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“Zer pasako da Eusko Legebiltzarrean? Zer izango da Atutxaz?”, izan da, iragan astean, 
Eusko Legebiltzarreko bozketak izan aurretik, izateko garaian eta izan ondoren, PSOEko 
nahiz PPko hainbaten ahotik, behin eta birritan, hemen Madrilen, entzun dugun galdera. 
 
“Zuek nahi duzuena”, erantzun diegu, galdetu ala, batzuei eta besteei. 
 
Ba genekien zer egingo zuten, jakina, PPko eta PSOEko Euskadiko ordezkariek. Ba 
genekien eta ba zekiten gure galdetzaileek. Behin baino gehiagotan, ordea, jaso dugun 
erantzuna, hau izan da: “Nik nahi nukeena egingo balitz, gauzak ez lirateke egingo diren 
bezala egingo”. 
 
Zer adierazten zuten hitz horiekin? Lotsa, Atutxari jarri zaion betoaren aurrean? 
 
Niretzat, PPren, PSOEren eta, berdin, EHAKen  jokoak ez bururik ez hankarik duenaren 
aitorpen ezinbestekoa . “Zeren izenean, zein jokabiderenean, jarri dakioke alderdi batek 
izendatutako ordezkari bati honetarako edo hartarako betoa?”, entzun diot, entzun ere, 
ozenki zenbait kasutan, esaten, bai PPko bai PSOEko zenbaiti. Beren jokabidea ulertzeko 
moduan esplikatu duen zentzuzko pertsonarik ez dut aurkitu, bakarrik ere Madrilgo 
Kongresuko pasilloetan. Ezta aurkituko ere, ziur naiz. 
   
Arrazoi du Atutxak minduta egoteko. Eta arrazoi dugu guztiok, EAJko guztiok gutxienez, 
bere aldetik Atutxari elkartasuna agertzeko esaten zidan PSOEko ordezkari signifikatuari 
esaten nion hura sentitzeko: amorrazioa eta haserrea, Atutxarekin batera eta Atutxaren 
izenean. 
 
Hauek dira, beste mila gauza baino gehiago, sekula ahaztu behar ez diren alderdi zenbaiten 
jarrerak. Ez bai du honek gizalegezko politikagintzarekin zerikusirik. Gisa honetako 
gorabeheretan ikusten da, beste ezertan baino gehiago eta hobeto, bakoitzak nor den. 
Politikan ere. Eta eman zaigu ikustera, arraioa! Gero gerokoak, lezio ederra ikasi dugu 
egunotan, ikasi gabe bageunden, etorkizunerako.  
 
Berdin jokatu izan bagenu besteok, adibidez, lau urtez hankapean erabili gaituzten, 
PSOEko (eta zer esanik ez PPko) hainbatekin! Eta berdin jokatu izan balu, nork eta 
Atutxak, bere bizitza politikoan, orain betoa jarri dioten batzuekin eta besteekin! 
 
Aurpegi goibel eta nerbiosoak ikusten ziren Kongresuan ETAk Madrilen bonba lehertu 
zuen asteazken goizean. Basatikeriagatik berarengatik, lehen. Baina, baita, aurreko astean 
izandako mugida eta iskanbilengatik ere. “Eta orain, zer?”, elkar galdetzera biltzen ziren, 
goizean bertan, Espainiako Gobernuko buruzagi garrantzitsuenak. Eta hori bera galdezka 
bezala hurbiltzen zitzaizun hainbat, leherketa hark ametsetatik esna arazi balu bezala 
derrepentean. “Orain, betikoa, bakegintzan segi behar, zer ba?”, erantzuten genien. 
“Bakarrik, ametsak ez dutela balio horretarako. Horren jakinaren gainean geunden gu geu, 
lehendik ere”. 
 
Hori jakinik eman genion, aurreko astean, aldeko botoa Gobernuaren proposapen 
ezagunari. Eta hala segiko dugu, sostengatu behar dena sostengatzen, Eusko 
Legebiltzarrean hainbatek agertu duen zipozkeriarik gabe.  


