borondate ahulak irabaz ditzazke gure erronkadetan.
Etsaiak azpira etzitzazkeen kommunistak, etsaiaren aintzinean heroiak bezala portatu
diren khideak egon ditezte, eta hauk halabainan azukrezko balez ikuturik direnean erorten
dira. Hunelako egokera aurrez alderatu behar dugu.

« Alderdi kommunistaren VII Biltzarretik iltkhi kommitatu zentralaren bigarren
bilkura pleineko erraporta » (1949/ko Ephailaren 5/ean). Hautatu lanetako IV
thomuan.

Gauzarik asko zamak eta haxeak bilhaka ditezke heiei itsutuki bagatxezte. Adibideak har
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ditzagun. Faltak egin badituzu, behar bada hauk edonola bethi lephoaren gainean
edukiko dituzuela pentsatzen duzue, eta hunek kuraddea khentzen derautzue, faltarik
egin ezpadituzue zuek faltak ezin egin ditzazkezuela pentsa dezakezu, eta hoilaz liduratu.
Kausitzearen ezak trabailuan pesimismurat eta flakeziarat eraman dezakete; kausitzeak,
ordea, burgoikeria ta arrogantzia ekhar. Gathazkatzeko experientzia ttipi bat baizik
eztuen burkhide bat responsabilitatetarik azur diteke, vetaran bati ordea bururat igan
lekidikeo experientzia. Langile edo nekhazari ethorkiko burkhide batek goitik-behera, bere
klassi-ethorkia dela-ta, intellektual bati beha diezakeo; eta hunek, daduzkan ezagumenen
gatik, mesprezuz burkhide langileari edo nekhezariari beha liezakeo. Edozein iakintza
spezializatu, personalako kapitala bilhaka liteke, eta arrogantziarat eraman eta
bertzeen mesprezurat. Adina ere, hollaren kausa izan diteke. Gazteak, intelligent eta
ahaldunak direla sinhesteaz, zaharrak guttiesten dituzte, eta haukiek, experientzian
aberatsak direlakotz, gazteak guttitzat ditute. Hau guztior zamak eta haxeak bilhaka
ditezke kritika koszientaren gabe.

« Gure ixtudia ta oraiko egokera» (1944/ko Ephailaren 12/an). Hautatu lanetako III
thomuan.

Armadan lan egiten duten burkhide batzu burgoiak bilhakatuak dira ta soldauentzat,
herriarentzat, gubernuarentzat eta alderdiarentzat mesprezuz betherik daude; gizarteko
lana egiten duten burkhideak erreprotxatzen dituztelarik, hek erreprotxuaz harantz
dagozela uste dute, heien kausitzeak ikhusten dituzte, eta heien faltak eztitute ikhusten ahal;
laudorioak baizik eztute onhartzen, eta eztezakete losan kritikarik. Armadak falta hauk
ekhentzekotz lan gothorra egin behar du.

« Organiza zaitezte ! » (1943/ko Hazaroaren29/an), Hautatu lanetako III thomuan.
Lan gothor bat gura aintzinean, desafiatzen legoken zama bat bezalakoa da, hura
bizkarrean gainean eraman dezagun. Zama batzu arhinak dira, bertzeak haztadunak.
Zama arhinak haztadunak baino nahiago dituztenak badagoz, zama arhinak hautatzen
dituztelarik haztadunak uzten ditute. Haur ezta ekhiera ona. Bertze burkhideak bertzela
portatzen dira, abantailak bertzei uzten derauztete, eta heiek berheiek zama haztadunak
eramaiten dituzte : frogak iasaitekotz lehenak dira, ongi-egoitearen gozatzekotz azkenak.
Hauk, burkhide onak dira. Guztiok heien izpiritu kommunista iarraibidetzat hartu behar
dugu :

« Txunkin-ekilako antolamenduak » (1945/ko Urrilaren 17/an). Hautatu lanetako IV
thomuan.

Lanaren eretzean responsabilitatearen zentzua eztuten personak eztira gutti, heientzat
egiteko errezak hautatzen dituzte, eta zailetatik itzurten dira; bertzeentzat haxe
haztadunak uzten dituztelarik, heiek berentzat bethi zama arhinena hartzen dute. Gauza
guztietan lehen-lehenik beren buruagan perrtsatzen dute, eta geroz bertzeak gan.
Bermantza ttipi bat egin bezain laister, bertzeek ikhusi eztutelako bildur izanaz, hoilaz
bethetzen dira, eta harroputzen. Burkhideentzat eta herriarentzat eztute sentimendu
berorik, heientzat eztute hoztasuna, indifferentzia ta züzengabekeria baizik. Egiatan
persona hauk eztira kommunistak, guttienez kommunista ontzat eztitzazkegu har.

« Norman Bethune zenarenorhoitzapenean » (1939/ko Neguilaren 21/an). Hautatu
lanetako II thomuan.

« Askatasuna » deihadar egiten dutenek askotan heien persona lehen planua ezarteko
aiherkundea dute. larraitun hauiek gehienetan alderdiaren ta individuaren arteko
eretzak gaizki iuddatzen dituzte. Hitzetan, heiek ere alderdia respektatzen dute,
bainan praktikan heien persona lehen planuan ezarten dute, eta alderdia bigarrenean.
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Zertaz lehiatzen dira ? Ohorea, egokera nahi dute, eta lehen planua. Lan-adar bat beren
azpian duten bezain laister a askatasuna nahi dutela erraiten dute. Eta helburu huntaz,
batzu heien gana sedukzioneaz ekhartzen ditute eta bertzeak hastantzen, eta burkhideetan
labankeria ta luxingak sartzen dituztelarik Alderdi kommunistarat burgesen ohidura tzarrak
dakhartzate. Alta arruntkeriak galmendira daramatza. Zintzotasunaz lan eginbehar dugula
uste dut. Bertzenaz munduan ezein ere egiteko eztiteke bethe.

Hautatu lanetako III thomuan.
Kummunistek egia hau enthelegatu behar dukete : parthearen beharkizunak
osotasunaren beharkizunen azpian ezarri behar dira. Esondamendu bat egokera
partikulariarena baldin bada, ezpaita osotasuneko egokera batena, parthea
osotasunaren azpian ezarri behar dugu. Eta berebat ere esondamendu bat ezin-eginezko
dela partheak iuddatzen badu eta osotasunak eginkidina iudda baleza, hemen ere parthe
osotasunaren azpian ezarri behar da. Hau baita osotasunaren egikerak haintzakotzat
hartzea.

« Txinako gudu nazionalean alderdi kommunistaren lekhua » (1938/ko Urrila).
Hautatu lanetako II thomuan.

Lekhetguen gostua. Armada gorrien persona askoen gan individualismua lakhetguentzako
gostua bezala agerten da. Truppek bethi hiri handietarat bidal lezaten nahi lukete, haca
loan nahi lukete lakhetguak direla-ta, ez lanaren kausatik. Bizi kondizioneak zailak diren
herrialde gorrietan lana eztute maite.

« Alderdiaren barnako aburu faltsuen zentzarazteaz » (1929/ko Neguila). Hautatu
lanetako I thomuan.

Departamentukeria partikularistaren aurkhe gathazkatu behar dugu, batbederaren lan-
adarraz baizik konturatzen ezpaita bertze lan adarrak ahanzten baititu. Bertze khideen
diffikultateez ansiatzen eztena, kadreen bilhako eskaria hastantzen dugua, edo behintzat
kapazitate guttiko funkzionariez bertze uzten eztituena; lagun urkhoaren lan-adarra, urak
gainez egin dezan ubidea bailizen behatzen dioena, bertzeen departamenduez, lan-alhorrez
ta personez ez-ansiatzen dena, hunelako persona departainendukeriazalea da, eta heinak
izpiritu kommunistarik eztaduka. Hunelako departmendukeriako kharakteristika da ezen
osotasunaren interessez ansiatzen eztela, harentzat bertze departamenduak, alhorrak
eta personak berdin direla. Persona haukietan hezikeraren lana gehitu behar da, enthelega
dezaten beren, tendentzia sektaria oso perilosa bilhaka ditekela gehiago ta bilhakatzenago
bada.

« Alderdiaren lan egiteko stylua zentzaraz !» (1942/ko Otsailaren linean). Hautatu
lanetako III thomuan.

Liberalkeria forma berezinetan sortzen da :
Norbait okher dagoela ikhusiaz, bainan gure lagun zaharra, herrikide, eskolakide, lagun
min, maitatu person, lankide-ohi, edo menpeko-ohi baita ezkara prinzipiak gatik
gathazkatzen hasten. Gauzak iragaitz ditezela uzten ditugu, enthelegatze ona ta
adiskidetasuna gordetzekotz; erreprotxu ttipiak egiten derauzkiogu, itaunkaria bera
errotik garbitu-gabe, ingurukoekin termin onetan geratzekotz. Hunen araura,
gizarteari ta individuari kalte, egiten derauegu. Hau da liberalkeriaren lehen eredua :
Privatuan, ezin-erantzuneko kritikak egin; eta organizazionean esondamendu baikorrik
ez egin; aurpegiz-aurpegi nehori ezer ez erraitea, lephotik konsiderakuntzarik
gabeko iritziak erran, bazar-man ixiltzea, bainan geroagoz modu guztietara mintzo;
gizartearen biziaz ez-ansiatu, norberaren inphiztatzei iarraikiz... hau da bigarren eredua.

