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HERRIRA - TERMOMETROA

INFORMAZIO ITURRIEKIN ez dauzkadan loturak behar
nituen 2013ko urriaren 1ean, Herrira elkartearen
kontrako sarekadak esan nahi zuena interpretatzeko.
Zuk eduki behar dituzu datuak eta hipotesiak, Iñigo
Urkullu lehendakari jauna, oinezko kazetari batek
galderak baizik ez dauzkan lekuan: Sortu ilegalizatze-
ko bidean emandako urratsa da? ETAko presoak
prestatzen ari diren estrategia alda-
keta eragozteko maniobra? ETAk
armak desaktibatzeko laster egin-
go omen dituen keinuak desitxura-
tu nahi ote dira? Parot doktrina
famatuaz Estrasburgok eman
behar duen epaiarekin dauka zeri-
kusia? Ala, besterik gabe, Espai-
niako populuari antolatu zaio
espektakulu berri hau, Katalunia
eta krisi ekonomikoa ahaztu
ditzan?

Erantzunik ez, baina ikuskizun
tamalgarria aurkitu nuen Hernani-
ko kaleetan. Jendea ordu luzez
zain, aurrean kasko gorri kagula-
dunez osatutako hesia, beste aldean guardia civil anda-
na harro lasai. Bere atxilotuetako asko torturatzeak
famatu egin dituen guardia zibilak ari ziren gerrako
operazio bat antolatzen gure herrian. Lehendakari
jauna, zure aginduetara joandako ertzainak, gure
etxekoen soldatetatik ere ordainduak, ez zeuden han
berdezko militar espainolen jarduera kontrolatzeko,
guardia zibilak jendearengandik babesteko baizik.

Egun osoan. Garaiz erretiratu ginenok goizean
gosaldu genuen, iluntzean herriko kaleetan ertzainek
egindako balentriaren irudiekin, egurra nasai, berdin
dio borra edo pilota, kopeta ireki hautetsi bati, bizka-
rrekoak langabetuari, ostikadak kalean harrapatutako
aitonari. Handiaren aurrean otzan, txikia zanpatzeko
errukirik ez.

Goizeko kafea harturik lanera-
ko bidean ikusirik atxilotuetako
baten mutil laguna, ez naiz diosalik
egitera ausartu. Zertarako urratu
zauria ezin badiot behar duenik
eskaini: nork bermatzen dio biko-
tekidea ongi tratatzen diotela ber-
dezko militar horiek? Horra zertan
dagoen gure etikaren zorua, lehen-
dakari jauna, ez zuk, ez ertzainen
buru egiten duen emakumeak, ez
Ararteko deitzen den herritarren
balizko defendatzaileak, ez bikti-
men deretxoez okupatzen den
zure Bake eta Bizikidetzarako
idazkariak, inork ezin die atxilo-

tuen senideei esan beren neska edo mutila non dau-
den ere. Ez da gure eskumenekoa. 2003ko otsailean
ez zen moduan, berdin 1991ko otsailean. Guardia
zibila dagoen lekuan ez da bestelako eskumenik,
amen esateko tarte estu lotsagarria baizik.

Gaur sentitzen dut, lehendakari jauna,
euskaldunok zero etikotik hasi beharra
daukagula. n
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Pello Zubiria Kamino 
� ARGIAKO K A Z E TA R I A

Zoru patetikoa, lehendakari jauna 


