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Daiorren igandean mobilizazio handiak
izango omen dira Espainiako Estatua behinbetirako OTANen ez gelditzearen aldekoak.
Bitartean, azken egunotan Euskal Herriaren
burujabetasunaren alde, OTANen aurka izeneko manifestu baten berri eman dute egunkariek. Hirurogei bat lagunek izenpetu dute,
eta irekita gelditu da, ondoren beren atxekimendua agertu nahi duten guztientzat.
Ni neu nauzue izenpetzaileen artekoa. Jabeturik nago, Herriaren aurrean egiten den
horrelako edozein manifestuk aurretik eta
ondoren arazoaren azterketa zientifikoa, analisi politiko sakona eta herritarrentzat argibide zabalak ematea eskatzen duela. Manifestuak, arrazoiketa handiaz ala ez hain
handiaz. jendaurrean jarrera jakin bat hartzeko eta erakusteko balioa du; eta agian arazoaz beste hainbat jende jaberaztekoa. Baina
manifestua kaleratzeak ez deu aitzakirik
ematen, arazoaren azterketa zehatza, analisi
sakona eta informazio zabala arrera ez eramateko.
Ni ez naiz inola ere trebatua nazioarteko
defentsako gaietan; baina edozein herritarrek
du galdetzeko eskuidea ela pentsatzeko obligazioa. Hortik doaz oraingo lerro hauek.
Uste dudanez herritar gehienei bezala. neri
oso katramilatuak gertatzen zaizkit nazioarteko defentsako eztabaiden arrazoiak eta desarrazoiak, hainbat hitz arrotz, sigla irakurgaitz eta termino misteriozkoen atzean
daudenak arma taktikoak eta estrategikoak.
overkill, pershing-ak. SS-20. 12. 21, 23. etab.,
SALT I eta SALT II, M-20 misilak, neutroibonbak, SDl eta galaxietako gerla. misil antimisilak, euromisilak. NATO edo OTAN. disuasio-sistema. buru nuklearrak, etab etab
Nahiko buruhauste. sasiarte horretatik zelai
argira irtetzeko! Aski urrutikoak gertatzen
zaizkigu gehienoi defentsa-sistemen «filoso-

OTAN: Zer eta zeinengandik
defendatzeko?
fiak» eta bloke militarren armamentu ultramodernoen arteko orekak eta desorekak,

nahiz eta alde batekoen eta bestekoen gure
gaineko mehatxua oso hurbileko ikusi.
Horien aurretik daukat nik hainbat galdera
erraz egiteko eta beste hainbat erantzun eskatzeko. Denak bi hauetara biltzen dira azken
batez; Zer defendatu behar dugu? Zeinengandik defendatu behar dugu? Jakina. Euskal
Herritik begiraturik ipintzen ditut galderok,
eta erantzunerako bidea seinalatzen

Zer du defendatzekorik Euskal Herriak
-Burujabetasun edo subiranotasun nazionala? Baina ukaturik daukagu autodeterminazio-eskubidea, eta...
— Euskal Herriaren lurraldea: horren batasuna eta osotasuna? Baina hiru zatitan banaturik dago lurraldea eta Espainiako eta Frantziako (eta AEBko) armadek harturik
daukate, eta...
—Euskal Herriko lurra eta berorren «ekosis-

tema»? Baina gure itsasoa eta zerua ez al
daude arrainez eta hegaztiz agorturik, gure
mendi-landak akituta. kiskalduta eta ondatuta. gure hibaiak pozoinduta. gure hiriak satsututa, gure airea kutsatuta'' ...
Gure erakunde politikoak? Baina zer da
horien botere politikoa? Gehienik ere deszentralizazio administratiboaren edo autonomia
partzialaren, baldintzapetuaren, kateatuaren
eta marraskatuaren apurrak besterik ez bait
dira horien aginteak...
-Gure sistema ekonomikoa? Zertarako defendatu 25% langile lanik gabe utzi dituen
sistema? ...
- Mendebaldeko zibilizazioa? Baina ez al da
zibilizazio horixe bere hizkuntza zaharrena
euskara hil-zorira eraman duena eta Herri
honi beronen kulturazko nortasuna ukatu eta
suntsitu nahi diona? ...
—Euskal Herriaren hizkuntza, euskara? Ah!
Hortxe daukagu inork ukatu ezin digun ondasun apartekoa. batetik eta bestetik eraso-

pean dagoena. Baina defendatu beharreko
ondasuna ezezik, defentsarako babesa eta
erasorako arma dugula uste dut euskara.
Gure Herriak ez du defentsa hipotetikoren
baterako sistema eta armamenturik behar,
defendatzekorik ez daukalako. Euskal Herrian eta euskaldun bizi ahal izateko erresistentzi. jarkiera eta eusle-borroka luzearen
gain, bereondasunen berreskurapen-borroka
dauka herri honek aurrean.

Zeinengandik defendatu ezer Euskal
Herriak?
—Euskal Herriaren burujabetasuna eta autodeterminazio-eskubidea ukatzen duten erakunde estatal eta estatuartekoengandik...
—Euskal lurraldea konkistatu. zatikatu eta
menperatu zuten erakunde militarrengandik...
- G u r e zeruaren, lurraren. itsasoaren eta airearen jaun eta jabe egin direnengandik...
Herri honen erakunde politikoak desegin
eta beren erakunde politiko zentralisten
menpe daukaten estatuengandik...
-Gutxi batzuren interesetan, potentzia handien menpe eta herri aberatsen zerbitzutan
dagoen multinazionalen inperio ekonomikotik...
—Mendebaldeko zibilizazioa salbatzearen aitzakitan. herriak eta gizarteak diktadurapean
ezarriak dituztenen eta kultura eta hizkuntza
minorizatuak suntsitzen dituztenen erregimen
zentralista eta inpenalistengandik...
Etsai horiek ez ditu potentzialak edo gertagarriak Euskal Herri honek. faktikoak eta aspaldilikoak baizik OTAN. berriz. honek sendotzera, indartzera eta elkartzera doan
-datorren erakundea da, Reagan-en inperio handiaren eskutik.
OTAN? OTANengandik defendatzeko
Euskal Herria?
* Euskal Kulturako langilea