Batbederari eztagokionez ez-ansiatu, albait guttienik erran, hutsegite nabaria
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izanagatik; zuhurrak egiten ornen duten arauera, hutsegitetik itzurtea baizik ez egin.
Hau da hirurgarren eredua.
Agintzei ez-entzun egin, era batbederaren aburuak gauza guztien gainean ezar.
Organizazioneari tratu bereziak eskatzea, bainan hunen disziplina so ez egitea. Hau da
laurgarren eredua.
Aburu hutsalak gathazkatu, bainan ez batasunaren kariatik, aintzinabidearen eta lan
egitearen hobetzkotz; oldar personalak iaurtikitzekotz, samurgoaren nabari-araztekotz,
batbederaren arrangurak atheratzekotz eta mendekatzearen bilha baizik. Hau da
bortzgarren eredua.
Aburu hutsalak entzun, ihardoki gabe, ikhuspunktu kontra-iraultzaileak, ageriak gatik ez
iakin-araztea. Ezer ere gerthatzen ezpalitz bezala hok iasan. Hau da seigarren eredua.
Ez propagandarik, ez agitazionerik oldeak gan egin, heien ainzinean ez mintzatzea, heien
ganik ez hautemaitea, itaunkariak ez egin; heien interesseak utziz, heien zortheari
buruz indifferent geratzea, kommunistak garela ahantziz, kommunista bat eta
ohilako hiritar bat nahastea. Hau da zazpigarren eredua.
Oldeen interessen kontra norbaitek kalte egin badu, ez samurtu, haren burutik iritzia
ez alderatzea; haren zertzea ez eragoztea, hari ez agertaraztea, iarraik dakion utziz. Hau da
zortzigarren eredua.

Ez serioski lan egin, ez planurik, ez orientazionik ukhaitea. Ezer ere ezegitea behar-
beharrezkoa ezteno. Apheza izan nadino ezkilak ioiteaz askietsiko naiz » hitz zuhur
zaharraren arauera lan egitea. Hau da bedaratzigarren eredua.
lraultza zerbitzatua baikenduen bezala ekhitea, eta veteranaren irudiak ager-arazi,
funkzione handien egiteko gauza ez izaitea, bainan egiteko ttipiak guttiestea, lanean
eta ixtudian nagia izaitea. Hau da hamargarren eredua.
Gure hutsegiteen iakinaren gainean egoitez hok ez zentzatzea, guri buruz ekhiteko eredu
liberal edukitzea. Hau da hamaikagarren eredua.

« Liberaikeriari aitzi » (1937/ko Buruilaren 7/an). Hautatu lanetako 11 thomuan.
Organizakuntza iraultzailearentzat liberalkeria oso kaltegina da; batasuna aphurtzen duen
erdoila da, elkhartasuna husten duen, lanean lolotasuna ekharten duen, eta aburuen
etsaigoa ibenten duen prinzipia da. lraultzaren lerroei, organizakuntza gothorra ta
disziplin ximena khentzen derauzte, linea politikoaren applikakuntza osoa
behaztopatzen du eta zuzentzaren azpian dagozen oldeak Alderdiaren organizakuntzatik
hurruntzen ditu. Tendentzia hau oso kaltegina da.

Ber thokian.
Liberalek, marxismuaren prinzipiak, dogma abstraktutzat daduzkate, Marxismua
baitesten dute, bainan praktikatu nahi ezlukete, edo behintzat ez osotoro praktikatu.

Eztira aiher beren liberalkeriaren ordez Marxismua ezarteko. Marxistak eta liberalak dira,
marxista bezala mintzo dira, bainan liberalek bezala lan egiten dute. Marxismua
bertzeentzat erabilten dute, eta liberalkeria beren buruarentzat. Bi gauza hauk hekiengan
dagoz, eta bakhoitzarentzat bere egitekoa dute. Giza batzuek hunelako buru-fuina dute.

Ber thokian,
Statu populariak herria gerizatzen du. Soilik, herriak, hunelako Statu bat dadukanean,
methodu demokratikoez bere burua hezi dezake, eta herri osoaren izarian bere nortasuna
arraberri dezake, eta guztien pathekatzeaz barnako ta lekhoreko reakzionarien influentzia
egotz lezake (zein balta egun-egunotan arras handia ta luzaro ere iarraikiko baita,
ezpailiteke berehala ezaba) gizarte zaharrean danik ondoretu ohidura tzarrak eta ideia
nefastuak egotziko dituzke, reakzionariek zuzentza tzarrean gainti eraman ezkaitzaten
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eta hunela gizarte sozialista kommunistarantz aintzina loan liteke.
« Herrikoi arautza demokratikoaz (1949/ko Ekhianaren 30/an).

Ezta diffizil gizon batek zenbait egintza ongi egin dezan, berhain bizi osoan egintza
onak eta nehoiz ere kalterik ez egitea hau zaila bai bada. Bethiere gizaoldeen,
gazteriaren eta iraultzaren interesseen alde ekhin, dekadetan barna egunoro gathazka
gothorrean egoitea, hau gauzetarik zailena da !

Wu Yutxan-i bere 60/gr. urtheburuan igorri zorion-agurra (1940/ko Urtharrifaren
15/ean).

XXV. - BATASUNA

Gure herriaren elkhartzean, gure populuaren batasuna ta nazionalitate guztien
elkhartasuna, gure kausaren funtsezko garantiak garaipen seguruarentzat dira.

« Herriaren baitako iazargoen askatze iustuaz » (1957/ko Otsailaren 27/an).
Soilik alderdi kommunistaren batasunaren bidez, klassi osoaren batasuna, ta nazionarena
ere bai, ardietsiko ditugu, Herri osoaren ta nazione osoaren batasunaren bidez baizik
eztiteke etsaiaren kontra garait, eta hunela gure iraultza nazionalaren ta demokratikoaren
ekhintza betheko dugu.

« Japondarren aurkhako gathazka-belcho elkhartuarentzat irabaz gizaoldeak
miliunka ! » (1937/ko Orstaroaren 7/an). Hautatu lanetako 1 thomuan.

Gure alderdiaren indar guztiak bilt ditzagun zentralismu demokratikoaren organizakuntzaren
prinzipien ta disziplinarén basian. Edozein burkhiderekin elkhartu behar dugu gure burua,
Alderdiaren programma, konstituzionea ta erabakitzak har ditzan ber.

« Eikharkilatu gubernuaz» (1945/ko lorrailaren 24/an). Hautatu lanetako III
thomuan.

Herriaren baitako iazargoen askatzeko methodu demokratikoa 1942/ garnean hitz
hauietaz laburtu genduen : « batasun — kritika — batasun Hedatuagoki : batasun nahitik
hasiaz, kritikaren bidez iazargoen askatzea da batasun berrirat hel, eta basi bernia eduk.
Gure experientzian herriaren baitako iazargoen askatzeko methodu zuzená hauxe da.

« Herriaren baitako iazargoen askatze iustuaz » (1957/ko Otsailaren 27/an).
Gura armadak bere barnean eta bertzerenkilako eretzetan batasun aiphagarria daduka.
Barnan offizieren ta gizonen artean, goiko ta behereko mailen artean; lan militariaren,
lan politikoaren ta intendentziaren lanetan elkhartasuna dago, lekhorean armadaren ta
herriaren artean, armada te gubernu organizakuntzen artean, gure armada ta
adiskideen armaden artean. Elkhartasunaren, kontra doan guztian khendu behar dugu.

« Elkharkilatu gubernuaz » (1943/ko lorrailaren 24/an). Hautatu lanetako III
thomuan.

XXVI. — DISZIPLINA

Herniaren baitan demokratia ta zentralismua, askatasuna ta disziplina elkharkilaturik
dagoz. Osotasun bakhun baten aspektu kontrakariak dira; iazargoan dagoz, bainan
berebat bildurik doaz, eta eztezakegu heietarik aspektu bat marra ta bertze aspektua
ukha. Herriaren barna askatasuna ezin-bertzea da, bainan halaber ezin bertzea disziplina
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da bainan halaber ezin bertzea da disziplina, demokratia, orobat zentralismua.
Demokratiaren ta zentralismuaren, askatasunaren ta disziplinaren bitarteko batasun
hau, zentralismu demokratikoa da. Hunelako regimen batetaz herriak demokratia ta
askatasun zabal bat gozatzen ditu, bainan ber denporan disziplina sozialistaren mugetan
behar du egon.

« Herriaren baitako iazargoen askatze iustuaz » (1957/ko Otsailaren 27/a n).
Alderdiaren barnako disziplina berriro azkartu behar dugu hauxe da :

1. individua, organizakuntzan huni subordina bekio;
2. minoria maioriari subordina bekio;
3. beko malla goiko mailari subordina bekio;
4. alderdi osoa, Zentral Kommitatuari subordina bekio.

Disziplinaren orden hauk aphurtzen dituenak alderdiaren batasunari kalte egiten derauko.
« Gudu herrikoian alderdi kommunistaren lekhua » (1938/ko Urrian). Hautatu

lanetako II thomuan,
Alderdiaren disziplinari, maioriaren azpian minoriaren subordinatzea dagokio. Bere
ikhuspunktua atzera egotzi dela minoriak ikhusi duenetik, maioriak onhartu
erabakitzari sostengua eman behar derauko. Behar izanki, itaunkari urrengo biltzarrean
berriro ekhar dezake huntaz bertzalde onhartu erabakitzen kontra edozein egitekoa ezin-
onhartuzkoa da.

