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Iván	Marquez	
	
Florentzian	jaio	zen,	Caquetan.	Filosofia	ikasi	zuen	Bogotako	Seminario	Nagusian	eta	
Gizarte	Zientzietako	seihileko	batzuk	Surcolombiana	Unibertsitatean	(Amazoniako	
Unibertsitatea).	Batxilergoko	irakasle	
izan	zen	Cartagena	del	Chaira-n	eta	El	Doncellon,	Caquetá-n.	Gazteriaren	eta	Alderdi	
Komunistaren	buruzagi	ere	izan	zen,	eta	Florentziako	zinegotzi	hautatu	zuten	Fronte	
Demokratikoa	koalizioan.	Trubay	Ayalaren	Gobernuan	Segurtasun	Estatutuaren	
errepresioak	behartuta,	1981ean	FARCeko	Hirugarren	Frontean	sartu	zen,	Florentziako	
mendietan	jarduten	zuena.	Ondoren,	14.	FARCeko	Frontera	pasa	zen	Remolinos	del	
Caguanen,	Jorge	Briceñoren	(Mono	Jojoy)	agindupean,	gerrilla	gerran	bere	lehen	maisua	
izan	zena,	norekin	anaiarteko	harreman	bikainak	zituen.	La	Uribeko	Akordioa	garatuz,	
FARCek	eta	Belisario	Betancurren	Gobernuak	sinatua,	Errepublikako	Presidentetzarako	
hautagai	zela	erregimenak	hildako	Jaime	Pardo	Leal	tribunoa	buru	zuen	Batasun	
Patriotikoaren	(UP)	ekintzaile	sutsu	bihurtu	zen.	Mugimendu	politiko	horren	zerrendetan	
aukeratu	zuten	Caquetaren	Ganberako	ordezkari.	Kongresuan,	Gilberto	Vieira,	Hernando	
Hurtado,	Bernardo	Jaramillo	(eraila),	Hernan	Motta	eta	ezkerreko	beste	buruzagi	
garrantzitsu	batzuekin	batera	lan	egin	zuen.	UPren	sarraski	fisikoarekin,	non	500	militante	
eta	buruzagi	baino	gehiago	hil	zituzten,	mendira	itzuli	behar	izan	zuen	Manuel	Marulanda	
Velez	eta	Jacobo	Arenasen	aginduz.	Hegoaldeko	Blokeen	komandantea	izan	zen,	José	
María	Córdoba	y	Caribe	(gaur	egun	Martín	Caballero	bezala	gogoratua),	non	ekintza	
militar	eta	politiko	garrantzitsuak	zuzendu	eta	koordinatu	zituen.	Estatu	Nagusi	
Zentralaren	laguntzaile	eta	erakunde	horretako	kide	izanik,	Manuel	Marulanda	Velezek	
bultzatua	1990ean	FARC-EPren	Idazkaritzarako	hautatua	izan	zen,	Jacobo	Arenas	
komandantea	hil	ondoren.	Ivan	Marquezek,	Alfonso	Canorekin	batera,	FARCeko	
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negoziazio	taldea	osatu	zuen	Caracas	eta	Tlaxcalako	(Mexiko)	elkarrizketetan		Gaviriako	
Gobernuaren	garaian.	Ondoren,	San	Vicente	del	Caguango	bake	negoziazio	zapuztuaren	
ostean,	FARCek	Habanan	zuen	negoziazio	taldeko	buru	izendatu	zuten	2012an.	Bost	
urteko	negoziazio	gogorren	ondoren,	Santos	Gobernuarekin	Bake	Akordioa	sinatu	zen,	
Genevako	Hitzarmenen	Akordio	Berezi	gisa	eta	Nazio	Batuen	Segurtasun	Kontseiluaren	
Dokumentu	Ofizial	gisa.	Hala	eta	guztiz	ere,	Estatuak	alde	bakarrez	aldatu	zuen	
hitzartutakoaren	testua	funtsezko	arazoetan,	traizio	eta	zitalkeria	jokatuz.	Negoziazioaren	
eta	fede	onaren	printzipioen	urraketa	lotsagabe	hori	egin	ondoren,	Jesus	Santrichen	
aurkako	muntaia	judiziala	Estatu	Batuetara	estraditatu	nahian,	Ivanek	atzera	egin	zuen	
Miravalleko	ETCRetara,	El	Pato	eskualdean	zegoen	lurralde-eremura.	Handik,	kurulari	uko	
egin	ziola	iragarri	zuen,	Errepublikako	senatari	bezala.	2018ko	uztailaren	3an,	armetara	
itzuli	zen	komandante	eta	gerrillari	talde	garrantzitsu	batekin	batera,	munduko	herri	
guztiek	zapalkuntzaren	aurka	armak	hartzeko	duten	eskubide	unibertsalaren	babespean.	
Determinazio	honekin,	Bigarren	Marquetaliari	hasiera	emango	zaio,	La	lucha	sigue	
leloarekin	aurrera	eginez.	
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Bigarren	Marquetalia	borroka	armatuaren	jarraipena	da,	Estatuak	Habanako	Bake	
Akordioari	egindako	traizioari	erantzunez.	Kolonbia	umil,	ezikusiaren	eta	mespretxatuaren	
martxa	da,	etorkizuneko	muinoek	nabarmentzen	duten	justiziarantz.	Bake	ziurra	izango	
da,	traizionatu	gabea,	bere	herri	irrikazko	hegalak	establezimenduaren	zitalkeriaren	
gainean	hedatuz.	
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Hitzaurrea	
Ivan	Marquezek	oihanaren	eta	sinesmenen	ahotsez	hitz	egiten	du.	
Bigarren	Marketaliaren	irakurketan	barneratzea	da	Kolonbia	sakonaren	norabide	
sinesgaitz	eta	ia	pentsaezinetatik	igarotzea;	pausoz	pauso,	maniguaren	artean	ezohiko	
bidezkak	irekiz,	ibaiak,	hausketak,	kainadak	eta	oihana	zeharkatuz,	gure	gehiengo	
zabalarentzat	urruna	eta	ezezaguna	den	errealitate	baten	erretratu	magistral	gisa	
aurkezten	zaiguna.	Hainbat	hamarkadatan	ukatua;	zalantzarik	gabe,	konfrontazio	politiko,	
sozial,	armatuak	iraun	duen	denbora	baino	askoz	gehiago;	izan	ere,	azken	batean,	landa	
Kolonbiaren	errealitate	orokortua	da,	hainbeste	aberastasun	natural	eta	giza	aberastasun	
miretsi	diguna,	baina	hain	arretarik	gabea	izan	dena	eta	izaten	jarraitzen	duena,	aberriko	
bazter	herabe	horietara	begira	gobernatzen	ari	direnengatik,	haiek	arpilatu	eta	miseriaren	
eta	desberdintasunaren	mende	jartzeko	soilik	kontakizun	hau,	mendi-martxa	baten	
kronika	da,	fusilen	enborra	gabe	bakearen	eta	borrokaren	bideari	ekitera	menturatu	ziren	
gizon-emakume	batzuen	setioaren	gorabeherak	deskribatuz,	traizionatu	eta	matxinada	
armaturako	eskubide	legitimoaren	bideari	berriro	ekitera	bultzatuak	izan	zirenak.		
Beraz,	erabaki	hori	hartzera	eraman	zuten	arrazoien	konstantzia	historiko	ere	bihurtzen	da	
orduan,	jada	amets	zapuztuen	zirkunstantzian	eta	Kolonbia	Berrian	itxaropena	hiltzen	ez	
uzteko	eginbehar	txukunean	jarriak,	nahiz	eta	hainbeste	ezbehar	izan,	laburbilduta,	baina	
bere	zientziarekin,	oihaneko	pintura	honetan	eta	Munduko	Bake	Itunetan	inguruko	
gertaera	politikoetan,	zeinen	inguruko	zitalkeriarik	deploragarriena	eta	arruntena	izan	
baitzen.	
Hemen	jasotako	egitateen	aurkezpena	gertatu	zen	zehaztasun	sekuentzialarekin	egin	zen,	
protagonistek	bizi	izan	zituzten	ahalegin	eta	larritasunen	gardentasuna	erakutsiz,	argi	eta	
garbi	errealitate	bat	zena	saihestu	nahian:	berradiskidetze-prozesu	nazional	baten	
hondoratzea,	non	hainbesteko	fedea	eta	itxaropenak	izan	ziren	gehiengoak,	pobretu	eta	
zitalenei	hamarkadaz	hamarkada	ezarritako	odolusteari	amaiera	emateko.	
	Aditz	gordina	eta	metaforen	aditza	txandakatu	egiten	dira	maila	guztietako	mezu	
epistolarren	artean,	estatuko	eta	nazioarteko	duintasun	eta	begiraleei	zuzenduak,	
gobernuaren	ez-betetzeak	kolonbiarren	ametsik	kutunena	itotzeko	moduaz	ohartaraziz,	
eta,	aldi	berean,	neurriak	eta	konponbideak	aldarrikatzen	zituzten,	agertu	baino	lehen	
gobernuaren	eta	alderdiaren	felonia-ekintza	gehiagoz	ordezkatuak	izan	zirenak,	Habanako	
"paper	madarikatua",	Fernando	Londoñok	deitu	zion	bezala,	beste	ilusio	bat	bihurtu	arte.	
Eta,	hain	zuzen	ere,	adiskidetasun-irrikan	ahalegin	handiena	jarri	zutenen	artean	daude,	
modu	absurduan	jazarrita	daudenez,	utopiaz	berrarmatzeko	elezahar	berri	hau	
pertsonifikatzen	dutenak	–	Narciso	Isa	Condek	esango	lukeen	bezala	–.	
Idazki	honetan	esaten	den	guztiak	oso	kutsu	argi	eta	zuzena	du,	mundu	materialaren	eta	
espiritualaren	deskribapenean	enfasi	literarioak	eginez,	baina	baita	egoera	politikoaren	
azterketa	bare	eta	lerratua	eginez	ere,	erresistentziaren	etorkizuna	ikusiz,	
iraunkortasunaren	martxa	luzeko	protagonistei	hainbeste	ezartzen	zaien	gerra-
kondenaren	tragedia	tristetik	abiatuta	Bigarren	Marquetaliaruntz,	berpizkunde	
etengabearen	kategoria,	beste	behin	boterea	bere	onurarako	bahitu	duen	oligarkia	
ziztrinak	traizionatzen	dituen	jende	mordo	izugarria	bezala.	
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Eta	kronika	honen	behin-behinekotasuna,	El	Patotik	Kolonbiako	ekialdeko	sakoneretaraino	
egindako	bidaiaren	protagonista	nagusien	ibilaldiak	iraun	zuen	bost	hilabeteetara	
mugatuta	dagoen	arren,	batera	begiratzean,	Kolonbiako	Gobernuaren	eta	FARC-EPren	
(Kolonbia-Herriaren	Armadako	Indar	Armatu	Iraultzaileak)	arteko	bake-elkarrizketen	
hasiera	eta	garapena	izan	zenaren	azalpena	aurkitzen	dugu,	horien	inplementazio	okerra	
eta	kausak	barne	herriko	ametsik	zaharrenak	ondoratuz.	Hor	daude	marraztuta	
porrotaren	erantzuleak,	epe	labur	eta	ertainean	hitzartutakoari	iseka	egite	historiko	eta	
politikoak,	tematutako	hitza	ez	errespetatzeak	eta	elkarrizketan	konfiantza	deuseztatzeak	
dakarten	ondorioak	eta	inpaktua,	konponbide-tresna	gisa,	alderdietako	batek	horrelako	
negoziazioa	arautzen	duten	printzipioak	zapaltzen	dituenean.	
Gerra	batean,	lehen	biktima	egia	dela	esan	ohi	da.	Baina	bake-ahalegin	horretan,	egia	eta	
gardentasunaren	aurkako	lehen	eraso	handia	Gobernuak	adostutakoari	solemnitatez	eta	
goi-mailako	bermatzaileen	aurrean	emandako	aldebakarreko	aldaketak	izan	ziren.	Eta	
hemen,	gobernuaren	zitalkeriaren	krimena,	bere	atzapar	eta	letaginekin	hitzartutakoa	
suntsitu	zuen	arorik	latzena	bezala	agertzen	da,	eta,	horrekin	batera,	Kolonbian	zehar	
hainbeste	luto	utzi	dituen	mende	erdi	baino	gehiagoko	gerrarekin	amaitzeko	aukerarik	
aurreratuena.	
Baina	oihanean	zuhaitzak,	animaliak,	ibaiak,	gertakari	politikoak	eta	sentimendu	sakonak	
ibiltzearen	kronika	baten	aurrean	gaudela	esan	badut	ere,	horregatik	ez	du	historiografia	
zorrotzaren	berezko	metodologiatik	ihes	egiten,	bizitza	nazionaleko	gertakarien	
txanponaren	aurpegi	ezkutua	jasotzen	duen	neurrian,	bake	prozesuari	dagokionez,	
dokumentatua	eta	egiaztagarria;	bitarteko	handiek	uzten	ez	duten	aurpegi	hori	Ikusi	
zergatik	egunero	eta	minutu	bakoitzean	beren	ikuspegia	–	Boteretsuena	–	izaki	
matxinoarena	alboratua	eta	deabrutua	aurkezten	duten,	zehaztua	denaren	sakontasuna	
aurreratuz	behe-mailako	gerra	esaten	zaio.	Nahiko	oldarkorra	eta	arrunta,	gainera;	izan	
ere,	nazioz	haraindiko	erakundeen	edo	informazioaren	korporazioen	zerbitzura	jarduten	
duten	bitarteko	horietako	askori	ez	zaie	batere	axola	kazetaritza-degradazioaren	
sakoneraino	jaitsi	behar	izatea	ratinga	igotzeraino.	
Bada	hemen	xehetasun	bat,	gutxi	gora-behera	osatua	eta	egiaztagarria,	nire	ustez,	neurri	
handi	batean	porrota	edo	Habanako	Akordioaren	kalte	handia	eragin	zuten	gertakarien	
artean	garrantzitsuena.	Edulkoratu	eta	apaindu	gabe;	izan	ere,	hizkuntzaren	biraketa	
adierazkorren	basakeria	guztia	gezurraren	eta	engainuaren	sastrakatik	garbitzeko	
erabiltzen	da,	eta	hasieratik	hartzen	ditu	autokritikaren	argudioak,	deskalabruan	FARCi	
dagozkion	erantzukizunen	aurrean.	
Eta,	horri	dagokionez,	aipatzekoa	da	kontalariak	FARC-EP	berrietatik	protagonista	den	
kolektiboaren	ahots	anitzarekin	hitz	egiten	badu	ere	utopietatik	berrarmatzeko	urratsa	
egin	duela,	argi	izanik	arropa	zikina	etxean	garbitzen	delako	oinarrizko	printzipioa,	eta	
iraultzaileen	etikagatik	isiltasunaren	kutxan	gordeta	geratuko	diren	gauza	asko	daudela,	
isiltzen	duenak	ematen	duen	maxima	ere	kontuan	hartuta,	zehaztapenak	egitea	egokitu	
dela,		aspaldiko	borroka-lagunak	izanik,	palestra	publikoan	jarri	zituzten	eta	gezurrez	
betetzen.	Beharbada,	atalik	korapilatsuena	eta	eztabaidagarriena	da,	baina,	aldi	berean,	
