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asmatuko ahal dugu.
Hirigintza hau déla eta, beste b¡ arazo aipatu
beharrezkoak dirá, adibidez, hauzategiko 7 enparantza barneak (hitxiak) ez direla urbanizaketa garest¡ honetan sartzen. Eta plan partzialak dioenez
behean parkeialekuak eta gainean belar eta jolastok¡ak behar badira izan, udalak simaurzulo eta
arratoi habia bihurtu d itu . Urbanizaketa honek gainera ez digu hauzategiko behar nagusirik ere soluzionatzen (haurtzaindegia, jubilatuetxea, kulturetxea, e.a.).
Gauzak hórrela Hauzo Elkarteak bi manifestaldi eratu ditu hauzategian zehar hauzoko egoeraren berri tamalgarria agertzeko. Lehenengoan
ehundaka batzu bildu ginen, geuron artean deputaturen bat ere genuelarik, kalez kale, enparantzaz
enparantza, eta txokoz tx o k o . Otsailak 25ean, ordea, betikook agertu ginen bakarrik, eta bai asanbladan eta bai manifestaldian ehunen bat ginen
40.000tako hauzategi batean. Amara Berriak ez du
erantzuten.
Baina Hauzo Elkartean A n txo n bezalako borrokalariak ditugun artean ez dugu etsiko eta egunen batean hainbeste lan ixile k emanen duten beren fruitua. Urbanizaketan egin diren zenbait oker
edo irregulartasunak akta notarialeak jasoak izan
diradenuntzia formal bat eratu behar bada ere.
Bihar, ostiralean, M artxoak 3an udalera 4.000
•ren bat firma eramanen dirá "udalaren p le nu " ba
tean Amara Berriko hirigintza buruzko arazo eta
irregulartasunak agertu eta soluziona ditzaten.
Hauzo Elkarteak banatu duen inform aketa
teknikoa lau galdatze edo ondorio hauekin amaitzen da:
1) Aipaturiko irregulartasunen konprobaketa
agiria, peritatze bidez, e.a.
2) Behin okerrak fro ga tu rik, nori dagozkion
errespontsabilitateak galdatu eta, jakina, horrek oker eginikako obrak zuzentzea darama.
3) Ezarritako epeak eta urbanizaketa martxa
jarraitzea galdatzen dugu, eta hortarako lehen
kontrataturiko langileria ere behar da.
4) Hauzo Elkarteak, berriro, batzarrean eraba1 bezala, ezarritako portzentaiari zegokionez- kontribuzio bereziak ez ordaintzea baieztatzen du. Halere, lehen bezala elkarrizketa
baikor baterako prest gaude.

Alea jacta est: Ramon Rubial da Euskal Kontseilu Orokorreko burua. Arazoa sortu zenetik, eta
bi gizonak (Rubial eta Ajuriagerra) kargu horretarako proposatuak izan zirenetik, batzuk egina zuten
beren banaketa: Rubial ala Ajuriagerra. Aurrenak
ez daki euskaraz, bigarrenak bai. Ez dago biak parekatzerik...
Goian jarri dudan tituluak besterik esan nahi
du. Edonork daki “ala” eta “edo” hitzek esanahi
ezberdina dutela. Rubial edo Ajuriagerra, bata nahiz bestea: berdin da! Eta ez dut hau esaten, Autonomiaurreko honen ezereza edo faltsukeria adierazteko edo.
Nekez uka daiteke aukera horrek, politikaren
mailan eta Euskal Herriaren etorkizunerako, bere
garrantzia izan duenik. Baina garrantzia hori politika orokorraren mailan dago. Bi gizonen ingüruan
indar politikoak burrukatu dira, bakoitza bere
ideiologia, bere politika soziala, ekonomikoa, kulturazkoa eta guzti. Alde horretatik garrantzia handia izan du bi gizonen arteko hautabeharrak.
Arazoa hor ipini delarik, alde batetakoak eta
bestetakoak saiatu dira burruka politikoa eta maila
pertsonala bereizten: batari nahiz besteari aitortu
dizkiote meritu età balio aski Kontseilu Oroko
rreko buru izateko.
Baina meritu eta balioen artean, bat sumatu
eta aipatu zuen zenbaitek hasera-haseratik: Rubialek ez zekien euskaraz; Ajuriagerrak bai. Politikazko burrukaren barnean hortxe agertu da behin eta
berriro arazo hori.
Zorionez, ez du argumentu horrek eragin berezirik izan, Kontseiluko burua aukeratzean. Izan
ere, Rubial Kontseiluburuak ez daki euskaraz; bai
na zoritxarrez Ajuriagerra Kontseiluburugaiak ere
ez daki euskaraz. Atxondoko baserritarren semeak
ez daki Euskal Herriko politikari eta Kontseiluko
buruari eskatzen zaion euskararik.
Inori buruz, eta bereziki egiteko publikoren
bat baldin badu, euskaraz ba dakiela esateak, bere
kulturaren
eta egitekoaren mailan eta alorrean
egoki erabiltzeko dakiela esan nahi da; horregatik
Ajuriagerrak ez daki euskaraz.
Euskal Kontseilu Orokorreko buruak euskaraz
ez jakitea, iraina da Herri honentzat; baina euska
raz dakielakoan hautatua izan, età bere ofízioa
betetzean euskara erabiltzeko gauza ez izatea barregarria da berarentzat.
Alde honetatik ni poztu egin nahiz. Euskara
ofizialdu nahi dugun honetan, Rubial Kontseilubu
ruak ez daki euskaraz; eta zorionez nabarmen jartzen du kontradikzioaren bizia. Ajuriagerrak gu
guztiok diglosiaren lozorroan uzteko arriskua zuen.
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