« Alderdiaren barnako,, konzepzione tzarren ezabatzeaz » (1929/ko Neguilan).
Hautatu lanetako I thomuan.
Disziplinaren hirur regula nabusiak hauk dira :
(1) Kommanduari, egiten duzun guztian, obedi iezozu;
(2) Gizaoldeei eziezezu khen ez orratz bat, ez eta haririk ere;
(3) Kapturatu duzun butin guztíaz, authoritateei eman iezezu. So egin behar
derauegun zortzi punktuak hauk dira :
(1) Mintza adeiaz !
(2) Erosten duzuena, ordain honestuki !
(3) lesan duzuena, harzara eman !
(4) Kalte egin deraukozun guztiarentzat : ordain !
(5) Nehor ere ez io, ez irain !
(6) Uztei ez kalterik egin !
(7) Emaztekiekin ez libertaterik har l
(8) Katibuak gaizki ez erabil !

« Hirur regula nabusien ta so egin behar diren zortzi punktuen atheratzapen
bernia. Txinako herri-armada iaregilearen Goi Kommandamengoaren
instrukzioneak » (1947/ko Urriaren 10/ean). Hautatu lanetako IV thomuan.

(Gure armadako offizier eta soldau guztiek) disziplinaren gogoa aduki behar dute, eta
resolutuki ordenak bethe, praktikan : disziplinaren hirur regulé nabusiak bethe, bai eta
so egin beber zaien zortzi punktuak ere bethe; herriaren ta armadaren bitarteko batasun
eragin, offizieren ta soldauen arteko ta armada guztiaren batasuna eragin, disziplinaren
hausteari ezterauete amor emanen.

« Txina iaregintza herri-armadaren ageria » (1947/ko Urrian), Hautatu
lanetako IV thomuan.
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XXVII. - KRITIKA TA AUTOKRITIKA

Alderdi kommunista ezta ezein ere kritikaren bildur, marxtiarrak gara-ta, egia gurea
aldean dago-ta, langileen eta nekhazarien olde nabusiak gurekin direlakotz.

« Propagandari buruzko aiderdi kommunistaren konferentzia nazionaleko
mintzaddea ».

Materialista konsequentak bildurgabeko gizonak dira; hunela itxaroten dugu, ezen
gure burkhideek responsabilitateak hartuko dituztela, diffikultateak azpiratuko
dituztela, ez atzera-eragiteen, ez trufaren bildur izanen eztirela, eta zalantzan egon
gabe, kommunistok kritikatuko gaituztela edo aholkuak emanen derauzkigutela. Bildur
eztena, imperatorea zamariaganik behera uzkailteko ausartzen da. Sozialismuarentzako ta
kommunismuarentzako gathazkan hunelako kuraddea eduki behar dugu.

Ber thokian.
Kritikaren te autokritikaren marx-lenindiar harma gure eskuetan dugu. Lan egiteko stylu tzar
bat utz dezakegu, eta ona edoitsiki.

« Txinako alderdi kommunistaren VII biltzarretik iltkhi kommitatu zentraleko
bigarren batzar orokarraren erreporta » (1949/ko -Ephaitaren 5/ean). Hautatu
lanetako IV thomuan.

Autokritikaren praktikak konszienta, bertze alderdienganik bereizten gaituen ezagutki
markant bat da. Erran dugunez, erhautsa khendu behar dugu, gelako garbitzekotan,
bertzenaz pilatuko dateke, aurpegia regularki garbitu behar dugu, bertzenaz lohituko
da. Gure burkhideen izpiritua, bai eta alderdiaren lana ere, erhautsez bethe ditezke;
halakotz ekhortu behar ditugu, eta xahutu. « Ur bizia ezta usteltzen eta atheko
gontza ezta erdoiltzen » , delako hitz zuhurrak hunela erraiten du, zeren-eta bata ta
bertzea bethi ,higitzen baitira hunela mikrobioen ta parasiten kontra iarkitzen ahal
dute. Thairik gabe gure lana examina, lan huntan zabalki stylu demokratikoa sar,
kritikaren ta autokritikaren ez bildur izan eta txinar hitz zaharrak erraiten duenez «
dazaguzun oro erran, dudatzeke erran » , « mintzo dena ez gaitzets, haren hitzak
gaztigutzat har », « hutsak egin baditzazu, zuzent ! ezpaditzazu, izan zaitez haien zai ! »

« Elkharki!atu gubernuaz » (1945/ko lorrailaren 24/an).Hautatu lanetako III
thomuan.

Aburu differenten arteko gathazka ta opposizionea thairik gabe alderdian agerten ohi
dira, hau da klassien arteko iazargoen eta gizartean berria ~aren ta zaharra denaren
arteko iazargoen goma alderdiaren barnean. Alderdian iazargorik izaiten ezpalitz, eta
askatu behar diren gathazka ideologikorik ezpalego, alderdiaren bizia hamaituko lizateke.

« lazargoaz» (1937/ko Uztailan). Hautatu lanetako I thomuan.
Geu gathazka ideologiko egikhorraren alde gagoz, zeren-eta haren bidez alderdian ta
organizazione iraultzaileetan batasuna ardiesten baita, eta hauk hunela gathazkatzeko
bideak bilhakatzen baitira. Kommunista iraultzaile guztiek harma hau beren eskuetan
hartu behar lukete. Liberalkeriak, gathazka ideologikoa ahanzten du, eta prinzipien
gabeko bakhe ona onesten du; hunela, lan egiteko stylu dekadent eta philistaria
sortharazten du. Huntara alderdiaren barruan, organizatze iraultzaile ta gizon batzu
politikazko endekatzerat eramaiten ditu.

« Liberalkeriari aizti» (1937/ko Buruilaren 7/an). Hautatu lanetako II thomuan.
Alderdiaren barnean subjektivismuaren, sektarismuaren eta strereotypatu styluaren
kontrako gathazkan ahantzi behar eztugun bi agindu dago : iragan hutsegiteetarik
ikas, heien harzaratzea eragotz ! », « erhazua senda ! eria salba ! » Ezinbertzea da egin
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ziren hutsegiteak iakin-araztea, begirapenik gabe oroentzat, iraganean negativua den
guztia analyzatu ta iakintzaz kritikatu behar da ethorkizunean arthoskiago lan egiteko,
hobeki ekhiteko. Hau da lehen aginduaren zentzua, bainan erroreak iakin arazteko ta
hutsegiteen kritikatzekotz gura methodua, eri bat sendatzen duen miriku baten anzokoa
da. Norbaitek appendizitia du, eta mirikuak appendixa khentzen derauko, eta salbatzen
du. Errorea egin duenak sendakuntzaren bildur dela-ta bere erigoa izkutatzen ezpadu, eta
haren hutsgiteetan — heinak ezin-sendatuzkoak eraginaz — segitzen ezpadu, honestuki
sendatzeko nahia erakhusten badu — bere burua zentzatzeko gogoaz — geuk onhartu
behar dugu eta sendatu, alderdiaren burkhide ona ledin bilhaka. Egiteko hau kausitzeaz
betheko eztugu, moment bateko inphiztatzeari iarraikiz, ur'rikalmendurik gabe io
bageneza. Politiko ta ideologiko erigoen sendatzekotz, kontuz ibili behar da, methodu iustu
bat baizik eztago, eta hauxe « erigoa sendatzea-ta eriaren salbatzea » da.

« Alderdiaren barnako lan egiteko stylu zuzena » (1942/ko Otsailaren Vean).
Hautatu lanetako III thomuan.

Alderdiaren barnako kritikari ari izaitez bertze punktu bat aiphatu behar dugu, eta
hauxe da, ezen burkhide batzuek bere kritiketan importante denaz ansiatzen eztirela,
eta heien kritikez punktu ttipiez geratzen direla. Eztute hulertzen ezen kritikaren helburu
nabusia errore politikoen ta organizakuntzako hutsegiteen ager-araztea dele. Hutsegite
personales buruz eztugu heietan larregi ekhin behar, politikazko errorekin elkharki-
laturik ezpadaude, organizakuntzaren hutsegiteez batera loan ezpadoaz, lagunak nora-
iakin-ezean egon eztitezentzat. Huntaz gainera holako kritika bat sor balad', alderdiaren
organizakuntzako attenzionea falta ttipietan konzentratuko dateke, eta nor ere bildurti
bilhakatuko da, eta alderdiaren egiteko politikoak ahantziko dituzkete. Ezen hau arrisku
handi-handia da.

« Alderdiaren barnako aburu okherren ezabatzea » (1929/ko Neguilan). Hautatu
ianetako I thomuan.

Alderdiaren barnako kritikan subjektivismuaz kontuz behar dugu, arbitrarikeriaz ta
edozein kritikaren vulgarizakunez, gur aburuek fundatu behar dute izan, eta kritikek
zentzu politikoa eduki.

Ber thokian.
Kritika alderdiaren barnean organizakuntzaren gothortzeko zerbitzen duen hárma da,
eta haren gathazkatzeko indarra azkartzeko. Berhain, alderdiaren organizakuntzetan
eta armada gorrian kasu batzuetan bertze kharakter bat beretzakotzen du, atake
personalak bilhakatzen da. Hunek ezteraue soilik individual kaltea ekharten,
alderdiaren organizakuntzei ere baizik. Hau, hiritargo ttipiaren agerpen bat da. Haren
sendatzekotz, alderdiaren khidei, kritikaren helburua alderdiaren gathazkatzeko ahalaren
azkartzea dela erakhutsi behar derauegu, klassi gathazkan garaipena guretzekotz, bilhaka
ezledin atake personalak egozteko bidea.

Ber thokian.
Herria zerbitzatzen dugu, eta hutsak eduk baditzagu ezkara bildur ikhus baditzate, kritika
baditzate. Edonork ager-araz ditzazke. Heina zuzen egon badadi zentzatzeko ditugu
hutsak. Proposatzen dukean herriaren onurako izan badadi, haren araura ekhinen dugu.