eginbeharrak	ezartzen	duen	zatia,	egiarekin	hitz	egitean.	Zalantzarik	gabe,	irakurleak	
egiten	dituen	kontrasteek	eta	egiaztapenek,	eta	beste	batzuek	lotsarik	gabe	haizatu	
dituzten	argudioek,	gakoak	emango	dizkiote	zalantzak	argitzeko	eta	"ziurtasunak"	
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zehazteko,	gai	horiei	buruz,	agian,	ez	baitzuen	informazio	nahikorik	behin	betiko	eta	itzalik	
gabeko	ondorioak	ateratzeko.	
Kronika	historikoko	elementuak	ditu	materialak,	baita	mende	honetako	ordu	laurden	
honetako	gorabeherak	beren	haragitan	ikusi	eta	bizi	izan	dituztenen	testigantzak	ere;	izan	
ere,	boterearen	iruzurrek	bakerako	benetako	aukeraren	argitasuna	eklipsatu	dute.	
Desinformazioaren	eta	engainuaren	gainetik	pasatuz,	testu	honek	balio	testimoniala	eta	
historikoa	du,	eta	balio	dokumentala	ere	bai,	FARC-EPren	barne-bizitzaren	artxiboko	pieza	
ezezagunak	biltzen	baititu,	eta	horien	berri	ematen	dute,	adibidez,	Manuel	Marulanda	
Velez	komandantearen	bizitzako	azken	hiru	urteak	nolakoak	izan	ziren,	haren	kezkak	eta	
proiekzioak,	haren	egunerokotasuna	eta	gogoeta	politikoak...,	hil	zen	egunera	arte,	eta,	
are,	gorpuzkiak	izan	zituzten	odisea,	Kolonbiako	ohianetan	atseden	hartzeko	txokoa	
aurkitu	arte.	
Eta	Bigarren	Marketalia	jasotzen	du,	bermerik	gabeko	hedapen	estrategikoa	desegiteko	
benetan	gertatu	zenaren	kontakizun	zehatza.	Errealitate	horri	buruz	aritu	dira	oligarkia	
kreoleko	"pro-gizonak"	Habanako	prozesuari	buruz	hitz	egiten	duten	liburuetan,	soilik	
FARC-EP	desarmatu	zuten	estrategia	handiak	zirela	erakusteko.	Moralki	handiagotu	ordez,	
txikiagotu	egiten	dituen	zerbaitez	baliaturik,	gerra	eragin	zuten	arazoak	konpontzeko	
interesa	baino	gehiago,	haien	asmoa	zekena	zela	frogatzen	baitute,	beren	klase-interes	
estuei	hertsiki	atxikia.	Eta	gaitz	horretatik	ez	du	ihes	egiten	Enrique	Santos,	Juan	Manuel	
Santos	eta	Humberto	de	la	Calle	Lombana	oligarkiaren	ertzetik	prozesuari	buruz	egin	
dituzten	hiru	idazki	handietako	batek	ere.	Denak	lausengariak	establezimenduaren	
aurrean,	klase-interesez	arduratuak	eta	amorratuak	eta	zitalak	arerioaren	balorazioan.	Ah,	
eta	oso	zuhurrak,	bakoitza	bestea	baino	gehiago,	baita	elkarri	egindako	aitorpen	
faltsuetan	ere,	lerdokeria	lerden	eta	malenkoniatsuz	beteak.	Boterearen	zirrikituak	
gezurretan.	
Ez	da	hori	liburuaren	helburua,	baina,	era	batera	edo	bestera,	biluzik	uzten	ditu	
aipatutakoen	eta	klaudikazioaren	komediante	berrien	gezur	asko,	zeren	eta,	azken	finean,	
ez	baitirudi	hain	konplexua	denik	guztien	izendatzaile	komuna	agerian	jartzea:	egoa	eta	
harrokeria,	ez	bakarrik	Bakearen	Nobel	saridunarena,	baita	alderdi	liberaleko	
presidentegai	frustratuarena	eta	Chicoko	gerrillari	"taimatu	eta	maltzurrarena".	
Berritasunik	ez,	gainera,	establezimenduko	maltzurkeri	zahar	horien	tipifikazioan,	
Sarmiento	Angeloren	morroiak,	Panama	Paper-en	onuradunak	eta	komunikazio-multzoen	
eta	Odebrecht	motako	ustelen	errentatzaileak.	
Bigarren	Marketaliaren	laburtasun	eta	egiazkotasunarekin	kontrastean,	eta	soilik	
libeloetako	bat	aipatuz,	esan	behar	dut	Juan	Manuel	Santosen	mamotretoa	erregimenak	
ezarritako	indarkeria	politikoaren	mende	erdiko	desitxuratze	lotsagabea	dela,	Estatuak	
gatazkaren	sorreran	eta	iraupenean	duen	erantzukizun	nagusia	alde	batera	uzten	den	
heinean,	eta	anheloaren	erabileraren	erakusgarri	dela	gerra	baten	inguruko	interes	
politikoak,	aldekoak	eta	klasekoak,	gerra	horretatik	lotsarik	gabe	etekina	ateratzen	
dutenak,	horrek	egiten	du	La	Batalla	por	la	paz		liburua	mende	honetako	fartsarik	
handienaren	manifestu,	zeinean,	kontrario	santista	gisa	agertzen	badira	ere,	labezomorro	
berdinak	baitira.	Eta	hor,	Juampa	Sin	Nombre	berak	dioen	bezala,	"Historiak	emango	du	
epaia",	baina	ziurra	dena	da	ez	bera,	ez	Uribe,	ez	Duque,	ez	bere	korifeoak,	historiak	ez	
dituela	absolbituko.	
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La	batalla	por	la	paz	liburuaren	gidaritzapean	Santosen	zuhurtzia	eta	adimenaz	hitz	egiten	
dutenak,	"gerrilla	esertzera",	gatazka	justizia	alternatibo	baten	giltzarekin	amaitzeko	
agenda	zehatz	bat	eztabaidatzera,	baina	aldi	berean,	edozein	asmo	on	baino	gehiago,	
"engendro"	bat	gertatu	zela	ikusten	dutenak,	"onak	eta	txarrak"	istorio	honetan,	
lehenengoak	Ulisesen	asmamenarekin	abiatzen	dira,	Troiako	Zaldia	bigarrenei	eramanez,	
elkarrizketa-mahaian	gudu-zelaian	lortu	ezin	izan	zuten	errenditzea	lortzeko,	alde	batera	
utzita	zitalkeria	ez	dela	zuzena	gerrako	legeen	barruan,	eta	ez	duela	inolako	paper	
altruistarik	aitortuz	erregimenari	handiena	dagokion	norgehiagoka	baten	arerioan.	
Gainera,	"narkogerrilla"	ren	kantinela	errepikatzen	jarraitzen	dute,	nahiko	faltsua,	
sistemaren	egitura	hondatzen	duen	mafia	kapitalista	gansterizatuen	arazoa	estaltzen	
duena.	Eta	hori	da,	hain	zuzen	ere,	desitxuratzea,	non	sinetsarazi	baitute	ordezkapen-
politika,	berez,	nekazariei	pizgarriak	emateko	politika	zitala	zela,	kokak	hazten	jarrai	
zezaten,	arazoaren	tratamendu	militarra	dela,	hain	zuzen	ere,	duela	hamarkada	
batzuetatik	hona	finantza-kapitalari	lotuta	dagoen	makro-negozioaren	benetako	
onuradunei	prezioak	eta	irabaziak	handitzen	dizkien	faktorea.	Horrela,	Duquek	
oinordetutako	200.000	hektareen	falazia,	bere	zenbakizko	iraunkortasunarekin	hilketatik	
erortzen	da,	bakar	baten	esparruan	desagerrarazi	dituztela	dioten	95.000	hektareak	gora-
behera,	berez,	"politika	berri"	dekrepitoa	dena,	aireko	aspertsioak	eta	kriminalizazio	
gehiago	barne	hartzen	dituena.	
Orduan,	sorgindua	ez	da	hitzartu	zena,	baizik	eta	aldez	aurretik	pentsatutako	ez-betetzea;	
sorgina	ez	da	egia,	justizia,	erreparazioa	eta	ez	errepikapena	adostu	izana,	baizik	eta	
salatuen	aulkia	alderdi	bakar	batentzat	izendatua	izatea	lortu	nahi	izana,	gizarte-arazoetan	
inolako	aldaketak	ez	baitakar	instituzioek	ez	errepikatzea	ukatzea.	Xehetasun	horietan	
oinarritzen	dira	zigorgabetasun-nitxoak.	
Mamua	ez	zen	JEP	(Jurisdicción	Especial	para	la	Paz)	sortzeko	ituna	izan,	baizik	eta	haren	
distortsioa	etsaiaren	zuzenbide	penal	bihurtzeko,	vindictaren,	estigmatizazioaren	eta	
arintze	espiritualaren	iturri	bihurtzeko	kosta	ahala	kosta,	eta	eskubidearen	funtsezko	
printzipio	oro	urratuz,	hala	nola	errugabetasun-presuntzioa	edo	legezkotasuna,	Santrich	
estraditatzea	eskatzen	zutenentzat	insurgentziaren	buruzagi	guztiekin	jarraitzeko,		"egia	
esatearekin,	barkamena	eskatzearekin	eta	ondasunak	entregatzearekin"	gai	bihurtu	zen.	
Bakearen	etsai	eta	kamuflatuek	kausa	komuna	egin	zuten	horrelako	elementuekin,	ez	
baita	berria	bakea	itxuratu	eta	simulatzea	eta	gerra	berrasmatzea.	
Kapituluen	garapenaren	erreferentzia	ordenaturik	eman	gabe,	azpimarratu	behar	dut	X.	
Konferentzia	eta	alderdiaren	Fundazio	Kongresua	izan	zirenen	epistolar	trukeen	memoria	
ekartzean,	testuak	lortzen	duela	berrarmatzearen	norabidea	hartu	zutenen	eta	
"kamarilla"	deitzen	zaion	Zuzendaritza	zaharraren	sektorearen	arteko	sakoneko	
kontraesanen	almendra	ukitzea,	talka-puntua	ez	baitzegoen	soilik	egin	zen	distortsioan	
armen	utzikeriaren	kontua,	politikan	erabiltzetik	haratago	kokatzea	bezala	ulertuta,	bere	
definiziora	eramanez,	Marulandaren	agendan	inoiz	egon	ez	zen	desmobilizazio	baten	
berezko	entrega	bezala.	
Armetako	hori	funtsezko	puntua	zen,	baina	ideologikoa	ere	bai,	zeinari	lotuta	baitago,	
zalantzarik	gabe,	eta	norabide	erreformistaren	azalpenean	laburbiltzen	baita,	eta,	beraz,	
posibilismoaren	ildoan	apuntatzean	uko	egin	zioten.	Aditza	gozatu	gabe,	ondorioztatzen	
da	FARC-EPren	ildo	estrategiko	erraizalean,	benetakoan,	ez	dagoela	aurreikusita	etorkizun	
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demokratiko	liberala	onartzea,	hau	da,	haren	xantaia:	errotiko	aldaketaren	edozein	
ikuspegi	erakustea	totalitarismorako	bide	gisa;	edo	ibilbide	zentzugabe	eta	sinesgaitz	bat,	
inperialismoaren	nonahikotasun	konponezinaren	aurrean	arrakasta	izateko	aukera	gisa.	
Eta	azken	tenore	horri	buruz,	oso	ezagunak	dira	orain	arte	inolako	erantzunik	eman	ez	
duten	diatribak,	kapitalismoaren	egiturazko	krisiari	eta	matxinada	globalaren	beharrari	
buruz	dugun	ikuspegiaren	aurka.	Egia	esan,	Bigarren	Marketalia	sakondu	gabe	agertzen	
da,	ez	baita	lehenetsi	beharreko	gaia,	Hamargarren	Konferentziako	eta	Arrosaren	
Alderdiaren	Fundazio	Biltzarreko	zuzendaritza-instantziei	modu	argudiatuan	aurkeztutako	
konbentzimenduak,	kapitalismo	globalaren	periferiaren	berrosatze	batean	burgesen	
ilusioek	oinarririk	ez	dutela	eta	krisi	periferiko	asko	espero	behar	direla	aipatu	krisiaren	
esparruan,	zibilizazio	burgesaren	ukazio	handia	eta	kulturaren	gainbehera.	Dena	borroka-
testuinguru	batean,	hori	bai.	
Baina	harrigarriena,	segur	aski,	hildako	Jorge	Beinstein	maisuarekiko	ikuspuntuen	
identitatea	izan	da	–	"El	Fantasma"	deitzen	genion	eta	maitasun	ikaragarriz	egiten	diogu	
omenaldia	–	zapalkuntza	inperiala,	tokiko	eliteen	autoritarismoa,	diru-sarreren	
kontzentrazioa	edo	ingurumen-hondamendia,	bere	sustrai	burges	unibertsaletatik	
artifizialki	bereizi	nahi	duen	erretorika	engainagarria	zalantzan	jartzeari	dagokionez.	Eta	
sinplea	da,	zeren	El	Fantasmarekin,	zeinarekin	bat	egiten	baikenuen	inperialismoari	eta	
krisiaren	teoria	marxistari	aurre	egiteko	bere	estrategia	iraingarrian,	"Melodia	
moderatzaileetatik"	elikatzen	diren	kontzientzia	faltsuak	zalantzan	jartzen	genituen	
zorrotz,	eta	hori	erabat	"bekatuzkoa"	zen,	aterpe	horrekin	bilaketa	eternalaren	falazietan	
irauten	dutenak	ere	estaltzen	diren	neurrian	behin	eta	berriz	errepikatzen	dute,	
sistemaren	erreprodukzioan	edo	haren	osagai	"ez	hain	errukigabeetan"	oinarrituz,	halako	
moldez	non	azkenean	matxinada	geroratzea	eta	sistemaren	eta	sistemaren	arteko	
kontziliazioa	abiaraztea	eragiten	baitute.	Hitz	batean,	"politikoki	zuzena"	den	hizkuntzaren	
aurka	esaten	diren	biraoak,	eta	onena	trotskismo	gisa	etiketatzea	dela,	beste	gauza	
zentzugabe	bat,	sinpleagoa	egiteko.	
Orduan,	argi	eta	garbi	azpimarratzen	da	gure	zeregina	utopia	berrarmatzen	jarraitzea	
dela,	ezinezkoa	dena	eskatzen	jarraitzea,	ahal	den	neurrian	gainerakoak	egunero	
arduratzen	baitira.	Sozialismoa	eraikitzeko	bidea	irekitzen	jarraitzea;	nahiago	nuke	
kapitalismoaren	gainbeheraren	aurrean,	mota	guztietako	erresistentzien	eta	iraingarrien	
konbinazioa	erakusten	duen	kontra-aurpegi	batekin,	dimentsio	globaleko	fenomeno	gisa	
jardunez,	ordena	sakabanatuan	jardunez,	kulturen	aniztasuna,	borroka-	eta	kontzientzia-
maila	desberdinak	adieraziz,	zapalduen	eta	sufritutakoen	masa	izugarriaren	protagonismo	
bizkorrarekin.	
	
