AZAROAK

DIRANAK IZAN
("SEAN CUALES FUEREN")
ETA'REN ETA "BATASUNA"REN ARTEKO
ARREMANAK
(Lantxo au ere "Diario de Navarra"n
argitaratu da. Orregaitik
Naparroa'ko euskeraz doa).

Ez, Jaurlaritzarena. Eta askoz obeki legoke azterketa
ori La Haya'ko Nazioarteko Epai-Batzak egingo ba'lu,
Españi'ko Epaille Nagusi guztiak, —edo zearretara edo
zuzenean aukeratutako oien bidez—, denak Aznar berak
aukeratuak bait dire.
- Epaiketa zintzo baten bidez "Batasuna"ren eta
ETA'ren arteko arremanak oso-oso-oso larriak eta astunak direla agertuko ba'litz, Jaurlaritzak, Batasuna zigortzeko, arrazoirik aski izengo luke.
- Bañan orduan ere, ekintza orrek, ekarri dezazkeen
gaitzak eragozteko, al duen guztia egitera bearturik legoke Jaurlaritza.
Orixe besterik ez da ba, okertuak izateke Pastoraleko
itz oien egiazko zentzua, ots, berenez duten zentzua.
Jarri dezagun adibide bat: Gure ekintza guztiek, baita
bearrezkoenek ere, (bedi testamentu bat, bedi buru-rnuiñetako ebakuntza bat, bedi beste edozer gauza), ondorio
txarrak ekarri dezazkete, baiña gu, ondorio txar oiek etorri ez ditezen, al dugun guztia egitera bearturik gaude.
Ori besterik ez da ba gotzaiek esan dutena: Jaurlaritza
egitera dijoan ekintza arriskutsu orrek, ots, Alderdi bat
legezkanporatzeak, ondorio txarrak ekarri dezazkeela ta
Jaurlaritza ondorio oiek etorri ez ditezen, al duen guztia
egitera bearturik dagoela.
Gure gotzaien itz bakun oiek, ordea, naita izen dire
eskubi gogor eta biguñeko españizaleek oker ulertuak;
naita oker ulertuak; ta pozik oker oiukatuak; eta Españi
guztira oker zabalduak.
Jainkoak barka bezaie egin duten gaitza.
Baña, orregatik ainzuzen, politikaren giroa ain zinkindua daukagulako, itz oiek esan bearrak ziren.
Ez bait zen bestela gure gotzaien erakuskintza bear
bezain osoa, ots, bear bezain zintzoa izengo.

Itz oiek, Euskalerri'ko Gotzaien Pastoralekoak dire.
Itz garbiak, txukunak, egokiak; esan bear-bearrezkoak
ziren itzak.
Alare, izugarrizko ekaitza sortu dute Españi guzian,
eskubi gogorreko (PP) ta eskubi biguñeko (PSOE) politikari ta periodisten artean.
Zurrunbillotu zaku Españi'ko Jaurlaritza bera. Ministro Jaunek, Aznar beragandik asita, ez dire ba Laterri onuragarri baten Legezko Jaurlaritzaren ministro bezala mintzatu. Taberna-zulo batean bildu oi diren ala-olako talde
bateko "adiskide baldarrak" bezala mintzatu bait dire.
Gaizki ulertuak izen dire, españizaleen artean gure
gotzaien itzak. Ta, itxura guztien araura, –naita izen dire
gaizki ulertuak!
Ondorioz, Pastoral oso-osoa izen da oien telebista,
irrati, ta aldizkarietan oker erabillia; komeni ez zitzaiena
isilduz, eta komeni zitzaiena komeni zitzaien bezala okertuz. –Bai zori makurreko jendea, Españi'ko jende gaixoa,
orrelako maixu, orrelako jaurlari, ta orrelako profeten
menpean!
Ona orain emen gotzaien itzak Pastoralaren argitalpen
ofizialetik artuta.
(Gotzaiek, "Alderdiei-Buruzko Legea" erabat moldaturik ez dagola-ta, zer ondorio ekarri dezazkean ziur
asmatzerik ez dagoela adieraziz gero, alare oso ondorio
txarrak ekarriko ote dituen kezka agertzen dute, eta onela
jarraitu: "...consecuencias sombrías que, SEAN CUALES
FUEREN LAS RELACIONES EXISTENTES ENTRE
BATASUNA Y ETA deberían ser evitadas".
Ori, oso-osoan dotriña kristaua da. Beti izan da, ta beti
izango da.
Alataguztiz aurkituko dituzu, itz oiek kenduta ere,
esaldiak indarrik galtzen ez duela-ta, ez zirala esan bear
uste duenak.
Oker dabiltz orrelako oiek. Itz oiek esan bearrak ziren.
Ikus:
ETA'ren eta "Batasuna"ren arteko arreman oiek nolakoak eta zenbaterañokoak diren azaltzea, ez da gotzaien
lana. Orregatik diote ederki "direnak direla", "sean cuales
fueren".
"Batasuna"ren eta ETA'ren arteko arremanak aztertzea
Españi'ko Epai-Mai-Nagusiaren lana da.
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NORBERAK EZ LEUSKIO EGIN BEAR
BESTE BATERI, NORBERARENTZAT
MINGARRI DANIK. ORI DA GURE
ERLEJIÑOAREN MUIÑA.
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