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SALAKUNTZA

EL CORREO-REN GUZURRA

Leengo asteko atentaduak eragin dauan samintasuna
agiri-agirikoa da, batez be, ildakoaren urkoetan zein zau-
ritu eta euron senitartekoetan. Baioake, bada, lerrootarik
besarkada bero andia danori.

Arkaitzen aita, Jose Mari Otazua, orain dala ia 15 urte-
rik ona ezagututzen dot. Alkarregaz egin genduan bear
fabrika beratan, arik eta berak buruko odoljarioa izan
eban arte. Ebakuntza pare bat izan ostean, baina, gorpu-
tzaren 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.

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

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. Bake-
zale 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. Edo-
zer esatea baliagarritzat emon eta merke jake, antza.

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

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 naba-
ri, 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 Espa-
ñi'ko lendakariak sutan jarri bait du españiarren nazionalis-
mo zoroa, Egitamo orren aurka Españi osoaren itxarkun-
dea, "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 españia-
rrek ere: danek! Eraberdiñean erantzun diote apal-apal Espa-
ñi'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 onu-
ragarriak. 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 zerate-
lako errek, ez du, Euskalerrian beintzat, batere baliorik,
Ezta munduko beste toki askotan ere.

Alderantziz egi bera diozu gotzaiek "la nueva conviven-
cia 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.


