SALAKUNTZA

EL CORREO-REN GUZURRA
Aor non, El Correo Español dalakoak Jose Mariren
ganeko upealango guzurra argitaratu dauan: “eizan egin
daroala eta ainbat eskopeta euki dituala Errioxako
etxean”. Bearbada, erakutsiezina dana erakusteko edo.
Egia, baina, oso bestelangoa da: egundo be, ez bata ez
bestea. Daukan gaixotasuna daukala, are txikiago. Bakezale eta bakegin izan da beti Jose Mari. Alan dala eta,
min-minduta dago familia. Arkaitzen aita-amen izen ona
loituteko aalegina egin dabelakoan dagoz etxekoak. Edozer esatea baliagarritzat emon eta merke jake, antza.

Leengo asteko atentaduak eragin dauan samintasuna
agiri-agirikoa da, batez be, ildakoaren urkoetan zein zauritu eta euron senitartekoetan. Baioake, bada, lerrootarik
besarkada bero andia danori.
Arkaitzen aita, Jose Mari Otazua, orain dala ia 15 urterik ona ezagututzen dot. Alkarregaz egin genduan bear
fabrika beratan, arik eta berak buruko odoljarioa izan
eban arte. Ebakuntza pare bat izan ostean, baina, gorputzaren ezkerreko alderdia ia %100ean elbarrituta lotu
jakon. Urtebete garrenean betiko bajea emon eutsoen.
Amabi urteotan gaixotasun orren aurka ikusi dot gogor
burrukan. Ondorioz, ordurik ona ezin dau autorik gidatu
eta soinekoak janzteko laguntzinoa bear izaten dau.

El Correo Español-El Diario de la Falange izenagaz
jaio zan egunkari ori gerra ostean. Nazionalismo ultraespainolaren ikurra izan zanak, izenak izen, alantxe dirau,
aurki. Ez dot egunkari ori inoz erosi, ezta egundo erosteko asmorik be.

Tragedia gogorra bizi eben familian orduan. Tragedia
gogorra bizi izan dabe barrian oraingoan be. Semea atentaduan naastuta egon eta antxe ilda gelditukeran, eurakaitik edozer esango ebena jakitun egon dira aita-amak.
Daborduko batzuk edozer esaten asita dagoz egon.

Iniaki MARTIARTU
BAKIO

ANTONIO MARIA ROUCO VARELA,
MARID'ko GOIGOTZAI eta EXPAÑI'ko GOTZAIDIAREN BURUZAGI KARDENAL
JAUNARI ERASPENEZ.
Jauna, zure kargu gurenari zor zaion eraspenez itzegin nai
dizut, baiña losintxakeririk gabe, egiari zor zaion maitasunez.
Atzo, Azillak 17, azalpen arrigarri batzuk egin zenituan.
Ez daitezke erantzunik gabe gelditu.
Zure izketa orren barruan, izkutaturik baiñan aski nabari, Ibarretxe gure lendakaria dagerkigu etsai bezala.
Españi guzia daukazute ezurretaraiño bildurturik, "el
Plan de Ibarretxe" dala-ta.
Izan ere, Egitasmo edo "Plan" ortako atal bakoitzari
arrazoizko erentzunik emateko gai ez dalako, Aznar Españi'ko lendakariak sutan jarri bait du españiarren nazionalismo zoroa, Egitamo orren aurka Españi osoaren itxarkundea, "la movilización", eskatuz.
Berealaxe erantzun diote, jakiña, bere Jaurlaritzako
ministroek Ibarretxe'ren aurka bakoitzak aal izan dituan
ganoragabekeririk izugarrienak esanez. Gezurra ta ustekeria
lotsarik gabe jaurtiz erantzun diote leialki izparringi españiarrek ere: danek! Eraberdiñean erantzun diote apal-apal Españi'ko sindikato motelek, eta industri-buruek, epailleek eta
"oposizioko" alderdiek, "PSOE" auletik asita. Eta Autono-

