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EUZKADI'N ESPANI'K IRABAZI
Mingarria, benetako abertzaleentzat. Egi mingarria, baiñan egia.
Arro esan dau Mosquera "Unidad Alvesa"ko
buruzagiak: "En Alava los no-abertzale somos los
mas. Eta egia esan dau. Egi minkatza, baiñan alataguztiz egia. Araba'n geienak, ez dira abertzaleak.
Araba'ko autarki-kopuruari begiraldi bat emotea naikoa da Mosquera'k egia esan dauala ikusteko:

gabeko jendeak dirala: Aberriagaitik axolik ez
jaken jendeak.
Ta Bizkai?
242.410 autarki jaso dabez Bizkai'n iru Alderdi
abertzaleek, eta 319.151 españizaleek. EUN
MILLA autarki geiago Euzkadi'ren askatasunaren
etsaiek!
Ai Bizkai, Bizkai! Arana Goiri'tar Sabin'en
aberri! Bizkai...!
Ego-Euzkadi osoan españizaleak askoz geiago
dira abertzaleak baiño: 547.707 bakarrik abertzaleak. 799.954 españizaleak.
Eta askoz larriagoa da oraindik gure egoera, autarkirik emateke gelditu diran 613.889 oiek ere
abertzaleak ez dirala gogoan artzen ba'dogu.
Bai; badakit, orrein artean abertzaleak ere badirala. Ezagutzen dot nik, abortoen kopurua ez audiagotzeagaitik autarkia PP'ri emon dautson abertzale bat baiño geiago. Aurgaltzeari askatasun
geiago ematekotan dagoz Pesoetarrak. Aznar'ek,
orain arteko aborto-legea ez daula kenduko esan
dau, baiña abortorako askatasun geiagorik ez
dauala emongo. Orregaitik, gaiztakeri aundiago
bat eragozteko, okerkeri txikiago bati emon dautsoe beren autarkia. Ta abortoari-buruz beren jokaera nolakoa izango dan Alderdi abertzale katolikoek esan ez dabelako, eta alderdi oneik len erabilli ebena ikusiz, orain erabilli eikeenak batere konfiantzarik emoten ez eutselako, biotzeko samintasunik aundienez, autarkirik emon gabe gelditu
dira. Abertzaleen artean, Jainkoari eskerrak, asko
bait dira oraindik, Arana Goriri'tar Sabin'en antzera, abertzale baiño leenago kristau diranak. Alderdi abertzale katolikoek, gutxienez Aznar' ek
agindu dauna agindu ba'eben, ez ziran gizon-emakume bikain oiek autarkirik eman gabe geldituko.
Baiñan, orrela jardun diran abertzaleak ez dira
geiegi. Autarkirik emon gabe gelditu diranetan
geien-geienak, Aberrriagaitik ardurarik txikienik
ez daben errikideak doguz.
Ba... autarkia Alderdi españiarrei emon dautsen

