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NAZIONAL-ERDIRAKOIA ETA SASI-AURRERA-
KOIA DAN MARIO JAURTEGI POLITIKAGIZO-
NA ETA IBAIEZKERRAKOA DAN PEIO ADARKA
MEATZARIREN ARTEKOA.

(Txatal au asita dagoan alkarrizketearen zatitxu bat baino
ez da, amaierarik igarten ez jakola. Barriketa au, Kaiku-
landiako uriburuetatik baten egiten daben adierazpen as-
katasunaren aldeko agerraldi eskergan jaso da.)

M.J. - Kaikulandiako politikagintzan aro barri baten
sartuak gara, arean da, POSTNAZIONALISMOAN.

Onek gure erriarentzako garrantzi aundia dauka, Kai-
kulandiako abertzalegoak nagusitasuna izateari itzi bear
izango deutsolako, bai autarki kopuruz bai ideologiaz.
Beraz, erriarenganako bere eragina gitxiagotuz joango da.

Bere iturburuko urek aspaldiotan argiro beera egin da-
bela, abertzaletasuna izan dan erri onetako ardatza, bere
errotarriaren lorrari eutsi ezinik, itzulika geroago eta mo-
telago dabilela, egunen baten bein betiko geldituta lotuko
dalakoan nago. Bere mezu kaltegarri, baztertzaile eta
naastailearen eragina indarrik barik agortu arte.

Aro barri onetan laterriko errien alkartasuna eta gizar-
te onen benetako integrazinoa izango dira zutoin eta na-
gusi. Bakea eta aurrerapena alderdi demokratiko guztien
itunari esker bere ondoriorik edo lorpenik nagusienak
izango dira eta gogorkeria ezetsiz, erriak, indarrean da-
goan laterriko legezkotasuna onartu egingo dau.

P.A. - Zure berbek Goebbels zalakoaren berbakerea
gogora dakarste.

Menperatzaileak menperatuagazko berba labanak bes-
teko aurpegi bikoak erabili daroaz beti. Menperatzaileak,
bere demokraziaren izenean, ez deutsoz besteari bere as-
katasunerako gitxieneko eskubideak inoiz ezagutuko. Az-
keneko oneri, onek olan eskatu ezkero, itsukeria, itxikeria
eta eretxi-zabaltasunik eza baino ez deutsoz egotziko. Ja-
kina, menperatuagazko alkartasunik daitekenik inondik
inora be ez jako otuko, gurata. Zelan otuko jako, bada,
berbera egoera lazgarri orren sorburua bada? Eginak egi-
lea dau leenengo, egileak dakar egitea!

Erri menderatuak menderatzaileek zapalduta dagozan
artean beti egongo da nazionalismoa, Kaikulandian aber-
tzaletasuna dagoan lez. Kaikulandiarrek, laterri orrek eu-
rei gizaldietan atzera odolez, indarrez, su ta garrez kendu
eta gizaldietan zear ukatutako jatorrizko askatasuna, De-
mokrazia birreskuratu arte ez dabe inongo erarik ez eta
biderik oker edo erabilezintzat emongo. Zelan izango li-

tzake beste era batera, bada, euren jatorrizko Demokrazia
nai ta ez ukatzen badeutsee?

Demokraziari gagokozanez, menperatzaileak aitatu oi
dauan demokrazia ori eta eurek kaikulandiarrei ostutakoa
ez dira bat, ez eta gitxiago be.

Leenengoa kaikulandiarrei, eurek alan gura ta gura ez,
indarrez ezarita dago, kaikulandiarrek beste aukerarik au-
tatzeko ateak itxita ebezalako, eskuak lotuta egozala, eu-
ren etorkizuna beste batzuen eskuetan ebasten zala ikusi
bear izan eben. Erbesteko demokrazia, arrotza, eurei be-
girune txikerrenik ez deutsena. Zelan, bada, pozik egon-
go?

Beste aldetik, eurei egoken su ta abarrez, indarkeriaz
kendutako Demokrazia, barriz, inondik inora bireskura-
tzeko aukerarik ez. Ez! Indarrean dagoan laterriko legez-
kotasunak Kaikulandian dirauan artean, ez beintzat!

Zuk, Kaikulandian zagozan laterriko politikari orrek,
paratxutista, jauslari orrek aitatu oi dozuz aitatu zeuen de-
mokrazia, munduko pitxienik baliotsuena izango balitz
lez, eta au berau onartzen daben alderdiak, onegaitik de-
mokrata biurtzen dozuzala. Baina kaikulandiarrok zeuen
demokrazia zapaltzaile ori, euren gitxieneko baina bea-
rrezko askatasunaren ukatzaile dan ori onartu ez eta ezes-
ten dabenok, euron asabengandik jasotako Demokrazia,
zeuenaren aurrez-aurre ipinten deutsuee. Alkartuezinak,
osorik ezbardinak diralako!

Zuk biotzez eta egitez ordezkatzen dozun laterri ori
erruduna da. Erri txikerrago eta makalagoa bere guraria-
ren aurka azpiratu, zapaldu eta jazartzen dauan zuk ordez-
katzen dozuna erruduna da. Erri orren kulturea, ekanduak
eta izkuntzea galazo, jazartu eta il eragiteagaitik, laterri
ori erruduna da. Bere askatasuna ta eskubideak -NBEk
(UNOK) munduko erri guztiei eskubide orreek onartzen
deutsezan bitartean- ez ezagutzeagatitik eta olan egiteko
ez usterik ez asmorik izateagaitik, erruduna da. Erri onen
askatasun gogo-gurariak dirala eta, bere seme-alabak erail
eta espetxeratzeagatik, erruduna da. Gizaldietako garbike-
ta etniko-fisikoa, "ethnic-celansinga" burutzeagaitik, late-
rri ori erruduna da.

Zeinek, nork ordainduko deutsoz, bada, Kaikulandiako
erri gizagaixo oneri, beragazko egindako txarkeria eta
irainak? Nork zurituko, jagokozan zorrak? Erantzunik?

Eta zu, laterri orren ordezkari zaran ori eta zugaz bate-
ra zuri zeuri eta zure laterri orren jokoan bizi diran txakur
mizketiok, munduaren aurrean zuek be zeuek zaree erru-
dunak. Erantzunkizuna zeuei jagotzue, zeuena da eta!
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