Kolonbiako	mendi	matxinatuetatik	
	
Jesús	Santrich	
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Hasiera	
Bigarren	Marketalia	2018ko	uztailaren	3ko	gaueko	9etan	abiatu	zen	El	Paton,	
erresistentzia	armatuaren	eskualde	historikoan,	eta	iluntasuna	zeharkatu	zuen	ipurtargien	
argi	bakarrarekin,	lohi	eta	harkaitz	bidexken	bidez,	mendikatean	gora.	Atzean	geratu	ziren	
"Chairaren	jainkosa"	kontragerrillako	22.	batailoia	eta	Balsillasko	goi-mendiko	batailoia,	
bai	eta	gu	hil	nahi	gintuen	frankotiratzaileen	komandoa	ere.	
Las	Morras	puntuan	zerua	ukitzera	iristen	diren	mendikateko	tontor	izoztuetatik	dronekin	
isilez	miatzen	genuen	Guayabal,	San	Luis,	Chorreras	eta	La	Unionetik	mendi-hegaletan	
gora	zihoazen	tropen	mugimendua...	Lurrean,	nekazarien	milizien	irratiek	–	Gerrillaren	
begiak	dira	–	"Petetatu"	egiten	zuten	nobedadeen	berri	emateko.	
"Mendiz	mendi"	aurrera	egiten	zuten	armadaren	indar	bereziek,	eta,	borrokarako	jarrera	
horretan,	bi	egunetan	iritsi	ziren	lehen	gaua	igaro	genuen	lekura.	Han	gure	boten	arrastoa	
arakatu	zuten	haize-arrosaren	norabide	guztietan.	
Tregoarik	gabe	eta	atsedenik	gabe	bilatzen	gintuzten,	Manuelen	gerrilla	mugikorren	gerra-
taktikarekin	gelbiltzanean,	mika	eta	oropelezko	bidexka	sekretuetan	barrena,	euripean	
edo	eguzkipean.	
Armadako	komandoak,	Guacamayas	eta	Arrain	ibaian,	600	soldadu	profesionalez	
osatutako	itxitura	gortina	bat	zabaldu	zuen,	eta	Puerto	Amorren	oinarritutako	tropei,	El	
Avance	bidezidorrera	joateko	agindu	zien,	ihesbide	guztiak	ixteko.	Airetik	burrunba	egiten	
zuen	inteligenziazko	bi	motorreko	burrunbak	entzuten	genituen	beti,	gailurrak	arakatzen	
eta	kanadak	sestran	hegaldatzen.	
Erabat	identifikatuta	geneukan	hegazkina.	Ameriketako	Estatu	Batuetako	inteligentzia	
hegazkin	bat	zen,	bere	errutinan	Benito	Salas	de	Neiva	aireportuan	Top	Secret	misioan	
aparkatzen	zuena.	Operazioaren	atarian,	egunero,	goiz	eta	arratsalde,	Pato	ibaiaren	arroa	
eta	Huila,	Caqueta	eta	Meta	departamenduetako	muga	hirukoitzaren	gailurrak	
zeharkatzen	zituen.	Beti	egin	zuen	hegan	behe	mailan	zirkuluetan	edo	lerro	zuzenean	
Oscar	Montero	Paisarekin	topo	egiten	genuen	lekutik	gora.	Maniobra	hauen	ondoren	
Orteguaza	ibaiaren	ertzean	dagoen	Tres	Esquinas	aire	basera	zihoan,	operazio	militarrak	
gidatzeko	denbora	errealean	adimen	satelitala	ematen	duen	base	gringa	kontrainsurgente	
bat	dena.	
Puerto	Amorreko	tropen	mugimendu	eta	erretiroak,	Las	Perlas	ertzean,	proposatu	gabe	
ireki	zuen	gure	erretiroaren	zulo	handia.	Bost	eguneko	martxa	azkar	eta	arriskutsuetan,	
egunez	eta	gauez,	gure	bila	zebiltzan	drone-litxarrero	bat	atzean	utzita,	San	Juan	de	
Lozada,	El	Guaduas	eta	La	Sombra	igaro	genituen,	eta	handik,	urrutira	zeuden	patruila	
militarrak	arrosaka,	mendi-sasiz,	esteroz,	zaparradaz	eta	moritxalez	zipriztindutako	
handitasunera	iritsi	ginen:	Yichal	sabanetara.	
Eguzkiak	bustitako	eta	orein	eta	lertxunez	betetako	geografia	horrek,	urte	askoren	
ondoren,	Camuya	ibaiko	arratsalde	baketsuekin	berriz	elkartzeko	aukera	eman	zigun.	
Ezagutzen	genituen	latitude	horiek.	Jorge	Monoak	bere	autoan	eraman	gintuen	gerrilari-
bide	batetik,	gailurra	eta	palaz	irekia,	oihanean	ongi	mimetizatua,	Camuyaraino.	
Erdialdeko	Estatu	Nagusiaren	osoko	bilkurara	gintoazen,	"Kolonbia	Berrirako	bideak	irekiz"	
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deitu	genuena.	Orduko	hartan	Camuya	behera	joan	ginen	Yarí	ibaiaren	bila,	eta	zehatzago,	
Manuel	Marulanda	Velez,	beti	FARCeko	komandante	nagusia,	zain	genuen	lekuaren	bila.	
Bidean,	Yaríko	bokalera	iritsi	baino	lehen,	kanoen	barruan	etzanda,	liluraturik	ikusi	genuen	
txori-saldo	handi	bat,	zeru	urdin	distiratsua	zirkulutan	irauliz.	Bat-batean	arrano	bat	
agertu	zen	arrapaladan,	Sukhoi	bat	balitz	bezala.	Gure	harridurarako	bertan	murgildu	
zenean,	ez	zuen	ez	kaosik	ez	sakabanaketarik	sortu,	eta	bandak	bere	hegaldi	zirkularrari	
ekin	zion	berehala.	
Arranoak	ez	du	masa	jazartzen,	baizik	eta	txori	bakar	batean	kontzentratzen	da,	eta	
honek,	normala	den	bezala,	bere	biziraupeneko	mugimendu	azkarrekin	saihesten	du,	bere	
hegaldiaren	norabidea,	gorantz	edo	beherantz	etsirik	aldatuz,	sigi-sagan	edo	saihetsetara	
hegan	eginez.	Eta	arranoak	bere	hegaldiaz	margotu	behar	du	ibilbide	erotu	eta	erotua...	
Zalantzarik	gabe,	txoritxoak	ez	zuen	bere	bizitza	salbatzeko	eta	askatzeko	beste	aukerarik	
ikusi,	gerrillarien	txalupetara	oldartzea	baino.	Bere	indar	guztiaz	arraunean	ari	zen	bere	
hegoekin	guregana	zuzen-zuzen,	eta	atzean	arrano	harraparia.	A	ze	amorrua!	Baina	txori	
izutuak,	nahi	zuena	lortzean	salbu	sentituz,	bere	azken	arnasarekin	hegaldia	berdindu	
zuen	gerrillarien	buruak	ia	hunkitzen	bere	zurrunbiloarekin	mendi	aldera		pasatzeko.	
Camuyari	buruzko	kontakizun	honek,	FARC-EPren	X.	Konferentzia	egin	zen	El	Diamantetik	
hurbil	dagoenak,	Nazio	Batuek	Kolonbian	duten	Misioko	buru	Jean	Arnault	jaunari	
zuzendutako	gutuna	idatzi	genuen	lekuaren	ingurua	pintzelatzea	baino	ez	du	bilatzen,	
Miravalleko	Gaikuntza	eta	Birgizarteratzerako	Lurralde	Espazioan	(ETCR)	Estatuak	
Kolonbiako	bakearen	egonkortasunaren	aurka	eragin	zituen	gertaera	larrien	berri	emanez.	
	
	
	
	

Jean	Arnaulti	gutun	irekia	
Uztaila	8,	ETCR	Miravalle	
Gutun	irekia	
Jauna	
Jean	Arnault	
Nazio	Batuen	(NBE)	Bigarren	Misioko	burua	
Bogota	
Agur	bero	bat.	
Uztailaren	6tik,	ostirala,	22.	Batailoiko	eta	goi-mendiko	armadako	tropa	bereziek,	
zalantzarik	gabe,	bake	itxaropenaren	martxa	saboteatzera	zuzendutako	lurreko	operatibo	
bat	zabaldu	dute	El	Pato	eskualdean.	
Berritasun	horrek	gainditutzat	jotzen	genituen	gerra-giroak	berpizten	ditu,	Miravalleko	
ETCRren	gaineko	inteligentzia-hegazkinen	eta	dronen	gain-hegaldien	ondoren	–	Oraindik	
ere	mantentzen	dira	–,	eta	egoera	horren	berri	behar	bezala	eman	diogu	errepublikako	
presidenteorde	jaunari.	
Estatuak	sortutako	zoritxarreko	gertakarien	sekuentzia	bat	modu	kezkagarrian	lurruntzen	
ari	da	bake	prozesuarekiko	sinesgarritasuna	eta	konfiantza.	
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Jesus	Santrichen	atxiloketaz	ari	gara,	FARCko	Habanako	negoziazio-mahaian	ordezkaria	
zena,	Nazioko	Fiskaltza	Nagusiaren	gezurrezko	muntaiak	oinarri	hartuta.	Bidegabekeria	
hori	denboran	luzatu	da,	askatasuna	dekretatu	dezaketenen	eta	behar	dutenen	
axolagabekeriagatik.	Ez	dago	estatu-arrazoi	boteretsuagorik	Bake	Akordio	bat	salbatzea	
baino.	
Gatazka	amaitzeko	akordioa	funtsean	ez	betetzeaz	ari	gara,	hala	nola	Kongresuak	
Erreforma	Politikoa	hondoratzeaz.	Landa	Erreforma	Integrala	ahaztea,	lurra	ez	
edukitzearen	arazoa	itzaltzen	saiatzen	ari	garen	gatazkaren	kausa	nagusitzat	hartu	
denean.	Legez	kanpoko	erabilerako	laboreen	ordez	nahitaez	desagerrarazi	behar	izatea,	
nekazariak	engainatuz,	ez	baitute	tratamendu	penal	bereizgarririk	jasotzen.	
Prozesuari	hegaldia	altxatzea	eragozten	dion	oztopo	gisa,	JEPrako	aldaketak	daude,	
gatazkan	inplikatutako	alderdi	guztientzat	pentsatua	izan	zen	jurisdikzioa,	ez	bakar	
batentzat.	Gaur	egun	promugiarazten	dutena	ez	da	Habanan	adostu	genuen	JEP.	Beste	
gauza	bat	da	fiskalaren,	Kongresuaren,	Gortearen	eta	exekutiboaren	eskuetatik	igaro	
ondoren.	Bere	suntsipenean	botere	publikoaren	adar	guztiek	parte	hartu	dute,	
boteretsuen	zigorgabetasunaren	inguruan	elkartuak	diruditenak.	
Kolonbiako	bakea	zurrunbilo	arriskutsu	bat	igarotzen	ari	da,	eta	horrek	huts	egindako	
prozesuen	amildegira	bultza	dezake	behin	betiko.	Bakeari	aurre	egiteko,	Kolonbiako	herria	
mobilizatu	behar	da	adiskidetasunaren	alde,	eta	Nazio	Batuen	Erakundea	eta	Europar	
Batasuna	bezalako	nazioarteko	erakundeek	erreakzionatu	behar	dute.	
Kolonbiako	lider	sozialei	burua	mozten	ari	zaien	heriotza-makina	zorabiagarriari	agintariek	
eman	beharreko	neutralizazioaren	zain	jarraitzen	dugu.	
Adeitasunez,	
Hernán	Darío	Velásquez	Iván	Márquez	(Oscar	Montero)	
	
	
	