mieta'ko Lendakariek. Katalaunikoa izan ezik. Eta... ¿nork
ez Españi guzian?
Eliza bakarrik falta zan: Eliz españiarreko Gotzai jaun onuragarriak. Baiñan ziur negoan, auek ere laister agertuko zutela
burua, Aznar Españi'ko Lendakari falangistaren alde. Eta, sinista eidazu-, danen aurretik ¡zuk noiz itzegingo zai negoan!
Rouco Kardenal Jaun altsua: Lotsagarriki ibilli ziran
Franco'ren garaien Españi'ko gotzaiak, eta berdin-berdin
zabailtzate zuek orain.
Orregatik zuk atzo esandako orrek: alegia, jendeari "beti
argitasuna ematen, ots, "en la iluminación", saiatu zeratelako errek, ez du, Euskalerrian beintzat, batere baliorik,
Ezta munduko beste toki askotan ere.
Alderantziz egi bera diozu gotzaiek "la nueva convivencia en el marco constitucional" onespentzeko, gotzaiok
beti gerturik egon zeratela diozunean.
Baiña, Kardenal jauna: ain maite duzun Kostituzio ori
argi-argian kristautasuaren etsaia da eta zearo terrorista.
- Terrorista da, bere 8'garren atalean Españi'ko Laterriaren
osotasuna, "la integridad", ejertzituaren eskuetan uzten dualako.
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ERITXIAK
Ori, noski, ¡ez bait da Galizi'ko, Katalauni'ko eta, batez
ere, Euskalerriko abertzalei beren Aberriaren askatasuna
lortzen laguntzeko sortua izango!
8'garren atal orrek, Rouco jauna, kañoi, tanke ta egazkiñ, su, tiro, ta bonba, Españi'ko gudarozte osoa gaiñera
etorriko zaigula adierazten digu, ostera 1937'an Gernika
bezala Euskalerri osoa kixkalirik uztera.
¿Ez al da ori abertezalei aberrria yaretzen asteko gogoa
sortzen bazaie ikara, "TERROR" edo "BILDURRIK
ERIOGARRIENA" sortzeko asmatua izan?
Badu zuen Kostituzio orrek beste atal txatxu bat ere:
155'garrena. Atal ortan Españi'ko Jaurlaritzari bere gurarikerira edozein autonomi ezerezteko aalmen orokorra ematen
dio. Aznar'ek gaur bertan ezereztu dezake, nai ba'du, Euzkadi'ko autonomia: "El artículo 155 está en la Constitución,
está ahí", -esan zuan Javier Arenas Españi'ko bigarren lendakariordezkoak ill onen 17'an-, y nosotros a dia de hoy no
hemos contemplado su aplicación", baiñan "el Gobierno
Español no descarta utilizar cualquier instrumento del
Estado de Derecho que recoge la Constitución Española".
¿Orri ESTADO DE DERECHO diozute? ¿Eskubide
guztiak Madrid'ko Jaurlaritza'ren eskuetan uzten dituan
Laterria ¿"Estado de Derecho" izan al daiteke?. ¿Non
uzten dituzute Autonomi oietako jendearen eskubideak?
¿Jostaketan al gabiltz? ¿Gu zer gera? ¿Españi'ko Jaurlaritzaren artaldeko arkume iñozoak?
Zuen Kostituzio ori, Kardenal jauna, ez-kristau ta terrorista izateaz gaiñera, nazi-totalista ere ba'da.
Pozik izenpetuko zuten Musolini'k, Hiler'ek eta Franco'k. Baita --erlijioari dagokiona kenduta-- Lenin'ek, Stalin'ek eta Mao'k ere.
"El grave desafío del terrorismo" aipatu duzu. Bai
jauna; terrorismoa "grave" ez ezê "gravísimo" ere bada,
baiñan zuk, Españi'ko kostituzio ori ain kuttunki babesten
duzulako, zuk, Rouco jauna, ez duzu beste iñongo terrorismoaz itzegiteko eskubiderik.
Laterriak baiño azkoz garrantzi geiagokoak dira Erriak.
Zuk ordea ¿zer esan nai diguzu? ¿Laterriek, askatasuna nai
duan ERRI bat zanpatzearren, indarkeririk gogorrena erabiltzeko eskubidea badutela, eta ERRI zanpatuak ez?
Orrek ez du zentzurik:
Indarkeria, ludi guztiko gizartean, ¡ez bait du iñork erabilli bear! Gizakumeon artean, are geiago kristauon artean,
demokratikoki ta alkarrizketa zintzoaren bidez zuzendu
bear ditugu arazoak.
Barkatu, Kardenal jauna, baiñan ori dala uste dut Aita
Santuen irakasbidea. Gaiñera:
- Españi'ko kostituzio ori ez da kristaua. Astunki Elizaren dotriñaren aurka dagolako.
Elizarentzat gizarteko pekaturik aundiena abortoa da:
amaren sabelean ume errugabeen arailketa.
Ez dago ori baiño terrorismo aundiagorik.
Españi'ko zure Kostituzio orrek, ordea, yare uzten du
abortogintza legez baimentzea. Orrela, ¡zillegi da Españi'n
abortoa!, naiz Aznar Jauna ta bere Jaurlaritza eta PP alder-

