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Hasier Arraizen autokritika Sarrionaindiarenaren uberan –

Maitasun keinu bat besterik ez deritzan liburu argitara berrian, gai 

asko jorratzen ditu orain arte literatura-aztertzaile eta iritzi-emaile 

zuzeu.eus



gisa baino ezagunago ezker abertzaleko politikari gisa izan den 

gasteiztarrak -bi urte Espainiako espetxeetan egindakoa da erakunde 

armatuan integratua egotearen akusaziopean, nahiz akusazio hori 

gezurra izan-, eta aipatutako liburuaren zati handi bat literaturak 

euskal gizartean etorkizunari begira bete dezakeen zereginak hartzen 

badu ere, idatzi honetan soilik berak egindako autokritikari 

erreparatuko diot, Sarrionaindiaren autokritikaren ildoan kokaturik 

berea, euskal herritar guztion bizikidetzarako ekarpen ona delako 

ustean.

Gatozen lehenbizi, Sarrionaindiaren autokritikara –Lapur banden 

etika ala politika liburuan-. Iurretarra egun indarrean den 1978ko 

Konstituzioari azken ukituak ematen ari zirela sartu zen ETAn. 

Zergatik sartu zen erakunde armatuan 1978an, hogei urte zituela? 

Ideiengatik baino gehiago -oso ideia oinarrizkoak zituzten, esaterako, 

espainolek eta frantsesek bezala, geure herria izateko eskubidea 

dugula euskaldunok-, biktimismoagatik eta antimilitarismoagatik dio 

berak: “Gure herria militarki okupatua zegoela ematen zuen: naturala 

irudituko zitzaien batzuei, beharbada, baina beste batzuei ez. Polizia, 

Guardia Zibila eta `inkontrolatuak´ deitzen zirenak zebiltzan edozein 

bazterretan, eta itzela zen gauzak aldatu nahi zituztenen kontrako 

errepresioa. Borroka armatua autodefentsa bat zen, zapalketaren 

aurrean duintasun apur bat erakusteko modua. Goio, Felipe eta herriko 

beste batzuk Iparraldean errefuxiatu ziren egun haietan, Poliziak nire 

adiskide bat, Patxi, preso hartu zuen, Iruñean. Guardia Zibilak nire 

beste bi lagun hil zituen, handik gutxira Gernikan: Alberto García eta 

Jesus Mari Arrazola [1978-V-11]”.

Biktimismoagatik: “Bortizkeriaz inguratuta bizi ginen eta, ezer ez 

egitea ETAn sartzea baino bortizkeria handiagoa iruditzen zitzaidan. 

Esan daiteke biktimismoagatik sartu nintzela, batere asmo heroikorik 

gabe”.

Eta antimilistarismoagatik. 1958an jaioa denez, 1978an zegokion 

soldadutza egitea. Garai hartan irakurri zuen Camus-en Izurria eta 

garai hartan armada espainola berarentzat, frankismo guztia bezala, 

izurritea zen: “Nire ofizioa, hogei urterekin, soldadutzara joatea zen, 

bi urterako, eta Ejertzito espainola niretzat izurritea bezalakoa zen 

(…) Izurritea sufritzea zen gauza bat, baina hori izurritearen agente 



izatea zen: zerbitzu militarra egin beharra nuen derrigorrez bi urtez, 

bestela intsumisioa, baina intsumisio mugimendurik ez zen, eta uste 

dut bost urteko kondenak bete behar izaten zirela kartzela 

militarretan. Biktimismoagatik eta antimilitarismoagatik sartu nintzen 

ETAra, orduan”.

Arg: Jose Goitia

Nago arrazoi horiek gaur egun zenbait euskalduni eta euskal herritar 

askotxori, alderdi espainolei botoa ematen dieten gehienei, segur 

aski, sinesgarriak ez zaizkiela irudituko, eta garai hartan jaio gabe 

zeudenei, txundigarriak egingo zaizkiela. Ni neu, garai hartan jaioa 

izaki, oso arrazoi sinesgarriak iruditzen zaizkit; errepresio giroa 

halakoxea baitzen 1978an (Digresiotxo bat zilegi bazait: Egun ere 

militarki okupatuak jarraitzen dugu; 5.000 guardia zibil eta 2.000 

polizia, eta 1.200 soldadu armadakoak Hego Euskal Herrian. 8.200 

gizon eta emakume armatu espainol. Gehi zerbitzu sekretuetakoak. 

Ertzainak baino gehixeago. Autonomia handia omen dugu, baina 

erreferendumik ez da posible, esaterako, guardia zibil eta poliziek 

hemen jarraitzea nahi dugun demokratikoki erabakitzeko).

Baina, natorren Sarrionaindiaren autokritikazko adierazpideetara: 

“Bortxak deslegitimatzen zuenez Estatua Euskal Herrian, 

erresistentziak legitimatzen zuen ETA, ez bortxak. Baina Yoyesen 

kontrako ekintzan edo Hipercor merkataritza zentroaren kontrakoan, 

adibidez, ez erresistentzia, baizik eta bortxa ikusi zuen jende askok. 

(…) Miguel Angel Blancorena heldu zen, eta Barajasko T4koa ere bai. 