« Herria zerbitza ! » (1944/ko Buruilaren 8/an). Hautatu lanetako III thomuan.
Kommunista txinarrok, Txinako herriaren gizaoldeen interesse gorenak hatsarreko
phondutzat onhartzen dugunok, gure kausaren zuzentasunean sinhesten dugu; hari
personal dugun guztia eskeintzean dudarik eztugu, harentzat gure bizia emaiten
gerthurik gaude; ba-ahal-legoke utz ezin dezakegun herriaren interessen arauekoa ezten
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methodu-ta abururik, konzepzionerik edo ideiarik ? Gure aurpegiaren ga-rbitasuna
lohitzeko dathorken lohiaz edo mikrobioaz poztuko ahal garateke ? Organismu
osasuntsua kotsatu nahi lukenik utziko ? Gure herriaren interesseen alde bere bizia
eman duten gure iraultzaren martyrien orhoitzapenak gure bihotz bizia phenaz
bethetzen du. Ba-ahal-legoke orduan zentza eztezakegun interesse personalik ? Zentza
eztirogun hutsegiterik ?

« Elkfiarkilatu gubernuaz » (1945/ko Ephailaren 24/an). Hautatu lanetako III
thomuan.

Gure lehen kausitzean gainean ezkintezke geldirik egon. Gure askieste personale hala
beheretu behar dugu, eta bethi ere gure falten kritika hala praktikatu, nola garbirik
egoitekotz erhautsa khentzen baitugu, egunoro gure aurpegia ikuzten baitugu, eta zola
ekortzen.

« Organiza zaitezte ! » (1943/ko Hazaroaren 29/an). Hautatu lanetako III
thomuan.

Kritika garaiz egin behar da, gauzak iazoaz geroz baizik ez kritikatzeko tendentzia utzi
behar dugu :

« Lurlangintzako Iankidetzeari buruzko problemaz » (1955 No Uztailaren 31/an).
Hutsegiteen ta galtzaien bidez irakatsirik zuhurtasunean handitu gara-te gure egitekoa
hobeki egina da. Edozein gizonentzat, edozein alderdirentzat, hutsegiteak alderatzea
ezina da, bainan, hok ahal-bait gutttienik egin behar genituzke. Errore bat egina denean,
zentzatua izan dedi'la nahi dugu, eta lehen-bait-lehen ta osokienik izanaz, hobeki izanen de.

« Herriko arautza demokratikoaz » (1949/ko Ekhainaren 30/an), Hautatu
lanetako IV thomuan.

XXVIII. - KOMMUNISTOK

Kommunista batek, zintzo, leial eta egikhorra behar du izan; iraultzaren interesseak bere
bizia baino maiteago ukhan behar ditu, eta heien eretzean bere interesse personalak
menderatu. Edonoiz ta edonun prinzipi zuzenak baitetsi behar ditu, eta ethengabe
gezurrezko izpirituaren eta ekhintzaren kontra gudukatu behar du, alderdiaren araldezko
bizia gothortzekotz, alderdiaren lotkiak giza-oldeekin azkartzekotz. Azkenez, alderdiaren
eta oldeen interessez gehiago ansiatu behar du bere buruaz baino. Soilik hunela
kommunistaren izenaren dignea da.

« Liberalkeriari aitzi » (1937/ko Buruilaren 7/an). Hautatu lanetako II thomuan.
Edozein burkhideri iakin-arazi behar deraukogu, ezen kommunista baten elheak eta
egintzak kriterionik gorena bezala herriaren goi interessekilako konformitatea ta giza-oldeen
sostengua eduki behar dutela.

« Elkharki!atu gubernuaz » (1945/ko Ephailaren 24/an). Hautatu lanetako III
thomuan.

Ezein ere mementutan, ezein ere lekhutan kommunista batek bere interesse personalak
lehen postuan ezarri behar eztitu, herriaren ta gizaolde herrikoiken interesse azpian heinak
ezarri behar ditu baizik. Halakotz, berekoikeriak, lazokeriak langintzan, korrupzioneak eta
usteldurak, ostentazioneak eta a. guttieste handiena merezitzen dute; eta egoismuaren
eza, lan egiteko su-ta-garra ta gogoga gauza publikoetan, thairik gabeko bermantza
errespetuaren digneak dira.

« Gudu - nazionalean alderdi kommunista txinarraren ekhitekoa - (1938/ko Urdan).
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Hautatu lanetako II thomuan.
Kommunista batek bethi ere egiaren zaintzeko gerthurik behar du egon, zeren-eta
edozein egia herriaren interessekin batera baitoa. Bere hutsegiteen zentzatzekotz noiz ere
gerthurik izaren da, zeren-eta edozein falta herriaren interessei aitzi baitoa.

« Elkharkilatu gubernuaz » (1945/ko Ephailaren 24/an). Hautatu Ianetako III
thomuan.

Edozein gauzatan kommunista batek bere buruari zergaitik zera denaren itaunkaria egin
behar derauko. Alde guztietara ta arthoski pentsatu behar du, eta gauza guztiak
egikhortasunarekin dioazenz eta ongi finkaturik direnz. Edozein ere kasutan bertzei
itsukiro iarraiki behar etzaie, eta bertzeen aburuen azpian manukortze eskatu.

« Alderdiaren barnako lan egiteko stylu zuzen batentzat » (1942/ko Otsallaren lían).
Hautatu lanetako III thomuan.

Burkhideek orobatasunaren interesseak burura ditzaten ari izan behar dugu. Alderdiaren
edozein burkhidek lanaren edozein adarrek, edozein elhek eta egintzak alderdiaren
osotasuna errotzat eduki behar du. Haren kontra aritzea ezin-onhartuzkoa da.

Ber thokian.
Kommunistek exemplu bat behar dute izan praktikotasunean ta aurrezikhustean, zeren-
eta bakharrik zentzu praktikoaz bethe baititzazkete egitekoak, eta bakharrik aurrez-
ikhusteaz bide-galtzerik ezpaitu edukiko.

« Gudu nazionalean alderdi kommunista txinarraren ekhitekoa » (1938/ko
Urrian). Hautatu lanetako II thomuan.

Kommunistek, bertzeek baino hurrunago ikhusi behar dute, eta abnegatuagoak izan, eta
preiudizioen gabe egokera berri baten hulertzekotz bertzeek baino gauzago behar lukete
izan. Giza-oldengan bermatu behar lukete heien laguntza edikitzekotz.

« lapon-aurkhako iarkitza perioduan txinar alderdi kommunistaren egitekoka »
(19371ko Orstaroaren 3/an). Hautatu lanetako I thomuan.

Kommunistek ixtudietan ere iarraibidea izan behar lukete, egun oroz giza oldeenganik ikasi
behar lukete ta bere burua hezi.

« Gudu nazionalean alderdi kommunista txinarraren ekhitekoa » (1938/ko
Urrian). Hautatu lanetako II thomuan.

Gizaoldeen higikunean kommunista bat gizaoldeen adiskidea tuko da, eta ez heien buruzagia
bezala, ethen gabe ikasten bezala ta ez politikari bulegokrata bezala.

Ber thokian.
Kommunistak eztira nehoiz ere gizaoldeenganik bereiziko, eta huntaz konturatu gabe
minori bat aintzina eraman, maioriaren egokera ahantziaz; aurreratu elemenduen ta
gizaoldeen maioriaren arteean lotki hersiak ezarriko dituzte. Hau baita maioriagan
pentastzea.

Ber thokian.
Kommunistok haziak bezelakoak gara, herria lurra izanki. Norat ere ioanarren
herriarekin bilduko gara, eta erroak hartuko ditugu, eta herniaren erdian loratuko.

« Txunking-eko negoziazioneak » (1945/ko Urriaren 17/an). Hautatu lanetako IV
thomuan.

Gauza guztietan kommunistok gure burua herriarekin bateratzen iakin behar dugu. Izan
ahal litezke onurakorrak txinar herriarentzat, zein ere gauzatan, gure ailderdiaren
khideak baldin-eta bere bizitza osoa laur ormen artean iragaiten balira, ekhintzetarik
gerizpean mundutik bereizita ? Ez, nehola ere ez ! Hunelako genteen beharra eztugu gure
alderdian. Kommunistok ekhaitzetan sartu behar dugu eta munduari aurkhaz-aurk behatu
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behar diogu, ekhaitz handiekin ta gizaoldeen gathazkarekin.
« Organiza zaitezte ! » (1943/ko Hazaroaren 29/an). Hautatu lanetako III

thomuan.
Kommunisten aintzinzaineko ekhintzak eta heien iarraibideak egarsari handi-handia
dute. Kommunistek, Zortzigarren Ruta-Armadan ta Laugarren Armada Berrian kuraddearen
iarraibidea behar dute izan gathazkan ta ordenen bethetzean, iarraibidea izaitekotan
disziplinari so egin behar deraukote, eta lan politikoa egin, bai eta barnako
batasunaren zaintzean eta elkhartasunean ere.

« Gudu nazionalean txinar alderdi kommunistaren ekhitekoa ». (1938/ko
Urrian). Hautatu lanetako II thomuan.

Kommunista batek nehoiz ere eztu bere burua ezin-hutsegitezkotzat edukiko, eta ezta
arrogant izanen, bere baitan gauza oro ondo dena ta bertzeetan gauza oro gaizki dena
pentsatzearekin. Eztu bere ganbaran bere burua hersiko, ez eta lekhorean er ezta
elhazu izanen, edo - ta bertzeen despota izan nahi.

« Xansi - Kansu - Ningsia muga lurraldeko biltzarrean emanikako mintzaddea »
(1941/ko Hazaroan 21/ean). Hautatu ianetako III thomuan.