di osoa Aitasantua azkena etorri zanean, aren aurrera danak
ain kristau zinzoak agertu!
Aznar'ek geiengo osoa du Madrid'ko Parlamentuan. Nai
izatea naikoa luke abortogintza era bat debekatzeko.
Baiña ez du nai.
Zergaitik? ¡Botoak galduko litukelako! seguruaski.
Balio geiago ematen dio, itxuraz, auteskundeetako autarki
bati umetxo baten biziari baiño.
Arazo ortaz ¿Elizak al du zerbait esan bearrik? Isilik
bait zaudete danok.
Era maitetsuan eta eraspenki aipatzen duzu beti Aitasantua. Maite duzula, argi ipintzen duzu. Baiñan Aitasantuak, emen pakea lortzeko alkarrizketa leiala bear dala
esan dizute beti. Españi'ko gotzaiok ordea ez zerate oraindik alkarrizketaz mintzatu.
Bein baiño geiagotan pentsatu izan dut, Espaiñi'ko
gotzaiok, zuek oartzeke, zuen kontzientzipean, Ama Eliza
baiño "la Madre España" ez ote duzuten geiago maite.
Dirala illabete batzuk, dokumentu bat idatzi zenuten
Madrid'en batzarrean bildurik. Bere baitan akats mardulak
zekarzkian gutuna!
¡Orregaitik ez zuten Euskalerriko gure gotzaiek gutun ori
izenpetu! Alare zu atzo orduango bidetik agertu ziñan berriro. Okerragoa dana, oroipen txarreko gutun arek gaur orduan
baiño balio gaiago duala esan zinguzun, gaur zure Kostituzio
laztan au bere 25'garren urtea betezerakoan "ensombrecido
por graves cuestionamientos" aurkitzen omen dalako.
Or, Rouko, izkutuan Ibarretxe'ren aipua dagizu. Baiñan
Ibarretxe'ren egitasmoek ez dute, berez naiko zikiña dan
Kostituzi ori lausotzen. Alderantziz, arazoa argitu egin nai
dute; eta argitu egiten dute.
¿Zergaitik ez diozute Españi'ko Erriari ez zuk ez
Aznar'ek ez beste iñork argi ta garbi esaten Ibarretxe'ren
egitasmoko zer ataletan aurkitzen dan okerkeria?
Ori egiteko gai ez zerate-ta..., Españi'ko jende gaixoaren nazionalismo ttonttoa puztutzera jo duzute!
"El terrorismo" berriro, ta "el nacionalismo totalitario"
gaitzesten dituzu. Baita ETA'k ildakoen senideak ere:
"LAS VICTIMAS".
Ni ere "victima" naiz, Kardenal jauna.
Nik ere ikusi bear izan dut Tolosa'ko nere etxean, ETA'ko
pistolariek isuritako odola. ETA'k il bait zuan koldarki, atzetik tiro emanez, Ramonita nere arrebaren senarra. Infanteri'ko Komandantea. Euskera ikasten ari zana, aurreneko
auteskunde yareetan bere autarkia EAJ'ko alkategaiari eman
ziona, ill zutenean ere Euskara ikasteko liburu bat berekin
zekarkiana!
Nik ordea ezin jasan izan dut beiñere Españi'ko Jaurlaritzak, alderdi politikoek eta izparringiek "victima" gaixoekin
darabilkiten jardunkera. Politikagintzarako "victimen"
aipua ederki datoriela oartu diralako bait darabilkite ezpaiñetan aspertzeke "las victimas" itza. Aipaketa sarritsu orrek
botoak ematen dizkiela oartu dira-ta, politakalari bezala
ildakoen aragiz gizendu ta indar-artu nai dute, politikagintzaren arloan beti nagusi izaten jarraitzeko.
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ERITXIAK