Bestearen gaiztakeria zen gure aktuazioaren arrazoia, eta geure 



txarkeria zuritu behar zuena. Biktimismoaren eta intentzioen 

fundamentalismo horrek apartatu zuen ETA, nik uste, euskal 

gizartearen babes isiletik (…) Lortu dugu biolentzia iraultzailearen 

araua zapuztea momentu askotan: ahalik eta bortizkeria gutxien 

erabiltzea, ez ahalik eta gehien. Eta lortu dugu mina, erditze mina izan 

behar zuena, gehiegizkoa eta alferrikakoa izatea. Ez diot hori 

erresentimendutik, errua botatzeko beste inori, ez pertsona bati, ez 

alderdi bati. Baizik eta justu alderantziz: gauzak aldatzeko, okerren 

zama gainetik kentzeko, beste bide batzuk behar ditugulako. Egia 

batzuk konpartitu beharra dugulako, elkarren beharra dugunez gero 

bizitzeko moduko gizarte bat osatzeko.Unilateralitatea, beharrezkoa 

izanda ere, ez delako soluzioa. Jendeak beste politika bat behar eta 

merezi duelako.”

Ezin gara luzatu idatzi honetan; gatozen Arraizen autokritikazko 

adierazpideetara. Lehenik enplegatzen da gorago aipatutako liburuan, 

benetako autokritika sasikotik bereizten. Zer da benetako 

autokritika?: “norberak bere ekimenez egiten duena da”. Eta zer ez da 

zinetako autokritika? Bi mota bereizten ditu. Bata da, bestek 

eskatutako autokritika, zeren hori kontakizunaren lehiaren zelai zail 

eta lokatzez betean kokatzen baita. Neure hitzez esanda, ETAri eta 

ezker abertzaleari eta EHBilduri alderdi politiko espainolek eta EAJk 

eskatutakoa, besteak beste. Eta bestea, noizbait ETAn edo ezker 

abertzalean jardunik, desadostasunak direla medio, hura utzi eta 

kritika zorrotzari ekin diotenena: “Kritika horiei batez ere erresumina 

antzematen zaie, bat-batean ematen duelako kritikariak ez direla 

sekula kritikatutakoaren partaide izan, eta batzuetan norberak 

kritikatutakoaren aurkako zapalkuntza ere ontzat eman duelako. Azken 

jokaera horrek ere ez dirudi oso etikoa.”

Halarik ere, guztiz konbentzitua dago autokritika egin beharra 

dagoela; lehenik, indarkeria zikloa ixteko hartutako erabakiaren 

zergatiak azaldu behar direlako. Eta Arraizen iritzian, autokritika 

norberak egin behar du, inork eskatu gabe, kanpotik egiten den beste 

kritika bat bihurtu gabe. Bera ez da inoiz ETAkoa izan, Espainiako 

Justiziaren epaiak aurkakoa baieztatu arren: “Baina nire ardurak -

politikoak, jakina- ezkutatu gabe, ETArekin sortutako kultura 

politikoaren partaide gisa adieraz dezaket euskal gizarteari zor diogun 

autokritika egin behar dugula; izan ere, gure akatsak onartzen ez 



baditugu, emango du ez zirela akatsak izan, baizik eta ezinbesteko 

urratsak beti egin nahi izan genuenaren bidean. Eta ez da hala izan. 

Hori ez da guk beti egin nahi izan dugun bidea. Zapalduak 

zapalkuntzari aurre egiterakoan badu bere jardueran inoiz zapaltzaile 

bihurtzeko arriskua”.

Batez ere, zein da Arraizen autokritikaren edukia? Bere hitzak 

aldatuz: “Nik, autokritika zuzen eta zintzoaren bidean, oinaze eta giza 

kalte guztiak onartzeaz gain, erantsi behar dut Estatuaren aurka 

izandako enfrentamendu militarra -armak hartutako herritar talde 

baten eta estatu bati dagozkion segurtasun indar batzuen eta armada 

baten arteko enfrentamendu zeharo desorekatu horretan- euskal 

gizartearen baitako konfrontazio bilakatzeko urratsak -herri 

ordezkariak mehatxupean izatea eta hiltzea, aurrez aurreko 

elkarretaratzeak, konfrontazio giroa euskal gizartearen eremu 

guztietara eramatea…- akats estrategiko latzak izan zirela. Gizartea 

zatituta egotea okerra da beti, baina aurrez aurre bi zatitan hautsita 

egotea konpondu ezineko akats politiko larria da. Gainera, 

zapalkuntzari aurre egiteko armak hartu zituzten herritarrak gero eta 

herritar gehiagok euskal gizartearen etsai gisa hartzea lortu zen. Hala, 

zaila da ulertzen, hemen eta edonon, gizarte baten gehiengo zabalaren 

aurka ari direla herritar batzuk gizarte horren askatasunaren alde 

borrokatzen”.

Oso laburturik eman ditut, merezi du bere osotasunean irakurtzea. 

Irakurleak juzga beza bake eta elkarbizitzarako Sarrionaindiaren eta 

Arraizen ekarpenen balioa. Niretzat baliotsuak dira. Ea bestaldekoek 

ere bide bera urratzen duten.
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