Kommunistek, kommunistak eztirenen aburua attenzioneaz entzun behar dute, eta
heien iritzia eman lezaten utzi behar dituzkete. Erraiten dutena, zuzen baldin badadi,
onetsiko dugu, eta bertzeen phondu azkarretatik ikasi behar dukegu, bai-eta bertzeek
erraiten dutena zuzen ere eztagoenean, heien iritzi eman lezaten utzi behar ditugu, eta
geroz pazientziaz beharrezkoak diren argitzapenak eman behar generauzkete .

Ber thokian.
Kommunistek eztituzte alderatuko beren lanean huts egin dutenak, ezin zentzatuzkoak
eztirenean, heien eretzan persuasionea erabiliko ditute hok zentzatzekotz eta era-aldatzekotz:

Gudu nazionalean txinar alderdi kommunistaren ekhitekoa (1938/ko Urrian).
Hautatu lanetako II thomuan.

Kommunistek eztituzte, ez guttietsiko, ez mesprezatuko politikan atzeratu diren
personak, hok bihotz onez traktatuko dituzte, berenganatuko, konventzutuk eta aintzinago
loan ditezentzat kuraddeztatuko.

Ber thokian.

XXIX. – KADREAK

Gure herriak eta gure alderdiak beren kolorea aldatuko eztutela seguru izaitekotz ezta
naikhoa linea politiko iustuak edukitzea; proletargoaren kausa iraultzailearen iarraitunak
miliunka hazi ta eratu behar ditugu baizik. Ber oinharrian, proletargoaren kausa
iraultzailearen iarraitunen eretzearen itaunkaria, proletari iraultzaile zaharren belhaunek
hasitako marxismu - leninismuaren kausak, heina iarraitzeko personak edukiko dituenz, gure
aliderdiaren eta Statuaren zuzentza engoiti ere proletari iraultzaileen eskuetan izanen
denz, gure ondorengoak eta hurrengo belhaunak iagoitik ere rnarxismu-leninismuaren
bide zuzenean barna aintzinago ioanen direnz iakitea da, Txinan Khruxtxow-
revisionismuaren berritze baten eragozteko gauza garenz. Laburzki hauxe ansia handiko
itaunkaria da gure alderdiaren ta herriaren zorthearentzat, bizi-ezpa-heriotzeko itaunea da.
Proletargoaren gauza iraultzailearentzat funtsezko gauza da ehun, mila edo hamar-mila
urtheko. Soviet-Elkhargoan iazotako era-aldakuntzaren hondopeaz, propheta
imperialistek Txinako alderdian hirurgarren edo laurgarren belhaunean ere, « bakhezko
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bilhakatze » batetan itxaroten dute. Guk geuk imperialisten prophetia ezabatuko
dugu. Nun ere ta noiz ere gure organizakuntzek, malla gorenetan bezala beheretan ere,
kausa iraultzailearen iarraitunen hezitzeaz ta eratzeaz ansiatu behar dute. Zeintzu
dira proletargoaren kausa iraultzailearen irraitun digneak izaitekotz bethe behar diren
baldintzak ?
Egiazko marxista-leninistak behar dute izan ez marxismu-leninismuaz aphainduriko
Khruxtxow bezalako revisionistak.
lzpirituaz ta gorphutzaz Txinako ta mundu osoko maiori handienaren zerbitzuan agitzen
duten iraultzaileak behar dute izan, eta ez Khruxtxowek bezala gizakente-taldetto
baten, bere herriaren maila burgesaren alde agitzen, mundu osoaren reakzionarien ta
imperialisten alde agitzen. Gizaoldeekin batera ioan eta hauiekin lan egiten dakiten
proletargoaren gizon politikoak behar dute izan. Beren aburukideez bertze. beren aburuak
eztitutenekin ere, lan egiten iakin behar dute, aurkhakariak izanagatik,praktikak heien
hutsegiteak erakhutsiak dituenarren. Berhain begirantza handi behar duteke eduki batez
ere arrivisten ta Khruxtxow bezalako konspiratoreei buruz, eta alderdiaren ta Statuaren
zuzentza beretzako ezlezaten ekhin, zein ere mailatan.
Alderdiaren zentralismu demokratikoaren applikakuntzaren iarraibide bat eman behar
dute « gizaoldeenganik ethor ta gizaoldenganat itzul » delako prinzipiaren gainean basatu
den zuzentzaren methoduaren buruzagiak behar lukete izan eta gizaoldeen hulertzeko
gauza izaiteko lan egiteko stylu demokratikoa landatu. Eta eztute alderdiaren
zentralismu demokratikoaren prinzipia hautsi behar Khruxtxowek bezala, bothere
autokratiko batez baliatu, uste gabe burkhideak oldarkatu ta iazarri, hulertzea ukhatu
ta diktator baten gisa agitu.
Modestuak eta zuhurrak izan behar dute, arrogantziatik eta burgoikeriatik hurrun...
autokritika egiten iakin behar dute, eta hutsalaldiak eta erroreak beren lanean
zentzarazteko kuraddea eduki behar dute. Nehoiz ere eztute ari izan behar Khruxtxowek
egiten ohi duen arauera, beren buruek egin dituzten faltak ezkutatzen; eta kreditu guztia
bere buruarentzat hartzen dutelarik bertzei kulpak eman.

Gizaoldeen gathazkan, proletargoaren kausa iraultzailearen iarraitunak agerten dira,
iraultza ekhaitz handietan galtzairutzen dira ta hazten. Gizaoldeen urthe askotako
gatahazketan frogatu behar ditugu funkzionariak eta ezagutu, eta bertara iarraitunak
hautatu ta eratu.

« Khruxtxowen alegia-kommunismua ta munduari heniak emaiten derauzkion
irakaskintzak delakoan aiphatu 1964/ko Uztailaren 14/an).

Gure alderdiak, bere organizakuntzak erresuma osoan hedatu behar ditu, iakinaren
gainean pentsatu helburu batetaz milaka kadreak eratu behar ditugu, eta ehunka giza-
oldeen dirigent onak. Kadre haukiek eta dirigent haukiek marxismu-leninismu assimilatu
behar dute, politiko argi-ikhustea eduki, laneko kompetentzia, berez problemak askatzen
behar dukete, diffikultateetan ezin-uzkailizkoak izan, eta herriari, klassiari ta alderdiari
emanak behar dukete izan. Hauien gainean egarita, Alderdiak bere khidekilako lotkiak
segurtatzen dituke, ber denporan gizaoldeekin, eta zuzentza batetaz finkaturik, zeina
heiek gizaoldeetan eragitzen baitute, alderdiak etsaiaren kontra buruzagituko da.

Berekoikeriatik at, individu - heroismukeriatik at, ostentasionerik gabe, indolentziaren
eta iasankeriarengabe, ta burgoikeriarengabe behar dute izan, herriari ta klassiari
emanak behar dukete izan, Hunelakoak dira bere zeintasuna, alderdiaren khideek,
kadreek eta zuzendariek eduki behar dute lan egiteko stylua.

« Gathazka dezagun, gizaoldeak miIiunka iapondarren kontrako
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gathazla-bekho elkharkilatu ta nazionalerat ekharteko » (1937/ko
Orstaroaren 7/an). Hautatu lanetako 1 thomuan.

Kadreek egiteko erabakitzailea dute, linea politikoa deffinitua den bait. Planu baten
araura, kadre berrien numero handiaren eratzea, gure gathazkatzekoa da.

« Gudu nazionalean txinar alderdi kommunistaren ekhitekoa » (1938/ko Urrian),
Hautatu lanetako II thomuan.

Kadreen politikan, alderdi kommunista kriterion hauk onhartuko ditu: alderdiaren
linearen applikakuntza bermua, disziplinaren onestea, gizaoldekilako elkhartasun hersia,
askatasun osoan lan egiteko kapazitatea, egitekoarentzako su-ta-garra ta
interessegabekotasuna; hauxe baita « merezimenduen araura izendatzea » delakoaren
politika.

Ber thokian.
Kadreek lan ekhoizle kollektivuan parthekatu behar dutelako systema zaindu behar
dugu. Gaure alderdiko ta Statuko kadreak ohialako langileak dira; eztira herriaren
gainean haztatzen diren iaunak. Lan ekhoizle kollektivua parthekatzen dutelarik
kadreek herriarekilako lotki hersiak thairik gabe zaintzen dituzte. Hau baita negurri
handi bat, importantzia funtsekoarena regimen sozialista bulegokratikoaren kontra
buruzagitzakotz eta revisionismua ta dogmatismua sort ditezen eragoztekotz.

« Khruxtxowen alegia-kommunismua ta munduari heinak emaiten derauzkion
historiko irakaskintzak » delakoan aiphatu (1964/ko Uztailaren 14/an).

Kadreak iuddatzen iakin aikeneza! Aikeneza ez finka gure aburua egintza bereizi batetan,
kadre baten bizitzaren mementu batetan, hainaren iragan aldia ta lan osoa iudda ditzagun.
Hau da kadre baten iuddatzeko rnethodu essentziala.

« Gudu nazionalean Txina alderdi kommunistaren ekhitekoa » (1938/ko
Urrian). Hautatu lanetako II thomuan.

Kadreak nola erabilten aikenitza iakin ! Zuzendari baten beharkizuna, funtsean, ideien
aurkhitzea da kadreen erabiltea da. Planuen eratzea, erabakitza bat har, agintza bat
eman, zuzendaritza bat eman, eta a., hau da ideien aurkhitzea. Praktikan ideien sartzeko
kadreak bildu behar ditugu, eta ekhintzari heiatu : hauxe da kadrea erabil.