Egun	haietan,	halaber,	mezu	bat	iritsi	zitzaigun:	barne	ministroak,	bake-komisionatu	
gorenak	eta	goi-agintari	militarreko	bi	ordezkarik	zuzenean	hitz	egin	nahi	zuten	gurekin,	El	
Paton	sortutako	egoera	argitzeko...	Ezin	izan	genion	eskaera	horri	erantzun,	martxan	eta	
inkomunikatuta	baikeunden.	
Irratitik	ere	entzun	genuen	Nestor	Humberto	Martínez,	Paisaren	eta	Ivanen	aurkako	
tradiziozko	harrapaketa	agindurik	ez	zegoela	zabaltzen,	hauek	Miravalleko	espaziora	lasai	
itzul	zitezkeela.	Argumentuak	arao	bat	zirudien	haiek	esnatu	eta	baldintza	galduak	
berpizteko,	haiek	harrapatu	eta	Estatu	Batuetara	estraditatu	ahal	izateko.	Inork	ezin	du	
konfiantzarik	izan	"Leviatan	fiskalaren"	hitzetan,	bakearen	deabru	suntsitzailean...	
Detektatu	genuen	ETCRren	eremuan	ere	infiltratuta	mugitzen	zela	"azeri	bakartien"	edo	
franko-tiratzaileen	komando	berezien	indar	bat,	baja	emateko	misio	esklusiboarekin.	
Toyota	kamioneta	bat	ere	atzeman	zuten	Neiva-San	Bizente	bidean,	fusila	eskuan,	
maskara	eta	txanoekin,	han	hainbeste	bilatzen	ari	ziren	balio	handiko	helburuak	
mobilizatzen	ari	zirelakoan.	
Bakarrik	nahi	genuen	bakean	lan	egiten	uztea,	JEPk	egiari	buruz	egindako	eskakizunei	
erantzutea,	eta	gure	borrokarekin	jarraitzea,	Estatuari	gatazkaren	biktimei	ordaina	
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emateko	eskatuz,	baina	ez	ziguten	utzi.	Eskuineko	oligarkia	santanderzale	baten	
intransigentzia	obnubilatuak	ilusio	hori	ukatu	zigun.	
Askok	galdetzen	zuten	ea	Gentil	Duarterekin	elkartuko	ginen.	Ba	bai.	Gentilekin	eta	
Calarcarekin	elkartu	ginen	El	Diamante	herrian	(Yarí),	armadako	brigada	mugikor	baten	
ondoan	zegoen	leku	batean.	Beraiengatik	izan	ez	balitz,	euren	elkartasunagatik,	zailagoa	
izango	zen	Estatuaren	jazarpenetik	gu	gordetzea.	Haien	bitartez,	Ivan	Lozadarekin,	Lehen	
Fronteko	komandantearekin,	harremanetan	jarri	ginen,	oraindik	ere,	bide	bikoitzeko	
traiziotzat	jotzen	zuen	traizioagatik	sulfuratuta	baitzegoen.	Gentil	bezalako	gizon	on,	
iraultzaile	baten	aurkako	gerra	mediatiko	baten	bidegabekeriaz	ohartu	ahal	izan	ginen,	
zeinari	narkotrafikatzailea	eta	funtsik	gabeko	beste	astakeria	batzuk	egozten	baitzioten,	
inolako	frogarik	gabe.	Han	ikusi	genuena	oso	gizon	arrazionala	zen,	eta	giza	sentiberatasun	
nabarmena	zuen.	
Baina	arrano	harrapariak	ezin	izan	zuen	txoritxoa	ehizatu,	mendian	babestu	zelako...	
Camuyan	Estatuak	gure	bizitzaren	eta	askatasunaren	aurka	duen	plan	larriaz,	Santrichen	
atxilotze	arduragabeari	buruz	muntaia	judizial	harrigarri	baten	bidez	eta	Habanako	Bake	
Akordioari	egindako	traizio	mingarriari	buruz	hausnartuz,	Guaviareko	oihan	sakonean	
sartzea	erabaki	genuen,	giro	lasaian,	Kolonbiako	bidegurutzerako	irteerarik	onena	
hausnartzeko:	edo	jakinaren	gainean	aurkitzen	dugu	nola	salbatu	huts	egindako	bake-
prozesuetatik,	edo	Manuelek	bere	bizitzako	azken	hiru	urteetan	amestutako	Bigarren	
Marketaliaren	bideari	ekingo	diogu,	bakearen	alde	justiziaz	borrokatzen	jarraitzeko.	
Buruan	bueltaka	zebilkigun	Simon	Bolivar	askatzaileak	altxamenduaren	Dogma	
filosofikoan	zabaldutako	ziurtasuna.	"Matxinada	bake-izpirituarekin	iragartzen	da;	
despotismoari	aurre	egiten	dio,	bakea	suntsitzen	duelako,	eta	ez	ditu	bere	armak	hartzen	
etsaiak	bakera	behartzeko	ez	bada".	
Orduan,	kotoi	arrosez	loratutako	zelai	abandonatuetan	aurrera	egin	genuen,	La	Tunia	
ibaia	bilatuz,	Chiribikete	Serraniara	doan	ibai-errepidea.	Zakur	argal	eta	gosetuak,	azken	
hatsarekin	zaunka	egiten	zutenak,	beren	kandela-begiez	defendatzen	zituzten	ugazaben	
etxe	bakartiak.	Berriro	ikusi	genuen,	geure	begiez,	landako	pobreziaren	begirada	lainotu	
eta	tristea.	
Lau	egun	geroago,	bidezigor	ia	galduetan	ibili	ondoren,	gure	ontzia	lasai	lerratzen	zen	
ibaiko	kafesnea	ispiluan,	brankan	bere	tximeleta-hegal	zuriak	zabalduz.	Ahate	zorrotzak	
sestrak	hegan	ari	ziren,	gure	amets	matxinatuen	ibai	aurreratuak	bailiran.	
Harriduraz	beteriko	begien	aurrean,	bizitza	desfilatzen	ari	zen:	zuhaitzak	ikusi	genituen,	
beren	ñabardura	berde	amaigabeekin,	oinutsik	zituzten	oinak	ibaiaren	isiltasunean	
murgiltzen,	eta	palmondoak	eguzkiaren	laztanak	beraiekin	lehian,	bere	jakitunaren	
energia	eta	odolaren	jainkoa.	Filmina	proiekzio	bat	bezala,	zuhaitz	zahar	bat	igaro	zen,	
bere	bihotz	garaitua,	pitzatua	eta	hautsia	zuena,	korronteak	arrastaka	eramateari	uko	
eginez,	eta	gero	palmondo	talde	bat	agertu	zen,	bere	soineko	zuriekin,	oihal-oihalean	
kokinak	astintzen,	bere	ile	berde	oparoak,	eta,	noizean	behin,	alde	batera	eta	bestera,	
amildegi	gorrixka	batzuk	agertzen	ziren,	matxinatutako	gabarraren	ibilera	zelatatzen.	
Euria	iragarri	zen	ibaiko	kristalean	ur-tantatxoen	tiroketa	bat	eginez,	bere	talkarekin	
zirkulu	irakin	bat	aktibatuz,	zeinek,	bere	hedapenean	talka	egitean,	bere	soinu	uhin,	
monotono	eta	dilubialen	sinfonia	piztu	zuten.	Eguzkiak	esku	hartu	behar	izan	zuen	bere	
gezi	urreztatuekin	zaparrada	desegokia	ihesean	jartzeko.	



	 19	

Orduan,	ibai-zuzenaren	amaieran,	landare-adaburuen	gainean	marraztuta,	Chiribikete	
Serraniako	mole	handiusteko	urdin	iluna	ikusi	ahal	izan	genuen.	Bagenekien	bere	
antzinako	sekretuen,	bizitzaren	eta	mineralen	garaierak	armadako	tropek	zaintzen	
zituztela,	oligarkiaren	aberastasun-gutiziari	lotutako	ordenak	garatuz,	zeinak	beti	ikusten	
baititu	komunaren	eta	gizateriaren	ondasunak	negozio	eta	merkataritzarako	aukera	gisa.	
Atzerriko	gutiziaren	tresna	mespretxagarri	gisa	jokatzen	du.	
	
	
	
	

Chiribiqueteko	bidegurutzea	
Zerra	hori	goitik,	bera	bezala,	menderatzen	duen	espazioa	Kolonbiako	natura	primitiborik	
ederrena	da.	Talaia	arrokatsuak	koroatzen	dituzten	tepuyak	edo	jainkoen	mahaiak,	
oihanean	eta	bizitzan	nagusi	dira.	Harri	horiek	izarrekin	hitz	egiten	dute	etorkizunari	
buruz,	baita	gizakiekin	ere,	iraganeko	eskuekin	estanpatutako	labar-pintura	gorrien	bidez.	
Chiribiquete	mundurako	ezezagunak	diren	mezuz	betetako	ekosistema	erraldoi	bat	da,	
baina	basamortutze	irrazionalak	nonahi	zauritua.	
Lehorreratzeko	lekura	iristean,	Roldanek,	txalupa	bultzatzen	zuen	Yamaha	75	ontziaren	
kapitainak,	jakinarazi	zuen	ez	zekiela	zehazki	zein	zen	helmugako	portua.	Bere	buruko	
zalantzaren	aieruei	denbora	ematen	zien	bitartean,	motorra	itzali	egin	zitzaion,	hain	zuzen	
ere,	ibaiko	urek	beren	otzantasuna	uzten	duten	eta	gainbeheraren	suhartasunean	sartzen	
diren	mugan,	abiadura	frenetikoak	garatuz	bizkorrerantz.	"Dele	cabuya,	dele	cabuya",	
oihukatzen	zioten	gerrillariek,	eta	igerilariak	ibaira	igotzen	ziren,	itsasertzaren	bila,	ontzia	
agertzen	zen	lehen	zuhaitzean	lotzeko.	Une	horretan,	Roldanek	motorra	piztea	lortu	zuen,	
eta,	mugimendu	azkar	batean,	itsasontzia	atera	eta	portu	baterantz	bideratzen	du,	
gertatutakoaz	etsita,	larridurazko	keinuak	eginez	eta	bere	eskuekin	deituz.	Eta	harantz	jo	
zuen	motorrak.	16:	00ak	ziren.	Bidaztiak	arin-arin	saltoka	ari	ziren,	beren	tresneria	
bizkarrean	hartuta,	bejuqueraz	zaindutako	hondar	horizko	banku	batera.	
Arrapaladan,	gauaren	aurrerapenarekin	lehian	bezala,	kaletak	eraiki	eta	afaria	prestatu	
zen.	
Gaueko	atsedenaren	isiltasunean,	Tuniaren	burrunba	burrunbatsua	baino	ez	zen	entzuten,	
Chiribiketeko	harrizko	kajoi	misteriotsuen	artean.	
Oihaneko	zeharkaldi	gogor	eta	ederraren	erdian,	gure	elementuarekin	berriz	elkartzearen	
erdian,	gerrilla	mugikorren	gerra-taktikaren	erdian,	sekretuan,	mugikortasunean	eta	
harriduran	babestuta,	Senatuko	Bake	Batzordeak	Miraballeko	ETCR-ra	egindako	bisitagatik	
interpelatu	gintuzten,	Ivan	Cepeda,	Roy	Barreras	eta	Pablo	Catatumbo	senatariak	buru	
zirela,	Ivan	eta	Paisaren	bila,	berriro	lanean	hasteko	espaziotik,	FARCeko	sektore	bat	
borroka	harmatura	itzultzeak	ekar	zezakeen	ziurgabetasuna	konpontzeko.	
Senatuko	Bake	Batzordeak	bake-prozesuarekin	duten	konpromisoa	argi	eta	garbi	
errepikatzeko	eskatu	zien	gerrillarien	buruzagiei.	"Miravallen,	gure	kezka	adierazi	nahi	
dugu	lurraldeak	utzi	dituzten	alderdi	politiko	berriko	buruzagi	batzuen	isiltasun	luzeagatik,	
eta	egoera	horrek,	borrokalari	ohien	artean	ez	ezik,	iritzi	publikoan	ere	sortzen	duen	
ziurgabetasunagatik.	Bake	Batzordean	parte	hartzen	dugun	biltzarkideok	adierazi	dugu	
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prest	gaudela	2016ko	azaroan	Kolonbiako	Estatuaren	eta	garai	hartan	FARC-EP	gerrilla	
zenaren	artean	sinatutako	Azken	Akordioa	arrakastaz	eta	osorik	ezartzen	laguntzeko",	eta	
gaineratu	zuten	prest	zeudela	laguntzeko,	berriz	ere	lanean	hasteko,	baina	baita	
segurtasun	fisikoaren	eta	juridikoaren	bermeen	arloan	ere.	
Erantzun	gisa,	honako	gutun	hau	bidali	genion	Batzordeari:	
	
	
	
	