ABERTZALEAK:
EAJ (26.235) + HB (14.670) + EA-EUE
(9.038) = 49.943
Españizaleak:
PSE-EE (40.825) + PP (30.547) + UA (16.594)
+ CDS (1.811) = 89.777
Ia-ia bi aldiz geiago españizaleak.
Aundiagoa da oraindik Naparroa'n abertzaleen
eta españizaleen arteko ezberdintasuna, españizaleen alde. Ikus:
ABERTZALEAK: 45.799. Españizaleak:
242.887. Zenbat aldiz, – o! Euzkadi gaixoa – zenbat aldiz españizaleak abertzaleok baiño geiago?
Ez al dagoz zearo eroturik, oiuka ta iraultzabidez Naparroa Euzkadi'ra indarrez sartu naiean
dabiltzan zentzurik gabeko txoro orreik?
A! nolako lana daukan oraindik egin bearra
eusko-abertzaletasunak!
Baiñan arazoa ez da Araba'koa eta Naparroa'koa bakarrik. Gipuzkoa'n bertan, Euzkadi'ren
biotzean, zer da gertatzen ari yakuna?
Ikus dagiguzan Gipuzkoa maitagarriak aurkezten dauskuzan zenbakiak:
ABERTZALEAK: 236.555. Españizaleak:
148.139.
Gipuzkoa'ren erdia baiño geixeago españizalea
dogu! Eta ez dagigun aztu, autarkirik emon gabe
gelditu diranetatik ere, geienak, abertzaletasunik
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di'ren Lendakaritzak sozialisten eskuetan egon
bear ba' dabe?
Zertarako askatasuna bera, Euzkadi'ko jenderik
geienak españizaleak ba'dira? Lasterkiderik geienen naimenaren aurka indarrez ezarritako askatasuna izango litzake ura, eta indarrez ezarritako
gauzek iraunpenik ez dabe izaten.
Profetak bear dauz Euzkadi'k, politikariak
baiño geiago; profetak, Euzkadi'ko biztanledia
abertzaletasunez igurtzi, abertzaletasunaz jantzi,
abertzaletasunean bataiatu, eta abertzaletasunean
sendotzeko. Artzalluz, Garaikoetxea, ta bi orreitariko bakoitzaren jarrailleok, aztu egizue antziñakoa, artu eizue oraingo giroa alkarrenganako gorrotorik gabe, eta ekin eiozue geroa Euzkadirentzat irazeko abertzaletasunezko profezigintzari.
zurea "sozialismo real" daTa zuk, Idigoras,
lako ori, itz argiz esanez komunismoa dala zure
eginkizuna danok jakin arren —komunismo ori
gerorako utzita asi zaitez zu ere, soilki abertzaletasun zigur baten alde profezigintzan.
Agian, politikagintzak puskatu dauna, profezigintzak bir-bateratu leike.
Alkartasuna bear dogu ba Euzkadi euskotartzeko. Eta askatasunaren ordez zatiketa da gaur Euzkadi'n nagusi.
ETA'ren giroan asi zan Euzkadi'ren oraingo zatiketa au sortzen: zatiketa izkuntzaren barruan zori
gaiztoko "el batua"ren bidez; zatiketa politikaren
barrutian, ETA'gandik jaiotako EE'ren bidez.
Gero EE bera zatitu zan; ta, azkenean, zatiketa
sortu zan, erarik negargarrienean, EAJ'ren altzoan
ere.
Eta, bein bitartean, jakiña, Españi euzkadi'n garaille.
Iriki daiguzan begiak eta ikusi dagigun, erruak
norenak diranaren billa ibiltzeke, barriro guztiok
alkartzeko garaia iritxi yakula, "el Pais Vasco-Navarro", yayoki, Euzkadi biurtu dagigun.

799.954 areikaz autarkirik emoteke gelditu diran
613.889 beste aiek alkaratzen ba'doguz 1.413.845
dira Euzkadi'ko ezabertzaleak, eta onein aldean
574.707 besterik ez abertzaleok.
"Autodeterminazioa" eskatzen asteko, dotore
gagoz! ! !
Españi'ren aurka, ETA'ri jarraituz, tiroka gudan
asteko ere... era egokian gagoz!
Abertzaletasuna indarrez, eta guarda zibillak
illez ezabertzaleen artean esnaerazteko, – ori zillegi dan gauza ba'litz ere –, a nolako egoera bikaiñean aurkitzen garan!
Jelzalee'k pozik agertzen yakuz, naiz Bizkai'n
itxarotzen eben seigarren diputadua atera ez, millakatxo autarki batzuk geiago irabazi dabezalako.
Zer balio dabe autarkitxo orreik, españizaleak
oraindik berea daben autarki-kopuru izugarrien aldean?
EAtarrek, auteskunde-ekintzan alderdibitasun
edo bipartidismoaren alde egindako zabalkundeari
jaurti gura dautsoe galdu dabezan autarkien errua.
Baiña autarki orreik orren errez españizaleengana
igaro ba' dira, autarki orreik ez dira sekulan abertzaleak izan. Ez ote dira EA'k galdutako autarki
orreik EAJ'k irabazi dituanak?
Idigoras' ek barriz, HB' k izan dauan galera ugaria, EAJ, Gazteiz'ko Jaurlaritza osotzeko,
PSOE'rekin alkartu izatearen ondorioa dirala esan
dausku. Idigoras: Zergaitik ez dautsazu ETA'ren
gaiztakeriek Euzkadi'i egin dautsoen, eta orain
zuei ere egiten dautsuen, gaitzari begiratzen?
Ta nora joan dira zuek galdutako autarki oiek?
PSOE'ra! Idigoras: Autarki orrein emoilleak,
Mario Onaindia bezain sasiabertzaleak bait ziran.
Era ontan jarraitzen ba'dogu, urrengo Lendakaria, Euzkadi'ko lendakaria, sozialista españizalea
izango dogu. Sozialista españizalea Euzkadi'ko
Jaularitza. Txiki Benegas?, Jauregi? Mario Onaindia bera? PSOE da ba iru probintzi oneitan irabazi
dauana. Baita Euzkadi osoan ere, lau probintzietako autarki sozialistak bateratzen ba'ditugu.
Larria da gure egoera. Estatua lortu, estatua zabaldu eta beste gaiñerako gauza guztien aurretik
gure politik-eginkizun aundiena, Euzkadi abertzale biurtzea da. Zertarako dogu estatuto aberatsago
bat, gure Jaurlaritzak Gazteiz' en eta gure Euzka-
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