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ARNALDO OTEGIK El País-i eman-
dako elkarrizketa ez da edozein
indar politikoren buruzagik ematen
duena. Arrazoi askorengatik ez da
elkarrizketa bat gehiago: espe-
txean dago, ez da bere elkarrizke-
tarik irakurri oso aspaldi eta dato-
rren garaian dator, irailean zehar
ezker abertzaleak bake prozesu
berri hau mugiarazteko erakutsita-
ko ekimen politiko indartsuaren
ondoren.

Otegik elkarrizketa eskaera asko
izan ditu, zalantzarik gabe, baina El
País-i eman dio oraingoan, eta ez
egunkari honetako edozein kazeta-
riri, John Carlini baizik. Kazetari bri-
tainiar honen lan ezagunena Pla-
ying the Enemy da eta bertan sakon
aztertzen du Hegoafrikako bake
prozesua nola elikatu zen. Carlinek
ondo ezagutzen ditu hango bazte-
rrak. Eta ez dugu ahaztu behar,
halaber, Brian Currin hegoafrikarra
dela nazioarteko bitartekaritzaren
dinamizatzaile publikoa.

Elkarrizketak PSOEren oniritzia
ere baduela pentsa liteke eta Jose
Luis Rodriguez Zapateroren eran-
tzun azkar eta baikorrak ere itxura
hori indartzen du. Gidoirik badago-
en ala ez, hori bestelako kontua da,
baina badirudi Zapaterori interesa-
tzen zaiola Espainiako iritzi publiko-
ak Otegik pentsatzen duena jaso
dezan. Elkarrizketa honen bidez,
halaber, nazioarteko komunitateak
ezker abertzalearen iritzia bere lide-
rraren eskutik jasotzen du. 

Bai, liderra. Eta hau da segurue-
nik elkarrizketaren atalik garrantzi-
tsuenetakoa, Otegiren lidergoa argi
adieraztearena. Preso batek oso
gutxitan hitz egiten du maila horre-
tan eta halako tinkotasunarekin,
baldin eta ez bada Presoen Kolekti-
boaren izenean edo, aitzitik, kolekti-
bo horretatik kanpo kokatua. Eta
Otegik hasieratik argi uzten du
ezker abertzaleko buruzagi moduan

mintzo dela. Besteak beste, zorrotz
jardun du ezker abertzalearen estra-
tegia berriaren izaeraz: “Bide bake-
tsu eta demokratikoak soilik, inde-
pendentziarantz ez da beste
biderik”. Balizko atentatu bat, zerga
iraultzailea, kale borroka... eta gisa-
koak ere ezker abertzalearen estra-
tegia politikotik kanpo uzten ditu.
Eta ETAk egin beharko lukeena ere
oso zehatz azpimarratu du: “Anbi-
guetaterik onartzen ez duen ezker
abertzaleko oinarrien agindua dago
eta bete egin behar da”.

Berak esandako gehienak sarri
atera dituzte mahai gainera ezker
abertzaleko hainbat buruzagik, baina
berak orain eta molde honetan esa-
teak beste balio bat du iritzi publiko-
ari begira, bereziki Espainiako eta
nazioarteko iritzi publikoei begira.

Azaroaren 11n epaituko dute
Otegi, –Joseba Permach eta Jose-
ba Alvarezekin batera– oraingoan
2004an Anoetako Proposamena
egin eta, besteak beste, “terroris-
moa goresteagatik”. Iaz sasoi hone-
tan ETA berrantolatzeagatik –ETA
eta Batasuna bat baldin badira,
Espainiako Justiziak dioen legez–
atxilotu zuten gisara. Tesi horretan
murgilduta, Otegik ETA berrantola-
tzen du honek borroka armatua utz
dezan. Hara delitua. “Baina jakina,

hauteskundeei begirako estrategiak
dira” (amaitzen du tesiak).

Herritarren gero eta gehiengo
handiago bati, ordea, gero eta
sinesgaitzagoa egiten zaio ipuina.
Egia da ezker abertzaleak gizartea-
ren aurrean sinesgarritasun arazo
handiak dituela, baina ez da inongo
zalantzarik ezker abertzale hori
astetik astera ari dela sinesgarrita-
suna irabazten euskal gizartean.
Otegiren elkarrizketa honek sines-
garritasun hori are eta gehiago sen-
dotzen du, Espainian ere gero eta
zabalduago dagoen mezua –”Bata-
suna serio ari da”– finkatzen lagun-
tzen du eta ezker abertzalearen bai-
tan Otegi lider gisara agertzen da.

Mandela bezala espetxeratua
dagoen liderra. Eta atzerrira begira
–eta bien arteko inongo konparazio
pertsonalik egin gura barik– irudi
horren itzala zabaltzen da. Barne
Ministerioaren politika errepresi-
boaren mende egon ezean, nekez
uler baitaiteke nola egon litekeen
espetxean borroka armatua albora-
tzeko ezker abertzalea egiten ari
den bide gaitz horren protagonista
nagusietakoa.

Elkarrizketa honek Otegi sendo-
tu egin du eta, aurrerantzean
gehiago, espetxeak ere sendotu
egiten du.
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