Ber thokian.
Kadreez ansiatzen aikeneza iakin! Huntara molen hauk ditugu: orientatu egiten dituzkegu.
Hau da, libroki lan egin dezaten utziagatik, heien responsabilitateak har ditzatentzat, behar
den mementuan zuzentzak eman behar derauztegu; huntarat alderdiaren linea
politikoaren zuzentza-pean ere, heien izpiritu kreatzailea erakhuts lirokete. Bigarrenik,
heien nivela goititu behar dugu : hau da ikasteko ahala aman behar derauegu, eta
edukatu, heien ezagumen theorikoak aberats ahal litirotentzat eta qualifikatuagoak izan
litezen. Hirurgarrenik, heien lana egiaztatu behar dugu, heien experientziaren balantza
egiten lagundu behar derauegu, kausitzea handitzekotz, erroreen zuzentzekotz. Egiteko
bat eman, bainan haren bethetzea egiaztatzeke ta errore handiak egin eztitzateno
heietaz ezansiatzea hau ezpaita kadreez konturatzen. Laurgarrenik erroreak egin dituzten
kadreen eretzean, generalki heien zentzaraztekotz persuasionezko methoduak erabili behar
ditugu, eta gathazka methodua soilik erabiliko falta handiak egiten dituztenen kontra;
baldin eta kudeatzen utz ezpalezate. Egoarria hemen ezinbertzea da. Falta bat da, arhinkiro
genteen kontra « opportunismuaren » eihea erabil eta heien kontra konsiderakuntza gabe
garlan sartzea. Bortzkarrenik : diffikultateak dituzten kadreei laguntza eman behar
derauegu, eri direnean eta familia ta materialezko kezkak dituztenean lagundu behar
ditugu ahal den bezainbertze. Hunela kardeez ansiatu behar dugu.
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Ber thokian.
Zuzendarien talde bat, egiazki elkharturik eta giza-oldeekin lothruik, gizaoldeen
gathazkan, eta ez heietarik at, progressivuki eratu behar da. Gehienetan zuzendarien
talde bat, burruka handi hastapenean, erdian ta hamaieran ezin liteke egon aldatzeke,
ez-eta hunela ere ezlizateke izan behar, gelditzeke elemendu aktivistak aintzinatu behar
ditugu, zuzendarien taldean hoin kalifikatuak eztirenak ordez ditzatentzat, bai eta
endekatu direnak ere ordez ditzatentzat.

« Zuzentza methoduei buruzko itaunkariak » (1943/ko Ekhainaren Vean). Hautatu
lanetako III thomuan.

Baldin-eta gure alderdian kadre zaharren eta berrien maioriaren artean lankidetza osoa
egon ezpaledi; gure gauzak biderdian geratzeko arriskua ledukake. Hortakotz, kadre zahar
guztiek kadre berriei abegi onena eman behar derauete ta solizitude beroena. Zigurki
haukiek hutsaz dituzte, iraultza soilik azken aldietan danik parthekatzen dute, eztute
atynik, batzuek ere gizarte zaharraren ideologiaren parthe viziotsuak dituzte : hau da,
hiritargo-ttipiaren individualismuaren ondorioak. Bainan huts hauk heziketaz ta
iraultzazko galtzairutzearen bidez khen ditezke. Kadre gazteen hobariak —Stalinek
erraiten zuenez— gauza berrientzako zentzu fina dutelakoan datza, huntarat
enthusiasmua ta aktivitate handia erakhusten baititute : eta hauxe berau kadre
zaharrik askok eztu. Kadre berriek eta zaharrek elkhar respetatu behar dute, elkharren
ganik ikasteneta, batbederaten phondu ahulak azpiratu - ta, elkharri beren phondu
azkarrak emaiten-eta, kausa kommunean batera ioaiteko-ta tendentzia sektarien kontra
zaian egon.

« Alderdiko lan egiteko stylua zuzent ! » 1942/ko Otsailaren 1/ean). Hautatu
lanetako III thomuan.

Kadre kommunistez bezala kadre ez-kommunistez ere ansiatu behar gara. Alderdiaren
lekhorean gente kapablerik asko dago, eta hauiei ez-ikhusi egin behar etzaie.
Kommunista guztiek eginkera burgoiak utzi behar ditute, eztute ukhanen
exklusivitatetik, ailezate iakin kommunistak eztiren kadreekin lan egiten, ailitzate lagunt !
eta heien eretzean lagun baten egikera beroa ailezate eduk, eta japonen aurkhako
kausa handian heien lana ailezate orienta erresumaren iraikitzekotz : ezen hauxe baita
heien beharkizuna.

« Gudu nazionalen txinar alderdi kommunistaren ekhitekoa » (1938/ko
Urrian). Hautatu lanetako II thomuan.

XXX. – GAZTERIA

Mundua zuena bezala gurea ere bada, bainan finean zuen mundua da. Gazteok,
azkartasunaz ta bizitzaz betherik, biziaren koskontzean, iguzkia goizeko zortziretan
edobedaratziretan zarete. Gure itxaropena zuetan iarrita dago... Mundua zuena da.
Txinako ethorkizuna zuena da.

« Txinar ixtudiant eta praktikantekilako mintzaddea Moskoan » (1957/ko
Hazaroaren 17Jan).

Gure gazteriari, gure herria oso praubea dela iakin arazi behar deraukogu, aldi guttitan
egokera hunen aldatzea ezina dela, gazteriaren ta herri osoaren bermantzez egin
ditekenetik egiteko hunen askatzea dathor eta gazteriak eta herri osoa elkhartuta bere
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eskuetan erresuma aberats eta indartsu bat urthe dekada batzuetan iben dezakete.
Regimen sozialistak biharko gizarte idealerako atheak ideki derauzkigu, bainan hura egia
bat bilhaka ledin, gothorki dan egin behar da.

« Herriaren baitako iazaragoen askatze iustuaz » (1957/ko Otsailaren 27/an).
Gazterik askok politikazko ta gizarteko bizitzan experientziarik ezpaitu, gazte hauiek
ezin lezakete Txina zaharraren ta berriaren arteko erkatzea egin. Zail zaie hulertzea nola
gure herriak ezin-sinhetsizko gathazka gogor eta zailen artean aintzina ioan behar zuen
imperialismuaren ta Guomindang-reakzionarien uztarria egotzi baino lehen eta zeinbat
urtheren lan gothorra beharrekoa den gizarte sozialista zoriontsua iraikitzekotz
Hortakotz bethi gizaoldeengan polikazko heziketa-lana egin behar da, eta gizaoldeei
sortzen diren diffikultateak, egiaren arauera argitu behar zaizte, heiekin batera
diffikultateen azpiratzeko moienak onhartzekotz.

Ber thokian.
Gazteria gizarteko indar egikhorrena ta dynamikoena da. Gehienik ixtudiatu nahi duen,
guttienik Konservatukiro pentsatzen duen indarra, eta hau, batez ere, sozialismuaren
epokhan. lgurikitzen dugu, ezen herriko alderdi organizakuntzek gazteri
organizakuntzekin arthoski ikhertuko dutela nola gazteen energiari, batez ere,

koskontzeko possibilitateak eman lekizkidikeon, eztitirote gazteak galga berdinaz iudda,
eztitirote heien berezdurak ezaba. Naturalki gazteek zaharrenganik eta gizonenganik
ikasi behar dute, eta heien akkordioa, ahal denetan, lan egin baino lehen, hartu behar
lukete.

« Txungxan eskua!deko Xinping kantoineko 9/gr. iulangintza ekhoizpen
kooperatifaren gazteen oldar-brigada » izeneko artikuluaren oharra (1955).
Txina baserrietako luriangintzaren koskontzean.

Zein da gazte batiraultzaile denz iakiteko kriteriona? Nola hau iakin diteke? Eztago kriterion
bat baizik : langileen ta nekhazarienoldeekin elkhartu nahi du bere burua eta hunela lan
agiten ahal du ? Ezpaleza hunela egin kontra-irau!tzailea da, eta ezta iraultzailea. Egun
hunela lan egin baleza, langile ta nekhazariekin loan baledi, orduan iraultzailea ,da,
bihar hunela ezpaleza gehiago egin, eta herriko iendek zapaltzen balitu, orduan ez
iraultzaile bat da, kontra-iraultzaile bat baita.

« Gazteriako higikunearen orientatzea » (1939/ko Orstaroaren 4/an).
Hautatu lanetako II thornuan.

Gizaoldeen gathazka iraultzaileetan su-ta-garraz sartu baino lehen intellektualak, heien
zerbitzuen sartu baino lehen, heiekin elkhartzekotz, askotan subjektivismuaren ta
individialismuaren iaidura dute, heien iaibalak eta dudaz betheak dira. Hala bada,
txinar intellektual iraultzailerik asko ainztinzaineko egiteko edukiagatik,
gizaoldeekilako zubia izanagatik ere, guztiak eztira iraultzaileak hamairaino.
Heietarik batzu mementu kritikoetan iraultzaren lerroak utziko dituzkete, eta
iasankorrak bilhakatzen dira, zathi ttipiago bat ere iraultzaren etsaiak bilhaka ditezke.
Huts hauk intellektualek gathazka luzeetan baizik eztitzazkete azpira.

« Txinako iraultza ta Txinako alderdi kommunista » (1939/ko Neguilan).
Hautatu lanetako II thomuan.

