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IZAKUN'GO GERTAERA
Izaskun'en gertatu dena ez
dakienik ez dago ia: frankistai
esker, zalantzarik gabe, gertatuaren
berria edonora barreiatu da. Franco bere ere asi da ETA.z itzegiten...
Batzuk, alere, ez dute ondo ulertu edo konprenitu gertatua. Dollorrak gerala esan dute, ustelak, bildurtiak, español-izena merezi ez
duguala (ez merezi eta ez nai!!!),
eta ez dakit zer geiago. Sakrilejioegille ere deitu gaituzte.
Zer ari dirá, ordea, Francoren
bandera oiek Gipuzkoa'ko eliza
batean? Zer ikusi bear dute Franco'ren Armadak eta Jaungoikoak?
Ñola ezkon ditezke gerla bat eta
Kristo'ren aldarea? Ñola alkararaz odol ixuritzea eta Maitetasunaren Apostolua?
Izaskun'go banderak ez dirá ezer
Franco'ren ezaugarria baizik. Ez
dirá ezta Espaiñia'ko bereko bandera, Espaiñia'ko erriak berak erabaki baitzuen banderaz aldatzea, eta
more-kolorea erastea. Izaskun'en
zegoena (eta berriz dagoena),
Armada baten ezaugarria da, ez
Espaiñia'rena. Ain zuzen ere ezaugarri orren izenean eta babesean
zanpatzen dirá gaur Espaiñia'ko,
Kataluña'ko, Euzkadi'ko, eta beste
naziotako erriak! Bandera oiek guk
kentzea eta pintatzea euskaldunak
eta españólale berak onartzen dute.
Frankistak ezik, gaiñerako guziak
ikusi bear dute begi onez.
Baiña bada geiago ere. Gure zanpatzaillearen banderak GEURE
ERRIAN jartzea, gaiñera, IRAIN
BAT egitea da. Gerra galdu genuelako etsaiaren bandera guri onararaztea lotsagarria da, eta ez du
kristau-izena merezi.
Bandera bat, beraz, eliza batean
jartzea erokeria utsa da: Jaungoikoak eta Armaden banderak guztiz
diferenteak dirá. Bestetik, ez dugu
guk español-erria mindu nai izan,
bera, gu eta beste erriak zapaltzen
gaituen politzi-Erresuma edo Estadua baizik. Eta au geure errian egin
dugu. Nun da ortaz ez sakrilejiorik
eta ez orrelakorik ezer?
ETA'ren egin au onartzen eta
txalotzen ez dueña frankista utsa
da. Izaskun'go gertaerak EUZKADI'REN ETSAIAK SALATU
DITU: batzuk jakiñaren gaiñean
ziran; beste batzuk beren burua
abertzaletzat jotzen zituzten...
Orain garbi dago: españolarmadaren kontrako egin batek
mindu dituena... zer izan ditezke?
Bada...
EUZKADI'REN
ETSAIAK. Kontuan artu.
Gero egin dena jakiña da ere.
Espaiñia'ko gobernuaren prentsak
eta irratiak lau aizetara eman du
erabakia: "Desagravio"ren billera
egin bear zan eta abar. Iraiña or
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dago berriz: Euzkadi'ko eliza
batean zanpatzaille den Armadaren
ezaugarria nabarmen. O s o kristauaü
Ara joan dirá euskaldun batzuk,
bearbada bosteun. Azkeneko bostéun traidoreak. Ala biz!
Egia da. ETA'k "Izaskun garbitu
du".
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Euzkadi'ren etsaiak eta etxeko
traidoreak, aldiz, berriz ere lardaskatu.
Luzatu gabe kenduko ditugu
Izaskun'go eta beste tokitako
PIPER-POTO guziak.
Eta orduan ez da "desagravio"
delakorik izango.
Tx.
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