
“GOAZEN PLAZARA” ekimenak, gaur eta hemen lotu gaitu. 

Hemendik eta beste hainbat plazetatik, Espainiar eta Frantziar estatuetan batez ere, sakabanatuta 

dauden 650 Euskal Preso Politikoek, entzun dezaten gure agurrik beroena eta sentikorrena. Maite 

zaituztegulako, ozen eta argi eta garbi esaten dizuegu:  Euskal Herriak, askatasunaren bidean,  gure artean 

libre eta borrokalari behar zaituzte.  

Gaur, Euskal Herriko plazak bete ditugu, guk hemen ere, Santutxun, Santutxuko plaza bete dugu, 

baina hau, hasiera besterik ez da, eta gaurtik biharko bide tarte horretan borrokaren jarraipena zabaltzen 

eta indartzen abiatu beharko gara. Denok beharrezkoak gara prozesu honetan  eta gaur, plaza bete dugun 

hau, bihar egunean, beteagoa izango dugu, bertan, gaur diren hutsuneak  beteaz, eta beraz, gure artean 

diren Euskal Preso Politikoak hemen eta Euskal Herriko plaza guztietan aske izanik. 

Baina, gaur hasita eta biharko bide tarte horretan, “Euskal Herrira Euskal Preso Politikoak aske ekar 

ditzagun askatasun bidean”, beharren artean lehentasunak baditugu, eta nahiz eta guztiak premiazkoak 

izan, badira premia gehien duten “15 Euskal Preso gaixoak”, gaixotasun larri eta sendaezinak dituztenak 

eta osasun eskubideak bermatzen ez zitzaizkiena, tartean, gure INMACULADA  BERRIOZABAL;  Baita ere,  

Estatuak “Parot doktrina” ezarrita dituzten 80 preso, beraien kartzela zigorra 10 urte luzatuta, bizi osorako 

espetxera kondenatuak eta beste aldetik ere, espetxe zigorraren 2/3 eta 3/4ak beteta dituztenak. 

Aipatutako guzti hauek jada, kalean egon beharko zuten izan. Ezin dugu ahaztu ere, aipatutako egoera 

tamalgarri hauetatik kanpo aurkitzen diren gainontzeko Euskal Presoak, guztientzako beraz, hurbilketa eta 

askatasunaren aldarria. 

Zoritxarrez, Espainiar Estatuak, espetxe politikan eta normalizazioaren bidean ez du oraindik ere 

inolako aurrerapausorik eman, asmorik ez du agertu eta berez, ez du ezer emango itxura denez. Estatu 

honek, errotuta eta hain sustraitua duen jokaera inperialista eta antidemokratikoa, mendeetan elikatuta, 

nekez, aldatzen joango da egunerokotasuna duen praktika: inposaketak, mehatxuak, zapalkuntzak, 

bortizkeriak eta egiten duenaren guztiaren justifikapena, nahiz eta justifika ezina izan …  Are gehiago, 

indarrean daraman espetxe politika gorrotoa oinarria du, alde bakarreko biktimak aitortuz eta biktimismo 

politika ankerrena erabiliz. Beste aldeko biktimak inolako aitortzarik gabe uzten saiatzen jarraitzen duen 

bitartean, aldi berean, biktima berriak sortzen dituzte, Bateragune  kasua litzateke azkenaldikoa, eta orain, 

D3M, Askatasuna …., batek daki. Salatu behar dugu ere, presoen senideek eta lagunek, sakabanaketaren 

ondorioz, zorigaiztoko ezbehar eta istripuaz jasandako heriotzak eta zaurituak direla, tratu txarrak eta 

jazarpenak jasotzen dituztela, ondasunen galerak eta derrigorrezko bidaiak direla medio, dirutan milioika 

euro  xahututa izatea, psikologikoki eta fisikoki kolpatuak, tratu iraingarria. Zer  gehiago?  Eta hau gutxi 

balitz, ezin dugu aitortu gabe utzi, lehen mailako  biktimak diren Euskal Preso Politikoak. Euskal Herriak 

urteetan bizi duen eta bizitzen ari den konflikto politikoaren ondorio zuzenetako bat direlako, Espainiar 

Estatuak bere historia latzean, ez delako gai izan bizi dugun konflikto historikoari irtenbide baketsu, justu, 

demokratikoa eta zentzuduna emateko,  horren ordez, beti kontrako norabidean kokatu da beraien 

jokabidea eta erantzuna beti, indarkerian oinarrituta inposaketa, zapalkuntza eta  eskubideen urraketa. 

Noiz arte eta noraino heldu beharko dugu? 

Guk geuk, gure bidea ahalik eta indartsuen jarraituko dugu egiten, gogoan izanda: “Borroka da 

bidea, presioa  eginez” eta “Presioa da giltza eta Borroka langintza” 

.Nahikoa da!!!  Ordua  heldu da!!! Euskal Herriaren askatasunean sinesten eta amesten dugunok 

indarrak batu, Euskal Herria eta euskal herritarren alde, “ASKA DITZAGUN BIL GAITEZEN LELOPEAN” eta  

“AGURE ZAHAR BAT” kantak dioen bezala  



AGURE ZAHAR BAT  

 

Agure zahar batek zion bere etxe aurrean 

goizean goiz lantokira irteten nintzanean: 

Ez al dek, gazte, ikusten gure etxola zein dan? 

desegiten ez badugu, bertan galduko gera. 

 

Baina guztiok batera 

saiatu hura botatzera, 

usteltzen hasia dago-ta, 

laister eroriko da. 

Hik bultza gogor hortikan, 

ta bultza nik hemendikan, 

ikusiko dek nola-nola 

laister eroriko dan. 

 

Baina denbora badoa, nekea zaigu hasi, 

eskuak apurtu zaizkit, eta indarrak utzi. 

Usteltzen badago ere, karga badu oraindik, 

berriz arnasa hartzeko esaigun elkarrekin: 

 

Baina guztiok batera saiatu hura botatzera... 

 

Agure zaharra falta da bere etxe ondotik, 

haize txar batek hartu ta eraman du hemendik. 

Haur batzuk ikusten ditut eta inguraturik, 

agure zaharraren kanta nahi diet erakutsi: 

 

Baina guztiok batera saiatu hura botatzera... 

 