Bere ekhintza alderdiaren egiteko zentralarekin elkharkilatzen dutelarik, gazteriaren
Elkhargoak lan independent bat agitu behar du, gazteriaren kharakteristekin batera.
Txina berriak gazteen interesseak zaindu behar ditu, belhaun gaztearen eratzeaz
ansiatu behar du. Gazteek ixtudiatu ta lan egin behar dute, bai eta kirolak ere praktika
ditzaten eta hatsedon.
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« Gazteriaren Elkhargoaren II Biltzarraren Presidivari emanikako argibideak »
(1953/ko Ekhainaren 30/an).

XXXI. – EMAKUMEAK

Gizonak Txinan hirur bothereren azpian egoiten ohi dira (politika-botherea, ahaidegoa -
botherea ta erlegino - botherea. Redakzionearen oharra)...
Bainan emaztekiak huntaz gainera gizonen botherearen edo senharraren botherearen
azpian ere ba daude. Botherearen laur forma haukiek — politika-, ahaidegoa-,
erlegino ta senhargoaren bothereek — systema feudal-patriarkhalaren ideologiaren
orobatasuna aurkhezten dute, txinar herria lotzen duten laur korda lodiak dira,
batez ere nekhezarigoan.
Lehenago erakhusia dugu nola nekhezariek, baserrian, lur-iaubeen iau- barigoa aurizki
duten. Munen ondoan bertze botherearen forma guztiak itzulikatzen ari dira. Lur-
iaubeen iaubarigoaren aurizkitzeeak ahaide- goaren, erleginoaren ta senharren
botherea hautsi egin du... Senharren botherea bethi ere lurlangile praubeen sendietan
ahulagoa izan ohi da, zeren-eta egokera oikonomikoen beharkizunak emazteek lana har
zezaten arazten baitzituen, familia abratsetan baino gehiago. Hunengatik elhe egiteko
bothererik gehiago zuten eta familiaren egitekoetan erabakitzeko botherea ere bai.
Azken urtheotan, baserrietako galtzai handiagoaren kausatik emaztearen gaineko
senharraren botherea deusezagotu da.
Berrikiago baserrien higikunearen agertzearekin emazteek lekhurik askotan
baserritar emakumeen bottigoen eratzeaz hasi dira, heientzat burua iantxatzeko
ordua ethorri zen, eta senharraren botherea geroago ta ahultzenago da : laburzki,
systema feudal-patriarkhalaren ideologi osoa zalantzan sartu da nekhezarien
autoritatearen handitzearen aintzinean.

« Baserritar higikuneari buruz Hunan - en eginikako aztertzeari buruzko
ageria » (1927/ko Ephailan). Hautatu lanetako I thomuan.

Elkhar zaitezte ekhoizpen eta politikazko egintzetan parteka zazue, emaztearen egokera
oikonomikoa ta politikoa hobe zazue.

« Txina Berriko Emakumeak delako errebistaren lehen numerorako » - (1949/ko
Uztallaren 20/an).

Gazteen, emakumeen ta humeen interesseak zaindu, ixtudiatzeko ezindu ixtudiantak
lagundu beren burua organiza lezaten eta Japonen kontrako iarkitza-gerlan parthe
har lezaten, eta progressu sozialean partheka lezaten lagun, ezkontzearen askatasuna
ta sexuen berdintasuna segurta, gazteei ta humeei irakaskintza onurakhorra eman.

« Elkharkilatu gubernuaz » (1945/ko lorrailaren 24/an).
Hautatu lanetako III thomuan.

Gure funtseko egitekoa, lurlangintzako lan-eskuaren arrazoinezko emplegatzearen
organizatzea da, eta emakumeek ekhoizpenean parthe har lezaten eramaitea.

« Gure politika oikonomikoa » (1945/ko Urtharrilaren 23/an). Hautatu
lanetako 1 thomuan.

azada sozialista handiaren iraikitzekotz, emakumeek ekhoizpen-egitekoetan parthe
har dezaten ekhartea da. Ekhoizpenean, R lan berdinari sari berdina » delakoaren
prinzipia applikatu behar dugu. Gizonaren ta emaztearen bitarteko berdintasuna, gizarte
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osoaren era-aldatzearen prozessuan baizik eztiteke egin.
« Lan gathazka-bekhoari emaztekiak dathorzkio » delako artikuluarentzako oharra
(1955). Txinako baserrietan sozialismuaren koskontzean.

Lurlangintzako kooperazione-higikunearen ondoan, kocperatifarik asko lan-eskuaren
faltaz daude. Sorhoetan lan egiten eztuten emaztekiak lanaren gathazka-bekhorat
eraman behar dira Emakumeak Txinan laneskuaren ithurburu ioria dira. Huni bere
balorea, erresuma sozialista handi baten iraikitzeko gathazkan eman behar deraukogu.

« Emakumee mobilizatzearen bidez lan-eskuaren falta khendu da » artikulíaren
oharra (1955). Txinako baserrietan sozialismuarenkoskontzean.

Emakumeen lan-esku guztiak lanaren gathazka-bekhoan bere postua hartu behar du, non
,,lan berdinari sari berdina » delako prinzipia applikatuko baita, eta hau albait lehenik
egia egin behar lizen.

« Xingtai distrituko emakumeen elkhargo demokratikoaren programma
lurlangintzako kooperazioneko higikuneko kursua emaztekietan » delako
artikuliarentzako oharra (1955). Txinako baserrietan sozialismuaren koskontzean.

XXXII. - KULTURA TA ARTEA

Egungo munduan, edozein kultura, edozein literatura ta edozein arte gizarte klássi
berezin batena da, eta pol.itikazko linea batetik ialgitzen da. Eztago egikhortasunean
arteagatikako arterik, politikarekin parallelki ez lebilken ta politikatik aske lizen arterik.
Literatura ta Arte proletariak proletargoaren kausa iraultzaile osoaren zathi bat dira, edo-
ta Leninek erraiten zuenez : Iraultzaren Mekhanismu osoaren « urkatxosko ta burpilttoak ».

« Yenaneko Literatura ta Arteari buruzko mintzaddeetako hitzaldiak (1942/ko
Orstaroan). Hautatu lanetako III thomuan.

Kultura iraultzailea, herriaren oldeentzat iraultzaren hiskilo indartsua da. Iraultzaren
aintzinean iraultzaren gerthutze ideologikoa dathor, iraultzaren denporan kultura
iraultzaren bekhoan athal important eta ezin-bertzea da.

« Demokrati berriaz(1940/ko Urtharrilan). Hautatu lanetako II thomuan.
Gure literatura ta artea gizaoldeen zerbitzuan daude, batez ere langileen, nekhazarien ta
gudarientzat eginak dira, eta ber hauiek heietaz baliatzen liren.

« Yenaneko Literaturata Arteari buruzko mintzaddeetako hitzaldiak (1942/ko
Orstaroan). Hautatu lanetako III thomuan.

Gure literaturgileek eta artistek egiteko hau bethe behar dute, eta heien ikhusunea
aldatu, soldauen, langileen eta lurlangileen alderat, proletargoaren alderat iragan behar

.dute, langileen, lurlangileen eta gudarien oldeetan sartzen direlarik, gathazka
praktikoetan erdian ari izaiten, marxismu-leninismua ta gizartea ixtudia. Soilik hunela arte
proletariak edukiko ditukegu.

Ber thokian.
Literatura ta artea Iraultzaren mekhanismu orokarrean sar-arazi behar ditugu on-ongi
herriaren heziketarako ta biltzeko harma indartsua bilhaka litezen, etsaiaren kolpatzekotz
eta ezabatzekotz, etsaien kontra gathazkatzekotz elkhartu indarrez herria lagunt
dezatentzat.

Ber thokian.
Literaturaren eta artearen kritikan bi irizpide dago : politikarena ta artearana... Alta,
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politikazko ta artezko irizpideak dagozke. Zein da heien arteko eretza ? Nola mundu-
behakune generalean eta artearen kreatzearen methoduen ta arte-kritikaren artean
berdingoaren zeinu bat ezar ezpaitezakegu, halatan ere politikaren ta artearen bitartean
eztezakegu berdingoaren zeinurik ifini. Politikan ezin -'higituzko kriterion abstraktu
bat ukhatzen dugun bezala artearentzat ezin-higituzko kriterion, abstraktu bat ere
gaitzesten dugu ; edozein klassitan, edozein klassi-gizartetan bere kriteriona da,
politikoetan bezala artistikoetan ere. Berhain klassi - gizartetan ere, zein ere klassik
politikazko kriteriona lehen lekhuan ta artistikoa bigarrenean ezarten du. Guk geuk
artearen ta politikaren batasuna, kontenutu ta ereduaren arteko batasuna, kontenutu
iraultzaile politikoaren ta artezko eredu komplituaren bitarteko batasuna eskatzen dugu.
Balore artistikoaren gabeko arte-obrak politikan oso aintzinatzaileak izanagatik, indarrik
gabekoak dira. Hortakotz, aburu politiko faltsuak aurkhezten dituten arte-obren kontra
bezala « plakat eta slogan » izeneko tendentziaren kontra ere bagaude, non bekharrik
ikhusune politikoak ager-arazten baitira, bainan non indar artistikoak huts egiten baitu.
Literaturen ta Artearen itaunkarietan bi gathazka-bekhotako borroka egin behar dugu.