Beleen antzera aragi-ustel-jaleak dira: "carroñeros",
Nik, ordea, ez dut nai, ezkon-anaia izateaz gaiñera lagunik aundienetako bat nuan euskaltzale aundia izan zan
gizon bikaiñ aren gorpua janez polika-mailletan gora igotzeko asmotan oñor ibiltzerik. ¡Ez dut nai!! ¡¡¡EZ!!!.
Ildakoei eraspaena ta otoitza zor zaizkie, eta ildakoen
senideei, "VICTIME"i, eraspen kuttuna, ta laguntza.
ETA'ko ero gaizkille oiek ez dira oartzen "victima"k
Españi'ko Jaurlaritzari ederki datozkiola. Aznar ere ez
dirudi oartzen danik kartzeletan orrenbeste preso estu espetxeraturik eukitzeak on aundia egien diela ETA`ren giroko
gure sasiabertzale erdi-marxistei.
Matematiken araura zuzena dela iruditzen zait onoko
ekuazio edo berdinketa au:
Victimak : Aznar'i :: Presoak : Erribatasunari,
(Victimak Aznar'i bezala Presoak Erribatasuna'ri)
Aznar jaunak milla dirala esan digu ETA'k ildakoak.
Millaka ta millako ta eunmillaka asko dirala --erantzungo
diot nik-- Franco'k eraill ziuanak. Aietaz, ordea, ez du beiñere iñork ezer esaten. Ezta zuk ere, Rouco jauna.
Aien erailketa ¿ez ote zan egiazko terrorismo ikaragarri
bat izan? Edota. alako sarraski izugarri ura "a los rojoseparatistas" alaitasuna ta poza emateko egin ote zuan
Franco'k? ¿Ain koldarki Franco'k eraildako aien senideak
¿egiazko "victimak" ez ote dira?
Barka eidazu kardenal jauna: ¿Nondik atera duzu
"inadmisible dala pretender unilateralmente alterar este
ordanamiento jurídico? ¿Zer nai duzu, Ibarretxe Monkloa'ko jauregira joanda, an, belauneko, bere asmoa aurrera
ateratzeko Aznar berari laguntza eskatzea? Ez legoke gaizki Aznar ortara etorriko ba'litz.
Ea zuk ekartzen duzun!!!
Auzikideetako bat amore-ez-ematekotan baldin
ba'dago, auzia konpontzeko, besteak naitanaiez "unilateralmente" egin bearko ditu saio guztiak.
Kanada'k ezezkoa damaiolako, Kebek "unilateralmente" ari da lanean askatasuna lortzeko, Ori inadmisible al
da? Unilateralmente ekin zuan Sortaldeko Timor katolikoak Indonesi musulmanaren aurka. Ekintza ura ere
¿"inadmidible" izan al zan?
Beti ari izan dira, ari dira, ta ari bearko dute "unilateralmente" askatasuna nai duten erriek. Ala ibilli zan Españi
ere Napoleon'en Frantzi'ren aurka: "unilateralmente".
Ekintza "unilateral" oiek "inadmisibles" al dira? ¿Ez?
Ta...Euskalerriak gaur edo biar askatasuna lortu naiko
ba'lu ¿zergaitik izan bearko luke "inadmisible" Euskalerriaren ekintza orrek? Europa'ko Erririk zaarrena ¿ez alda
beste erri guztiak bezain ERRI?
Bai?
Au da bâ Elizaren dotriña: Erri batek baduala berak nai
duan bezala bere politikazko izakera eratzeko eskubide betea.
"Es necesario respetar y tutelar el bien común de una
sociedad pluricentenaria". Ori ere jaurti diguzu. Baiñan
ori, erdi-egia besterik ez da; ots:, gezurra baiño okerragoa,
baiñan españitarren nazionalimoa berotzeko arras egokia.
Ori esatean Españi'ko Laterria daukazu zure buruan.