Senatuko	Bake	Batzordeari	gutun	irekia	
Jaunak	
SENATUKO	BAKE	BATZORDEA	Errepublikaren	Kongresua	
Bogota	
Bake	Akordioa	arimarik	gabeko	harrapariek	suntsitu	zuten	arren,	gure	ametsa	Kolonbiako	
bakea	da.	
Gutxienez	hiru	zentzugabekeriak	bultzatu	zuten	Habanan	ehundutako	itxaropena	huts	
egindako	bake-prozesuen	amildegi	goibelera:	segurtasun	juridikorik	eza,	hitzartutakoaren	
jatorrizko	testuari	egindako	aldaketak	eta	akordioaren	funtsezko	alderdiak	ez	betetzea.	
Zalantzarik	gabe,	segurtasun	juridikorik	ezak	muga	jo	zuen	Jesus	Santrichen	
atxiloketarekin,	estradizio	helburuekin,	fiskal	nagusiak,	AEBetako	enbaxadoreak	eta	DEAk	
eragindako	muntaia	judizialaren	bidez.	Bakea	saboteatzeko	pentsatutako	erabaki	
eldarniotsu	horrek	borrokalari	ohiengan	zegoen	konfiantza	apurra	uxatu	zuen	azkenean.	
Aitortu	behar	dugu	Nazioko	Fiskaltza	Nagusia	gezur-fabrika	bat	bihurtu	dela	jende	asko	
judizialki	blaitzeko,	eta,	kasu	honetan,	gerrillako	bake-negoziatzaile	nagusiak,	eta	
harriduraraino	iritsi	dela	haren	muntaiaren	erroilua,	ahalegina	eta	pentsamendua	bera	
delitu	kategoriara	igotzea	estradizioa	justifikatzeko,	bake-irrika	kolektiboa	erremediorik	
gabe	hondoratzea	etsi-etsian	bilatuz.	Boterearen	erabileran	egindako	abusu	lotsagabe	
baten	aurrean	gaude,	gure	subiranotasun	juridikoa	atzerriko	potentzia	bati	
errenditzearekin	batera.	Ezin	dugu	Bakea	–	Eskubide	garrantzitsuena	–	Martinez	eta	
Whitaker	bezalako	pertsonaien	eskuetan	utzi.	Ez	dute	zentzurik	Kolonbiaren	patua	
marrazteko,	eta	ezin	da	gerrarena	izan.	Baina,	zer	irabazten	dute	AEBek	Kolonbiako	bakea	
zapaltzen?	Oso	gutxi	lagundu	du	indartzen.	Hori	indartzeko,	adibidez,	Habanako	Akordioa	
sinatu	ondoren,	Simon	Trinidad	askatu	ahal	izan	zuen,	hamalau	urte	lehenago	garaiko	
Gobernuaren	muntaia	judizial	baten	bidez	estraditatua.	John	Kerryk,	Estatu	
Departamentuko	idazkari	ohiak,	aukera	hori	zabaldu	zuen	uharteko	hiriburuan	egin	
genuen	bilera	batean.	Asmo	on	horiek	haizeak	eraman	zituen.	
Bestalde,	hitzartutakoaren	jatorrizko	testuari	egindako	aldaketek	Habanako	Akordioa	
Frankenstein	izugarri	bihurtu	zuten.	Alderdien	ahalguztidun	izateko	ohorearekin	inoiz	
gantzutu	ez	ziren	pertsonaiek,	hain	ahalegin	eta	maitasun	handiz	eraikitakoa	kaltetzeko	
eskua	sartzeko	lanari	ekin	zioten.	Armak	entregatu	ondoren	gertatu	zen.	Hori	zitalkeria	da,	
tranpa	eta	"conejo".	Gaizki	egina.	Ezin	da	bakea	horrela	traizionatu.	Akordioak,	solemneki	
sinatu	zirenak,	betetzeko	dira.	Munduko	beste	zein	lekutan	gertatu	da	horrelakorik?	
Akordioa	sinatu	zuen	estatuak	berak,	gero,	bere	enborra	eta	bere	gorputz-adarrak	hura	
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suntsitzera	bultzatu	zituen,	botereen	independentzia	argudiatuz,	elkarlan	harmonikoaren	
baliabide	konstituzionala	bere	esku	zuenean.	Orduan,	ez	zen	ezagutzen	akordioaren	indar	
loteslea;	izan	ere,	akordio	hori	Genevako	Hitzarmenen	3.	artikuluko	Akordio	Berezia	da,	
eta,	aldi	berean,	Nazio	Batuen	Segurtasun	Kontseiluaren	Dokumentu	Ofizialaren	maila	du.	
Horri	Auzitegi	Konstituzionalaren	epaia	gehitu	behar	zaio,	hurrengo	hiru	gobernuek	
akordio	hori	ezin	zutela	aldatu	zehatz-mehatz	ezarri	baitzuen.	Juan	Manuel	Santos	Bake	
Nobel	saridun	eta	presidente	ohiak	ez	zuen	prozesua	salbatzeko	Konstituzioak	ematen	
zizkion	ahalmenak	erabiltzeko	kemenik	izan.	Nahiago	izan	zuen	Rubicon	ez	zeharkatu,	
urkamendiaren	beldur.	
Senatari	jaunak:	JEP	(Bakerako	Juridikzio	Berezia)	ez	da	Habanan	onartu	genuena,	fiskalak	
eta	konkordiaren	etsaiek	nahi	zutena	baizik;	hori	jada	ez	da	gatazkan	parte	hartu	zuten	
guztientzat;	hirugarrenei	beren	jurisdikziotik	ostu	zieten;	egia	ilunpez	inguratu	zuten,	eta	
hori	da	gatazkak	eragindako	zauri	sakonak	itxi	eta	sendatu	eta,	aldi	berean,	bizikidetza-
giro	berri	bat	sor	dezakeen	bakarra.	Forudunen	unibertsoa	ere	handitu	zuten	
zigorgabetasunari	bizitza	luzea	emateko.	Martinez	fiskalak,	bere	eskuekin,	Bakerako	
Jurisdikzio	Berezian	berrerortzearen	minak,	testaferratoa	eta	beste	argudio	batzuk	erein	
zituen,	gerrillari	zaharrak	ohiko	justiziara	kateatuta	eraman	ahal	izateko	eta,	horrela,	
boterearen	elite	batzuekin	partekatzen	duen	gorroto	eta	mendeku	egarria	asetzeko.	
Benetan,	"Fast	track"	legegilea,	Bake	Akordioaren	funtsezko	aspektu	azkarrak,	Gortearen	
bedeinkapen	inkoherentearekin,	horzkada	azkarrak	suntsitzeko	aprobetxatu	zen.	Ez	da	
ahaztu	behar	JEPren	Prozedurari	buruzko	Legea	alde	bakarretik	onartu	zela,	kontuan	hartu	
gabe,	inola	ere,	CSIVIren	iritzia	(Bake	Akordioaren	Ezarpena	Jarraitzeko,	Bultzatzeko	eta	
Egiaztatzeko	Batzordea).	Beti	iruditzen	zaigu	Gobernuak	gatazkaren	biktimekiko	zuen	
kezka	itxurazko	kezka	bat	izan	zela,	airez	beteriko	hitzez	hornitua.	
Azkenik,	eufemismorik	gabe	eta	hizkera	garbian:	Habanako	Bake	Akordioaren	
funtsezkoena	traizionatua	izan	da.	Aurreko	Kongresuak	Erreforma	Politikoa	eta	Bakearen	
Lurralde	Egoera	Bereziak	hondoratu	zituen.	Amnistia	ez	zen	erabat	aplikatu;	oraindik	
preso	dauden	gerrillariak	daude.	Lehenengo	Akordio	Partziala	lortu	eta	bost	urtera,	ez	
dago	lurren	titulaziorik,	ezta	hiru	milioi	hektareako	funtsik	ere	ez	daukatenentzat,	ezta	
landa-bizitzaren	duintasuna	ekarriko	duen	ezer	ere.	Ordezkapena	enpanatuta	dago	
fiskalak	ez	dielako	tratamendu	penal	bereizgarririk	onartzen	nekazari	laborariei	eta	
emakume	pobreei,	eta	ez	dagoelako	lurraren	jabetzaren	formalizaziorik,	ezta	proiektu	
ekonomiko	alternatiborik	ere.	Pertsonaia	berak	saboteatu	egin	du	paramilitarismoaren	
aurkako	Unitate	Bereziaren	funtzionamendua,	eta,	horrela,	paramilitarismoaren	eta	
egitura	kriminal	horiei	laguntza	ekonomikoa	ematearen	hamabost	mila	inputazio	baino	
gehiago	ezarri	ditu.	Memoria	Historikoaren	arabera,	ehun	mila	kolonbiar	hil	dituzte,	eta	
Fiskaltzan	egiten	dute	lo,	zigorgabetasunaren	amets	lasaian.	
Akordioak,	egiptoar	piramide	bezala	pisatzen	duen	akats	estruktural	bat	izan	zuen,	
lehenik,	armak	uztea	sinatu	zuena,	aurretik,	gerrillarien	birgizarteratze	ekonomiko	eta	
sozialaren	baldintzak	adostu	gabe.	Hori	da	gaur	egun	ETCRek	Estatuaren	ez-betetzeengatik	
dituzten	arazoen	arrazoia.	Xaloki	sinetsi	genuen	Gobernuaren	hitza	eta	fede	ona,	nahiz	eta	
Manuel	Marulanda	Velezek	beti	ohartarazi	zigun	armak	zirela	balizko	akordioak	betetzeko	
berme	seguru	bakarra.	Gaur	egun,	gerrillariak	banan-banan	hiltzen	ari	dira,	agintarien	
axolagabekeriaren	erdian,	eta	berdin	gertatzen	da	haien	sakrifizioak	amaierarik	ez	duela	
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dirudien	buruzagi	sozialekin.	Kontuan	izan	gaur	egunera	arte	ez	dela	inolako	ordainketarik	
egin	lurralde-eremuetan	produkzio-proiektuak	finantzatzeko.	Norbaitek	esan	diezagula	
zein	poltsikotara	eraman	zituzten	herrialde	emaileek	hain	eskuzabal	jarritako	gatazka-
osteko	baliabideak.	
Biltzarkide	jaun-andreok:	gure	kezka	nagusia	da	nola	atera	Kolonbiako	bakea	erdeinuz	
bota	zuten	akordio	hutsalen	amildegitik,	eta	horren	inguruan	zuen	estimazio	baliotsuak	
ezagutu	nahi	genituzke.	Ezinezkoa	dena	saiatzea	merezi	du,	besteak	egunero	arduratzen	
baitira	ahal	denetaz.	
Jaso	ezazue	gure	agurrik	beroena.	
Iván	Márquez,	Oscar	Montero	(El	Paisa)	
	
	
	