Ber thokian.
« Ehun lore koskont litezen ta ehun eskola zein-gehiagoka ari izan ditezen »
politikak, artearen loratzea, iakintzaren aintzinatzea, gure herrian kultura sozialista
koskont ledin nahi du. Artean eredu ta stylu bereziak bilhaka ditezke, iakintzaren eskola
differentak zein-gehiagoka ari izan ditezke. Gure aburuz artearen ta iakintzaren
bilhakatzearen kontrakoa lizateke administrzionezko negurriez arteko stylu berezin edo
eskola bat botxarazten bagendu edo bertze stylu bat eta eskola bat debekatzen bagendu.
Artean eta iakintzan zuzen ala okherradena artizarien ta iakintzalarieh arteko eztabaida
libroaren bidez, etaiakintzazko ta artezko lan praktikan garbitu behar da. Eta ez agintzen
bide ximpleez.

« Herriarenbaitako iazargoen askatze iustuaz » (1957/ko Otsailaren 27/an).
Kulturarengabekoarmada, armada ez-iakituna da : armada ez-iakitunak
ezin dezake etsaia azpira.

« Gathazka-bekho elkhartua kuitur-lanean » (1944/ko Urriaren 30/an). Hautatu
lanetako III thornuan.

XXXIII. - IXTUDIA

Txina lurlangile ta atzeratua, herri aintzinatu ta industrializatua bilhakaraztekotz gothorki
lan egin behar dugu, eta bizkitartean gure experientziak naikhoak ere eztira. Halakotz
ikasten ikasi behar dugu.

« Txinako alderdi kommunistaren VIII Biltzarrarensarraiera » hitzaldia (1956/ko
Irailaren 15/ean).

Aurkhintzak bethikozko aldakuntzetan dagotza, eta gure ideiak egokera berriekin adox
ditezen ikasi behar dugu. Marxismua ongi ezagutzen dutenek ere, eta egokera
proletarian bermuak direnek ere, ikasten iarraiki behar dute, berria beretzen ta problema
berriak ixtudiatzen.

« Propaganda lanar/ buruzko alderdi kommunistaren konferentzi nazionalaren
hitzaidia » (1957/ko Ephailaren 12/an).

Lehenago ezagutzen ezkenduen guztia ikasi eginen dugu, Ezpaikara soilik onak mundu
zaharraren zartzakatzekotz, baizik - eta mundu berriaren iraikitzekotz onak ere baikara.
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Txinako alderdi kommunistaren VII biltzarretik iralgi kommintatu zentralaren
bigarren bilkura plenariaren erreporta (1948/ko Ephailaren 5/ean). Hautatu
lanetako IV thomuan.

Ikasteko bi eredu dago. Bata dogmatikoa da, guztia onesten da, gure herriaren
egokerei erantzun edo ez. Eredu hau ezta ona. Bertzea da gure buru-fuina lan eragiten ta
gure herriko egokerei daronsena, hau da : gutzat onurakhorra izan liteken experientzia
guretuaz.

« Herriaren baitako iazargoen askatze iustuaz » (1957/ko Otsailaren 27/a n.)
Marx-eta Engels-eta Lenin-eta Stalinen theoriak balio universala daduka. Eztu9u
dogmatzat hartu behar, ekhintzarendako gidaritzat baizik. Marxlenindiar terminologia
ikasiaz ezkara askietsiko, marxismu – leninismua iraultzaren iakintza bezala ixtudiatu
behar dugu, bizi egikhorraren ixtudi hedatuan egarita, iraultzaren experientziaren gainean
finkaturik Marxek, Engelsek, Leninek eta Stalinek athera dituzten ialgipenak ixtudiatuaz
bertze heien ikhuspegi ta methodua, problematen ikhertzean ta askatzean atotsi behar
ditugu.

« Txinako alderdi kommunistaren egitekoa gudu nazionalean » (1938/ko
Urria). Hautatu lanetako II thomuan.

Theori iustu bat eginaz geroz, hari buruz erran-merran hutsez askiets bagaitez,
gaitzeruan gorde badezagu, praktikarat eraman ezpadezagu, theori hau, zein eder izan
zedin-arren, ondioriorik gabe geratzen lizateke.

« Praktikaz » (1937/ko Uztaila). Hautatu lanetako I thomuan.
Theori marxista assimilatu behar dugu, eta haina applikatzen iakin, applikatzekotz ikasi
behar dugu, éta buruzagitu. Baldin-eta marxismu-leninismuaren ikhuspunktutik itaunkari
bat edo bertzea argitzen bazenekitza laudoriatuko zaituzkete, nolabait kausitu duzula
erran dirokete. Itaunkariak gehiago argitu, azalpenak handiagoak eta sakonagoak eta
laudoriotzenago zaituzkete.

« Alderdian lan egiteko stylu zuzen baten alde » (1942/ko Otsailaren
Vean). Hautatu lanetako III thomuan.

Nola elkharkilatuko theori marxista-leninista ta txinar iraultzaren egikhortasuna ?
Erraz hulert diteken phrasi batetaz erran diteke : « zagita bota iturat ».
Marxismua, txinar iraultzari hola zafo, nola zagita ituari. Bainan burkhide batzuek
zagita botatzen dute ituari behatu gabe, menturaz botatzen baitute. Burkhide
haukiek iraultza ok egin dezakete.

Ber thokian.
Lan egiten experientzia dutenek ixtudi theorikoan ari izan behar dute, eta
liburuekin arthoski trabailatu : soilik orduan beren experientzia systematiza
lezakete, eta nivel theorikoraino goiti lirokete, hunela heien mugatu experientzia
egia generaltzat eztute atotsiko, eta errore empirikoak eztituzkete eginen.

Ber thokian.
Liburietan ixtudiatzea ikasteko eredua da, ikasia denaren applikatzea bertzea da
: importantagoa ere. Gure methodu nabusia da gudu egitearekin ikastea, hura
egiten dugularik. Eskola batetan sartzeko biderik eztutenek gudu egiten ikas
lirokete heina egin balezate. Iraultza-gudua herriaren egitekoa da, gudu huntan
gehienetan eztugu gathazkatzen ikasiaz geroz, baizik-eta gathazkatzen hasten da,
eta geroz ikasten da, gathazkatzea ikastea baita.

« Txinako iraultza-guduaren strategi-problemak » (1936/ko Neguilan).
Hautatu lanetako 1 thomuan.
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Zivilista ta soldau baten artean nolabaiteko unes dago, bainan hauxe ezta txinar
murrurik, erraz gainez diteke-ta, une hura gainezteko methodua iraultza-guduan
parthekatzea da. Ikastea, eta ikasi dena applikatzea b,raza eztela diogunean, gauza
bat errotik arthoski ixtudiatzea, eta ixtudiatua dena antzeaz applikatzea erraza eztela
diogu. Zivilistak erraz soldauak bilhaka ditezke diogunean, mugatze hunen gaineztea
zaila eztela diogu. Erran hauk biok elkharkilatzekotz, txinar hitz zuhur zaharra ekhar
genezake : » borondate handiko gizonentzat ezer ere ezta zaila ». Antze militarian
hastapenen lortzea ezta zaila, eta bere buruaren hobetzea egin diteke, zerbait ikasten
has dadin ber, eta has dadin bait.

Ber thokian.
Edozein tekhnikoganik ikasi behar dugu oikonomiko alhorrean. Heiengana ikastera loan
behar dugu, eta heienganik aphalki ta arthoski ikasi. Zerbait eztazagunean, gure ez - iakitea
aithortu behar dugu, iakintzatidunak baikinen bezala eztugu egin beber.

« Herrikoi arautza demokratikoaz » (1949/ko Ekhainaren 30/an). Hautatu
Ianetako IV thomuan.

Ezagutzak iakintza dira.; eta huntaz eztago hypokrisiarik, ez-eta hampuruskeriarik ere.
Aitzitik behar dena, zintzotasuna to modestia da.

« Praktikaz » (1937/ko Uztaiia). Hautatu lanetako I thomuan.
Ixtudiaren etsaia suffizientzia da, ikasi nahi duten person guztiek hura hastandu behar
dute. « Nekhatzeke ixtudia 1 » bere huruarentzat eta bertzei buruz bethi nekhatzeke
irakastea ». Hauxe dateke gura ekhiteko araua.

« Txinako alderdi kommunistaren ekhitekoa gudu nazionalean » (1938/ko Urrian).
Hautatu lanetako II thomuan.

Batzuek guztiz iakintsunak direla pentsatzen dute, liburu marxista batzu ikasi
dutelakoan, bainan heien ikaskintzak eztira barruratzen, heien izpirituan eztute errorik
hartzen, eztakitzate erabilten eta heien klassi-sentimendua zaharra da. Bertze person
batzu oso burgoi dira, zerbaixha ikasiaz geroz hanpurusten dira, bainan zirimolak
putz agiten duenetik beren egokera bertzelakoa dela erakhusten da, ezpaitoa
langileenarekin ez eta baserritarrenarekin, heien egokera kuiunkan dago, bertzearena
segurua den bitartean; zimardika da, bertzeena argia den bitartean :

« Propaganda lanari buruzko alderdi kommunistaren konferentzia nazionaleko
hitzaldia » (1937/ko Ephai!aren 12/an).

Marxismuaren ikasteko ezta aski liburuetan ixtudiatzea, klassi-gathazkan bidez, lan
praktikoaz, langileen gizaoldearekilako kontaktuez batez ere ardiesten da. Baldin-eta
liburu marxistetan gure intellektualek marxismuaren nolabaiteko enthelgatzea
beretzen badute, langileen ta baserritarren gizaoldeekilako kontaktuaz eta beren lan
praktikoaz zerbait enthelegatzen duten bait guztiok oroentzako hizkuntza bat edukiko
dugu, eta hau ez bakharrik aberzaletasunari buruz eta sozialismuari buruz, kommunisten
mundu-behakuneari buruz baizik. Hunela gertha dedinetik, guztiok gura lana hobeki
betheko dukegu.

Ber thokian.