Baña:
- "Plurisecular" izateak ez dio Españi'ko Laterriari euskalerriko naia ukatzeko eskubide geaigorik ematen.
- "Plurisecular" izateak ez dio indarrik kentzen Elizaren dotriñari. erri batek baduala berak nai duan bezala bere
politikazko izakera eratzeko eskubide betea
- Gaiñera, Españi'ko Laterria ez da "multisecular. (Zillegi bekit edestia-zear, saltoka ibillaldi labur bat egitea):
- Errege katolikoek ez zuten Españi'ko Batasuna egiterik pentsatu ere.
- Aragoi ta Gaztela, "unidos en la Corona" edo ErreiñuBuruntza batean alkarturik, bi Laterri yare izan ziran XVIII
mendea arte. Biak alkartzeen zituan buruntza ori Gaztela'koa aiña zan Aragoi'koa.
- XVII mendea amaitzerakoan Aitasantu batek salbatu
zuan alkarketa ori; ta, orrela, berak salbatu zuan laister egitekoa zan "la Unidad de España". II Karlos zan Gaztela'ko
ta Aragoi'ko erregea, Semerik ez zuan, eta Aragoi'ko ta
Gaztela'ko Laterriak osoro bereiztea erabaki zuan, bata
Austri'ko Karlos bere illobari eta bestea Felipe Borbon
bere beste illobari emateko. Aitasantuari eskatu zion aolku,
ta Aitasantuak bi Laterriak ez, arren, bereizteko eskatu
zion. (Buruz ari naiz idazten-da, ez dut Aitasantu aren izenik oroitzen. XII Inozentzio izan zalakoan nago). Baiezko
erantzuna eman ba'lio, gaur Aragoi ta Gaztela bi Laterri
bereiziak izango ziran.
(Ori, agian, ez zenuan jakingo, Rouco jauna, Españi'ko
edesti-liburuetan ez bait da orrelakorik esaten).
- XVIII mendearen asieran V Felipe Borboiak egin zuan
"La Unidad de España, Aragoi'ren erreiñutasuna ta askatasuna ezereztuta Gaztela Españi osoa biurtuz.
Alare yare jarraitu zuten Araba'k, Naparroa'k, Bizkai'k
eta Gipuzkoa'k. Pentsatu zuan oiek ere zapaltzea, baiñan
ezezko aolkua eman zioten, ikaratuta, aolkulariek
- XIX mendearen azken aldera biurtu zan Gaztela Españi
osoa, Cánovas del Castillo'k lau Eusko-Laterri oien LEGE
ZARRA indarkeri zakarrez ezereztuta, lauak Españi-pera
sartu zituanean. Ordurarte ez bait ziran Españi'rekin alkarturik egon. Soilki Españi'ko Buruntzarekin egon ziran bâ alkarturik. (Ori ere ez da erakusten Españi'ko eskola-liburuetan).
Ona bâ, Kardenal Jauna, zerbait arrigarria: Lege Zarra
edo Fueroen aroan ez zan Españi'n "Problema Vasco"rik
izan. Españi'k, XIX mendean, Frantzi'tik artu zuan liberalkeri zentralistaren bidetik Lege Zarrari ekin zion bezain
laister sortu zan, ikaragarri, gaur oraindik amairik ikusten
ez zaion "el Problema Vasco" odoltsua.
Ostera Euskalerriari bere-bereak dituan FUEROAK
itzulita, Kadiz'ko Kostituzioaren bezperara salto egitea ¿ez
ote litzake pakerako bidea?
Saia zaitez, On Antonio María Rouco Varela Kardenal
Jauna. Ea zerbait lortzun duzun. Euskalerriak ez zinduzke
sekulan aztuko.
Agur Goigotzai Kardenal Jaun Txit Agurgarria. Zure
aurrean apalki,
Latiegi ta Eraso'tar Bixente, Apaiza.
(945 22 00 50)
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