
Madrildik datorren… 
 

Ba dira agur tristeagoak! 
 
Proposamen bakarra izan da, hainbat komunikabideri kasu egin ezkero,  ospatu berri 
den Eztabaida Orokorraren ondoren,Madrilgo Gorteetan onartu dena: ETArekin hitz 
egitea onartzen duena, labur esateko. Egunkari, irrati, telebista, Euskadiko nahiz 
kanpoko, ia guztiek ez dute, apenas, beste ezerren berririk jaso. Tamalez, beste behin, 
indarkeriak, eta bere inguruak, bazterrak –bazter informatiboak kasu honetan- kiskaldu 
egin ditu. 
 
Ez da, baina, hori izan gertatu den, eta azpimarratzea merezi duen, bakarra. Astearte 
arratsaldeko Batzarrean, aspaldi ez bezalako, erresultatuak lortu zituen EAJren talde 
parlamentariak proposapenak eztabaidatu eta onartu zirenean. 
 
Hamabost proposapen ziren talde bakoitzak aurkeztu zitzakeenak. Hala aurkeztu 
genituen. Eta hamabostetik sei onartuak izatea lortu genuen. Bi, PSOEk eskaini 
zizkigun emendakinak onartuz. Eta lau, -eta hau da azpimarragarriena- Gobernuari, bere 
borondatearen kontra, bozketak irabaziz. 
 
Beste inork ez zuen lortu Gobernuaren borondatearen aurka bere proposapenak, bakar 
bat ere, aurrera ateratzerik. Bakarrik, guk. Eta honek, jakina, zerbait adierazten du. 
Hauxe: Zortzi izanik ere, gaur bertan, Madrilgo Gorteetan, beste inork ez bezala, 
Gobernuari berari aurre egiteko adina boto biltzeko badugula gure indartxoa. 
 
Ez ziren, gainera, nolanahiko gaiak izan aurrera ateratzea lortu genituenak. Batetik, 
euskal arrantzaleentzat gaur bertan guztiz kaltegarri den Arcachongo ituna hausteko 
agindua eman genion Gobernuari. Bigarren, Y grekoa deituriko tren azpiegitura 2006ko 
Aurrekontuetan sartzeko, eta 2010, urterako amaitutzat edukitzeko ordena. Hirugarren, 
eskumenik ez duen alorretan, hala nola gazteriaren inguruan, plangintzarik egiten ez 
segitzeko ordena. Eta laugarren, Ikerkuntza. Garapen eta Berrikuntzaren Aurrekontuak 
taxuz eta bere erabakimena argi islatuko duen moduz Legebiltzarrera ekartzeko agindu 
zorrotza. 
 
Lau hauek, esan bezala, Gobernuaren borondatearen aurka atera genituen aurrera, 
gainontzeko talde parlamentari guztien babesa lortuz. PSOErekin ados jarriz, beste bi 
hauek: Ertzaintzaren garapenari lagunduko diona, bat. Eta oinarrizko araudiak egiteko 
orduan, legeak gutxienez, eta ez edonolako beste edozein bide, erabiltzera Gobernua 
behartzen duena, bestea. 
 
Ikusteko dago, jakina, noraino beteko dituen Gobernuak agindu hauek. Badaki eta, 
behin baino gehiagotan, bete gabe uzten. Ez da izango gure ganoragabekeriaz eta ezta, 
gogora araziko ez diogulako. Hori izan ezazue seguru zuek eta izan beza Madrilgo 
gobernuak. 
 
Legealdi irekia dela diote Eusko Legebiltzarrari begira. Ez dut nik ezetzik esango. Bai, 
ordea, erantsiko, hainbatek esaten ez duen beste zerbait: askok uste baino irekiagoa 
dela, baita, Zapateroren legealdia. Tentuz begiratzen duen edonork jadanik ikusi 
dezakeen zerbait da hori. Baina, batez ere, ondorengo hamabi hilabeteetan garbiago 
ikusiko den zerbait. 



 
2006. urtean akabo Zapateroren gobernuari, gentozen urteetatik gentozelako, eta etorri 
berriari halako konfiantza apur bat zor zaiolako, arnasa eman dioten erraztasunak. 
Akabo horiek. Egin ditu 2005. urtean Zapaterok gutxi edo gehiago eskura zituenak. 
2006. urtean aurre egin beharko die 2005.n pasatzen utzi dituen hainbat gauza: bereziki 
Katalunya eta Euskadiko autogobernuari dagozkionak. Hor, orain artean, Ibarretxeri 
ezetz esan eta Maragalli denbora pasatzen utzi, eta komodo ibili da gizona. Komodo eta, 
dena esan behar bada, PPren laguntza sutsuarekin. 
 
Behin baino gehiagotan esan dugu: autogobernuaren inguruko gaietan uztarri bakarreko 
agertu dira, behin eta birritan, edozein iniziatiba zela ere, aldioro, PSOE eta PP. Hortik 
segitzea pentsatzen badu, jakina, ez dut uste 2005ko patxara izango duenik Zapaterok 
berarekin. Ez, jakina, gure aldetik, orain artean ere eman ez diogunez. Baina ezta,  
pentsa daiteke, beste hainbat talderen aldetik ere, bereziki Katalunyako Esquerra eta 
CiUren aldetik. Eta, hortik abiatuz, gorabehera dezenteak gerta daitezke Madril aldean.  
 
Hau guztia, ordea, jadanik hasi dugun urte “berrian”, Zapateroren bigarrenean gertatuko 
da. Pasa den astean, lehenengoari agurra ematen ibili gara. Eta ba dira munduan, 
arraioa, agur tristeagoak! 


