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ATZERA BERRIZ ZUREKIN

NAIZ LENDAKARI JAUNA

Bai. Zurekin naiz berriro, Aznar Jauna. ¿Zure abize-
na euskalduna dela bai aldakizu?

Gaur, ordea, beste gai batez itzegin nai dizut. Ni
bezala beste asko kezkaturik gauzken "Alderdiei-buruz-
ko" Legeaz.

"Batasuna" legezkanporatu duzu Parlamentuan.
Badakit oraindik Parlamentuko erabaki orrek Epaille
Nagusien sententzia falta duela, baiña mundu guztiak
badaki ori yadanik lorturik daukazula. Epaille Nagusi
guztiak zureak bait dituzu.

Batasuna legezkanporatzea, Justiziaren ekintza da,
ez parlamentuarena. Baña sententzi bat baliozkoa izate-
ko, epailleek neutralak izen bear dute, ots alderdikeririk
gabekoak. Españi'ko Epaitegi Guren guztietako epaille
nagusiak, ordea, zuk zerorrek eskuz aukeratuak dire.
Zuk aukeratzen dituzu Fiskal Orokor Nagusia eta Kos-
tituzioren Epai-Batzarraren Lendakaria; eta, gero, bi
oiek aukeratzen dituzte, zure isillezko onespenarekin,
Epaitegi Nagusi danetako Epaille guztiak.

Baiñan, Joxemari, gizon oiek ez dire neutralak. Orre-
gatik, ez du oien sententzi batek konfiantzarik merizi.
Ez, beraz, baliorik.

Orrelako gauzak Suezi'ko, Finlandi'ko, Suiza'ko
edo beste edozein Laterri neutral batek epaitu bear
lituzke. ¿Ez al gera ba, eguna joan-da-eguna-etorri,
beste ororen gaindik gu Justiziaren, zuzentasunaren, eta
zintzotasunaren maitaleak garela oiukatzen ari?

Nazio Alkatuek badute Olanda'ko uriburuan orrela-
ko auzietarako Epaitegi bat. Badu Europa Alkartuak ere
beste bat Beljika'ko uriburuan. Ez duzu, ordea, Joxema-
ri, oietako batera jo nai izen. Bildur bait ziñen, epaitegi
oiek ez zutela zure naiarik beteko!

Joku arriskutsuan sartu zara. Turki'n bada emengo
"Batasuna"ren antzeko Alderdi bat. Ba..., ango Epaite-
gi Gurenaren sententzi baten araura, Alderdi ori legez-
kanpo utzi du, oraindik asko ez dela, Turki'ko Jaurlari-
tzak lege baten bidez. Europa'ko Alkarteak, ordea, lege
ta sententzi oiek ezerezteko agindu dio Turkiar-Jaurlari-
tzari, Europa'ko Alkartera sartu naiez jarraitu nai ba'du.

¿Zer gertatuko ote da, "Batasuna"k, legezkanporatua
izen ondorean aipatutako Epaitegi oietako batera jotzen
ba'du? ¿Ez ote zera lotsagarri geldituko?

Azkarregi zabiltz, Joxemari. Laisterka. Presaka.
Itxu-itxuan. Errabiz.

Errabiz, zure zalaparta guztiok izugarrizko porrot
aundi baten aitorpena direlako. Ziur uste ziñun polizia-
ren bidea gogor erabilliz ETA ezereztuko ziñula. Baiña
ETA bizirik dago. 40 urte ETA'ren aurka borrokan!
Franko'k bi etar afusillatu ere egin zituen, VI Paul Aita-
santuaren eskariari uko egiñez. Baña ETA'k bizirik
jarraitzen du.

Bilbao-Donosti-Gazteiz'ko Gotzai Jaunek esan dizu-
ten bezala, polizizko bideak, naiz bearrezkoak izen, ez
dire naikoa emen PAKEA lortzeko. Bearrezkoa da alka-
rrizketa zintzoa.

Oridelata, zuk ere, sekulan alkarrizketarik onartu nai
izen ez duzulako, uts egin duzu. Orregatik, orain, ETA
ezerezterik izen ez duzulako "Batasuna" ezereztu nai
duzu. Baña ¿Alderdi bat legez ezereztu ote daiteke?
Alderdi'ko jendea bai. Baña epailleek. —epailleek
bakarrik—. Eta epaitu-bearraren gaiztakeria "ultra
omne rationabili dubio", "zalantza-bide oroz at" utzita.

Ez pentsa ETA'ren eta "Batasuna"ren adiskide naize-
nik. Asko poztuko nitzeke ETA, ta oraingo "Batasuna"
au, ezereztuko ba'lire, baña legearen eta zintzotasuna-
ren bidetik.

Bereiziki ALDERDIEN LEGEA da, Joxemari geien
bildurtzen nauena. Lege orren bidez, edozein alderdi
legezkanporatu aal izeteko, ate guztiak iriki bait dituzu.
Ortarako, ain errez billatu daiteke aitzaki bat! Zuk zero-
rrek, Joxemari, yadanik badabilzkizu bi zure buruan:
Laterriaren osotasunaren etsai izetea, Alderdi naziona-
listen aurka. Autonomitarren aurka, berriz, Laterria'ren
Jurisdizio edo Aginmena moztearen zaIe izetea. Kontuz
Joxemari! Ez eiguzu borroka geiagorik sortu!
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