	
Prest	ginenez,	ekipoak	sorbaldan,	Chiribikete	ibaietako	batetik	Itilla	ibairantz	abiatzeko,	
tximeleta	horizko	konstelazio	baten	ikuspen	magikoak	agurtu	gintuen,	Tuniako	playoi	
ezezagun	batean	bueltaka,	Maurizio	Babilonia	Ehun	Urteko	Bakardadean	liburua	oroitarazi	
ziguna,	eta	Kaguan	ibaiaren	goiz	euritsua,	non	orduak	eta	orduak	ikusi	genuen	eguzki-
hegalez	Cartagena	del	Chairarantz	igotzen	ari	ziren	tximeleten	prozesiorik	jendetsuena	
pasatzen.	
Ikuspen	horren	ondoren,	gure	urratsen	iparrorratza	ekialderantz	bideratuz,	
erreferentziazko	puntu	kardinal	gisa,	Itilla	bilatuz,	orduan	igarkizunen	oihan	horren	
bihotzean	sartu	ginen,	distantzia	ahalik	eta	azkarren	irenstera	deliberaturik.	Aurrera,	
abangoardian,	Calarcáko	"trotxatzaileak"	zihoazen,	matxetea	eskuan	eta	izerditan,	
bidearen	"pika"	orientatzailea	marrazten.	Eta	horrela	ibili	ginen	imajinatu	gabeko	kainu	
gorrietan	zehar,	edertasun	bitxi	eta	harrigarriz	leundutako	harri	zurizko	zoruekin;	kainu	
garden	isilak,	eta	agian	manaos	txaplatak	nahasitako	kainuak.	88	graduko	norabide	
horretan,	ustekabeko	goragune	harritsu	bat	aurkitu	genuen,	sustraiez	eta	bejukoz	helduta	
eskalatu	behar	izan	genuena,	zeina,	bere	zakartasunagatik	airea	ateratzean,	gailurrera	
iristea	besterik	ez	baikenuen	buruan,	atseden	hartzera	lurrera	botatzeko.	Eta	zuhaitz	itzel	
baten	ondoan	egin	genuen,	hostozko	ohe	baten	gainean	zetzana,	bere	bi	lagun	berrien	
laguntzaz	bakarrik	nahi	zuena:	eguraldia	eta	eguraldia,	ama	lurrarekin	nahastea,	denok	
nahastu	behar	dugun	bezala,	ezinbestean.	
Bidea	berrabiaturik,	aurrerago	"Sorginen	dantzalekua"	izeneko	eremua	aurkitu	dugu,	
majiñaz	betetako	zuhaitzen	koloniak,	pozoi	azidozko	inurri	ñimiñoak,	haien	tamainarekiko	
alderantziz	proportzionala.	"Dantzaleku"	hauek	sastrakarik	gabeko	pisu	baten	gainean	
altxatzen	dira,	benetan	dantzaleku	baten	antza	dutenak.	Haren	hosto	beratuak,	bertakoen	
arabera	urde-olioarekin	nahasiak,	larruazalean	igurtzitzean,	leishmaniasi	izugarriaren	
berezko	sendabide	mirarizko	bihurtzen	dira.	
Miresgarria	da	platanotxoa	nola	zutitzen	den	eta	oihaneko	erraldoiekin	berdintzen	den,	
euren	bizitzaren,	existentziaren	eta	biziraupenaren	astroa	eztabaidatzeko.	Platanotxoa	
dagoen	lekuan	–	dio	nekazarien	jakinduria	armatuak–	lurra	emankorra	da.	
Ibaien	ondoko	lezka	eta	zingira	oihantsuen	populazioak	gainditu	ondoren,	Paisa	nekatuta	
zetorrela	ohartu	ginen;	hain	nekatuta,	non	oihanaren	sakonean	paujil	bat	(oilar	tamañako	



	 23	

hegaztia)	bezala	ari	baitzen	eskean.	Gizonak	arnasestuka	ziharduen,	mando	kargatu	batek	
bezala.	Egiazki,	Oscar	oso	ale	indartsua	da	"infanteria	hegan	egiteko",	hain	indartsua	non	
beti	iristen	baita	helmugara	lehen	postuetan	sailkatuta.	
Gentil	benetan	gizon	jatorra	eta	oso	adeitsua	da.	Caño	Cariberen	ertzean	harrapatu	
gintuen,	ezer	ez	balitz	bezala	irribarrez.	Hegan	zetorren.	Bere	baitan	duen	poza	egoera	
iraunkor	bat	bezala	da	beti	erriman	bere	izaerarekin.	Leku	hartan	kanpatzea	erabaki	
genuen,	gure	ingeniariei	behin-behineko	zubi	bat	eraikitzeko	denbora	emateko	ur	
zalapartatsuen	gainean.	Bainu	freskagarriaren	ondoren,	eta	izerdiz	bustitako	jantziak	busti	
ondoren,	gerrilla	berpiztuak,	barrez,	ibilaldiaren	pasadizoak	errepasatzen	zituen.	Zein	ongi	
atseden	hartzen	den	barrearen	kilimak	gorputzean	eta	ariman	igurtziz.	Atmosfera	
berdearen	azpian	kohibaren	keak,	hegaldia	altxatzean,	aireko	pintzelekin	marrazten	zituen	
hodei	dialektikoak,	forma	bizikoak,	aldakorrak,	kapritxo	ikusezin	batek	moldekatuak,	
eguzkiaren	geziek	zeharkatzean	tonu	urdin	fantastikoak	hartzen	zituztenak	ezerezean	
desegin	aurretik.	
Geroago,	argia	eta	itzalak	banatzen	dituen	lerroan,	kontzertu	zalapartatsua	hasten	zen,	
bere	txirula	guztiekin	eta	birika	guztietan,	gaua	zeru	zundaezinean	izarrak	bailiran	bizi	
duten	intsektu	andana	amaigabeak	abestuz.	
Lo	egiteko	orduan,	gerrillari	nekatuen	zurrunga	besterik	ez	zen	entzuten,	lokartutako	
guatxaraken	(oilo	familiko	hegazti	basa)	iluntasunean	kukubilko	gisa.	
Loezinek	transistore	bati	itsatsita	zeuzkaten	beti	belarriak.	Albisteen	arabera,	Alvaro	Uribe	
akusazioekin	eta	Gorte	Gorenak	bere	aurka	egindako	prozesu	baten	iragarpen	
mediatikoarekin	nahasita	zegoen.	Irratiak	zalantzati	eta	dardarka	proiektatzen	zuen.	
Hainbesteko	krimena	jasaten	du	gizon	horrek	bere	bizkarrean,	ezen	positibo	faltsuek,	
paramilitarismoak	suntsitutako	bizitzek,	lekuko	faltsu	itxuratuek,	ustelkeriak	eta	
Estatuaren	diruekin	legez	kanpo	aberasteak	makurrarazten	baitute...	Atlas	baldar	baten	
antza	du,	amildegi	baten	ertzean,	bere	bidegabekerien	mundu	astuna	bizkar	gainean	
daramala.	
JEP	suntsitu	zuen	lantegiko	lider	gisa	jardun	izana	(justizia	leheneratzailea);	gatazkan	parte	
hartzen	duten	hirugarrenak	edo	zibilak	salbatzeko	maniobra	lotsagabean	jurisdikziotik	
atera	izana,	egia	kez	eta	lainoz	busti	izana	zigorgabetasuna	enbarazu	ez	dadin,	edo	
marroikeriara	jo	izana	gatazkaren	biktimen	erreparazioa	ez	dadin	erabat	Estatuaren	
betebehartzat	hartu	orain	Nazioarteko	Zigor	Auzitegia	foku	guztiekin	dauka	begira.	
Bere	burua	preso	edo	aske	defendatuko	duela	esan	du,	eta	Senatuari	uko	egingo	diola	
mehatxatu	du.	Ez	dio	inbestidurari	uko	egingo,	eta	are	gutxiago	orain,	presidentearen	
zirkuaren	karpa	handiaren	azpian	titiritero	buru	funtzioa	hartu	baitu.	Beste	odol-hiena	
batzuk	erori	badira,	hau	ere	erori	egin	beharko	da.	Horregatik,	bere	olatuek	eta	
jarraitzaileek,	une	batez,	artalde	izutu	bat	dirudite,	izugarrikeriaz	begiratzen	dute	beren	
zigorgabetasunaren	lubakia	eraits	litekeela,	eta	erorketaren	zarata	sentitzen	dute.	
Biharamunean,	gosaritan,	Jose	Amalio	indiarrak	1825ean	Bolívarrek	Santanderri	Perutik	
bidalitako	gutunean	idatzitakoa	gogoratu	zien	bere	ibilbidekideei:	"Solonek	bezala	ikusten	
ditut	gure	legeak,	ahulak	nahasteko	bakarrik	balio	zutela	uste	baitzuen,	eta	indartsuei	
inolako	trabarik	ez	egiteko".	Horixe	gertatu	izan	da	beti	herri	honetan,	bere	haserrearen	
ukabilaz	adierazten	zuen.	
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Ez	da	Uribe	itxaropen	ororen	aurka	akusatuen	aulkira	doana;	bere	gizateriaren	aurkako	
krimenak	eta	zortzi	urteko	gobernuaren	tirania	dira.	Simon	Trinidad	komandante	
gerrillaria	Estatu	Batuetara	estraditatu	zuten	muntaia	judizial	bidegabe	batekin.	Zeruak	
ere	ez	du	onginahiz	ikusiko,	eta	are	gutxiago	Nazioarteko	Zigor	Auzitegiak	lurrean.	
Gogoeta	horien	oihartzuna	bizitza	arnasten	duten	Amazoniako	hostoen	azpitik	ibili	behar	
da	oraindik.	
Caño	Caribe	zeharkatzeko,	bi	palmondo	luze	jarri	ziren	zubi	bezala,	beren	gainean	
bejucozko	kordel	bati	helduta	zebiltzan	gerrillariak,	ur	zurrunbilotsuetan	arrastaka	ez	
joateko.	Oztopoa	gaindituta,	hogei	metro	aurrerago	itsasoratuko	gara,	oihanean	sartutako	
itsaso	bat	bezain	handia	den	urtegi	batean.	Ordu	luze	batez	ibili	behar	izan	genuen,	ura	
bularrean	eta	motxilak	sorbaldan,	trotxatzaileek	putzuz,	zuhaitz	eroriz	eta	bejukoko	
armiarma-sarez	jositako	bide	mehe	bat	marraztu	zuten	kostaldera	iristeko.	
Egun	erdira	izerdiz	blai	iritsi	ginen	Itilla	ibaira.	Ekipoak	deskargatu	bezain	laster,	deabru	
bat	bezala	pisatzen	zutenak,	berehala	erabaki	genuen	une	hartan	egarriaren	eta	gure	zain	
zegoen	limonada	freskoaren	artean	zegoen	desadostasuna	konpontzea.	Bizi-eginkizun	hori	
bete	ondoren,	aurreko	egunean	iritsi	ziren	esploratzaileen	normaltasun-partea	entzun	
genuen,	eta,	oinarri	horren	gainean,	kaletak	eraiki	eta	bazkaria	gasolinazko	berogailuan	
prestatzeko	orientazioa	eman	genuen.	Bakoitzak	bere	ohea	ahal	zuen	ondoen	egiten	zuen.	
Hogei	edo	hogeita	hamar	zentimetroko	diametroko	egur	biribilarekin	marko	bat	armatzen	
da	lur	lauaren	gainean,	eta	hori	palma-hostoekin	betetzen	da	koltxoi	gisa	balio	daitezen.	
Toldilloaren	edo	moskiteroaren	ertzak	eta	urketak	gehitzen	zaizkio,	kanpainako	ekipoak	
bertan	zintzilikatzeko.	Hamakan	lo	egiten	dutenek	errazago	ateratzen	dute.	Honen	
gindoak	bi	zuhaitzetan	lotu	besterik	ez	dute	egin	behar,	sabai	iragazgaitza	duen	etxe	on	
baten	azpian.	Jendea	bainatzen	eta	errekatik	atera	berria	zen	arrain-bazkari	batera	
prestatzen	ari	zela,	armadako	helikopteroak	iritsi	ziren	giro	onari	kalte	egitera.	Hogeita	
hamar	minutuz	luzatu	zen	makinen	zarata	zeruan.	Tropak	lehorreratu	ziren,	gu	geunden	
lekutik	bi	kilometrora	lehenik,	gero	hurbilago,	eta,	azkenik,	frontearen	ertzean,	ibaiaren	
beste	aldean.	Zuhaitz	artetik	oso	ondo	begiratzen	genien	artillariei,	beren	metrailadore	
mehatxagarriak	Black	Hawkeko	leiho	irekietatik	beherantz	begira.	
Halako	ikuskizun	zaratatsua	ikusi	genuenean,	erabaki	genuen,	segurtasun	neurri	gisa,	
aurrera	egitea,	ibaia	kilometro	batez	irekita,	zingiretako	oztopoak	saihesteko,	urez	
gainezka	baitzeuden	bazter	guztiak.	17:	00etan,	ia	mutu	ur	lasaiko	ibai	batean	kanpatu	
genuen.	Gau	hartan	gaueko	eraso	bat	izan	genuen,	ustekabekoa	eta	amorratua,	baina	
inurri	mandazain	eta	konejena,	toldiloak	(moskiteroak),	kamisetak,	kanpainako	ekipoak	
eta	etxeak	suntsitu	eta	tirokatu	zituztenak.	Inurrien	ebaketa	obaleko	bisturiarekin	
toldiloetan	irekitako	zuloetatik,	eltxo	mikroskopikoen	"manta	zuria"	sartu	zen	bere	eraso	
frenetikoari	amaiera	emateko.	
Egun	luzeetan,	Paisak	zenbait	meromatxo-flasko	(kolonia	mota	bat)	agortu	zituen	Pakitako	
gizateria	akitu	baina	zoriontsu	gainean,	eta	eskuzabalki	banatzen	zuen	bere	gudaroste	
"patunen"	artean,	arratsalde	hartan	kainoaren	zuhaitz	malguak	zeharkatu	baitzituzten,	
orekari	mozkortiak	bailiran	dardarka.	"Oeee,	Eider,	bazkide,	kopatxoa,	ekarri	kopatxoa",	
oihukatzen	zion	bere	zerbitzuko	ofiziala	zen	argalari.	Eta,	ilunpetan,	"Horixken"	traketsa	ez	
zen	gelditzen,	Lulo	eta	Marly,	zeinek,	zer	esango	duten	axola	ez	bazaie	ere,	hogei	urteko	
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tortolitoen	harrokeriari	eta	"aitatxori	gauez	eta	goiztiarrean"	ihes	egiten	uzten	baitzieten.	
Ez	zuen	axolarik	muino	irristakor	eta	lur	urpetuen	gainean	neke	fisikoak	ibiltzeak.	
Hurrengo	egunean,	martxa	berriz	hasi	zenean,	atzealdetik	Eiderren	eskuetara	"borroka	
zelaian"	utzitako	arma	kargadore	bat	iritsi	zen.	Besoa	gora	zuela	erakutsi	zuen,	jabeaz	
galdezka.	Inork	ez	zuen	erantzun.	Ivanek	bere	buruari	galdetzen	zion	nor	ote	zen	hijueputa	
arduragabea,	inurrien	erasoaren	kanpamenduan	botata	utzi	zuena.	Baina	gero,	makila	bat	
moztu	behar	izan	zuenean	kainoi	baten	gurutzearen	kontra,	eskua	gerrian	jarri	zuen	
kargadore	bila,	baina	ez	zuen	aurkitu.	Inurriek	gerrikoari	itsasten	zion	kordela	moztu	
zioten.	
Gerrilla	honek	Che-ren	gerrilla	erromantiko	bera	izaten	jarraitzen	du	ezinezkoaren	bila,	
beste	guztiak	egunero	arduratzen	baitira	ahal	den	neurrian,	Simon	Bolivarrek,	
Askatzaileak,	esango	lukeen	bezala.	Esku	guztiek,	bereziki	baztertuenek,	eraikitako	
etorkizunaren	aberria	amesten	jarraitzen	dugu,	Estatuak	Bake	Akordioari	traizioa	egin	dion	
arren.	Kolonbia	ez	zen	inoiz	hain	gertu	egon	matxinada	armatuaren	amaieratik	edo	
negoziazio	baten	bidez	hura	baretzetik.	Estatuko	indar	boteretsuek	aldebakarrez	aldatu	
zuten	"Gatazka	Amaitzeko	eta	Bake	Egonkor	eta	Iraunkorra	Eraikitzeko	Azken	
Akordioaren"	jatorrizko	testua,	aldeek	2016ko	azaroaren	24an	Habanan	sinatua.	
Erreforma	Politikoa,	bake	itunaren	arima	bezala	dena,	bere	ziztrinkerietako	pielago	
hondogabean	hondoratu	zuten,	nekazarien	esku	zeuden	lurren	titularitate	konpromisoa	
erabat	baztertu	zuten,	lur	hondoa	sortzeko	agindua,	desjabetuei	emateko.	Saña	
santanderistaz	birrindu	zuten	Bakerako	Jurisdikzio	Berezia,	etsaiaren	zuzenbide	penala	
edo	zigor-justizia	atzean	uzten	zuena,	eta	Estatuak	gatazkaren	biktimei	erreparazioa	
ematean	eta	egia	garbi	eta	garbia	eskaintzean	oinarritutako	justizia	konponarazlea	
korapilatzen	zuena,	gatazkak	eragindako	zauri	sakonak	behin	betiko	sendatu	ditzakeen	
gauza	bakarra.	Ilunpetan	geratu	ziren,	zigorgabetasunean	betiko	kikiltzeko.	Pacta	sunt	
servanda	negoziazioaren	hasiera	nahi	bezala	zapaldu	zuten.	Muntaia	judizial	burugabeak	
erabili	zituzten	gerrillaren	bake	negoziatzaile	nagusiak	kateatzeko	eta	Estatu	Batuetara	
estraditatzeko.	Ez	zuten	ezer	egin	gerrillarien	eta	buruzagi	sozial	eta	politikoen	hilketak	
geldiarazteko.	Halako	moldez,	non	bakea	establezimendua	amildegira	eraman	zuen	
maltzurkeriak,	eta	Kolonbia	bere	borondatearen	kontra,	zentzugabekeriaz,	barne-gerra	
amaigabearen	atarian	ezarri	baitzen.	Estatuak	ez	zituen	bere	nazioarteko	betebeharrak	
ezagutu,	Nazio	Batuen	epaiak	ez	ezik,	Genevako	Hitzarmenak	ere	barregarri	utziz.	
Sarritan	Santosek	koadro	sinoptikoetan	proiektatzen	zuen,	kolore	bizi	engainagarriekin,	
ustezko	itzulera	betetzea.	Bakea	ez	da	hitzekin	sendotzen,	konpromisoetatik	eratorritako	
gertaera	ukigarriekin	baizik.	Maltzurkeria	burutu	egin	da,	eta,	beraz,	bakearen	alde	
borrokan	jarraitzeko	matxinadarako	eskubide	unibertsala	erabiltzeko	bortxatuta	eta	
legitimatuta	sentitzen	gara.	
Biharamunean,	gerrillariek,	egunsentiaren	argitasun	zurbilaren	pean,	beren	tresneria	
astuna	bizkarreratzen	zuten	bitartean,	gure	oroitzapenak	bat-batean	bisitatu	zituen	
Jacobo	Arenasen	olerki	zehatzak,	zeinak	barraskiloekin	alderatzen	baitzituen	beren	
etxearekin.	Gerrillari	baten	kanpaina-ekipoan,	ez	doa	etxea	bakarrik,	karpa	iragazgaitz	
berde	edo	kamuflatu	bat	dena,	baita	ohea	ere,	hamaka	mehe	bat	dena.	Ekipoaren	
hondoan	"ekonomia"	dago:	arroza,	frijitua,	pasta,	azukrea,	gatza,	olioa,	latak,	haragia	eta	
abar...	jateko	guztia.		Sortaren	pisua	arroba	(hamabi	kilo	inguru)	batera	edo	gehiagora	irits	
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daiteke.	Goraxeago,	muniziozko	atoiak,	lehergailuak,	arropa,	irratiak	eta	ekipo	
elektronikoak	joan	daitezke.	Kanpoan,	ondo	lotuta,	sukaldeko	lapikoak	eta	"baxera"	doaz.	
Oro	har,	14	zenbakiko	aluminiozko	ollatxo	bat	izaten	da,	otorduak	jasotzen	diren	
"platera".	Hori	guztia,	fusilaren	pisua	eta	gerriko	erreatari	itsatsitako	munizio,	pistola	eta	
kantinplorena	kontatu	gabe...	Aipatutakoa	izebergaren	erpina	besterik	ez	da,	ekipo	baten	
barruan	beste	gauza	asko	doazelako.	Horregatik	Jacobo	komandanteak	gerrillariak	
barraskiloekin	alderatzen	zituen,	hori	bai,	gerrillariak	ibiltzeko	nahiko	azkarrak	direla	
argituz.	
Egun	hartan,	leku	harrigarrietan	barrena	ibili	ginen,	non	trumoi	armadillo	erraldoiak	bere	
kobazuloa	zulatu	zuen	bere	burdinazko	atzapar	ahaltsuekin,	non	lurraren	hondoan	
babesten	eta	trumoitzen	baita,	jazarrita	sentitzen	bada.	Kobrezko	sumendi	txiki	gorrixkak	
ziruditen	konga	edo	mandazainen	inurritegi	itzelak	pasatzen	ziren	alde	eta	alde	banatan,	
baita	gordelekuak	ere,		non	lo	eta	atseden	hartzen	duten	tigre	eta	panterak	dituzten	
haitzetan.	
Euria	ari	zuen	eta	lurra	bigun	zegoen.	Paquita	zingiran	erortzean	–	Marulandako	mando-
mandoaren	iragana	gogoratuz,	agian	–,	haserre	bizian	jo	zuen	lur	lokaztuta	eta	aserre	
bizian	oihukatu:	"Gonorrea	hijueputa!".	Paisarekin	–	atzera	begiratuz	–	isilik	begiratzen	
genion,	bere	haserrearen	aurrean	erreberentziazko	jarreran.	"Puteriak	itsututa	nauka",	
oihukatzen	zuen.	
"Ahaztu	egin	zitzaidan	hau	oso	gogorra	zela",	esan	zuen	Maritzak,	pontxoarekin	izerdia	
lehortzen,	23	kilometroko	ibilaldi	nekagarri	baten	ondoren.	Bere	hitzek	pentsarazi	ziguten	
Bigarren	Marketaliarantz	joatea	ez	zela	batere	erraza	izango.	Zein	gogorra	izan	zen	bi	mila	
kilometro	baino	gehiagoko	ibilaldi	atoiduna,	mendikate	eta	lautadetan	zehar	operatibo	
militarrak	saihestuz,	gainezka	egindako	ibaiak,	oihan	birjina,	zingirak	eta	ibaiadarrak	
zeharkatuz.	
Jose	Amalio	—	agintearen	aginduz	zihoan	atzeguardia	itxiz	—	aspertu	egin	zen	bere	kide	
batzuen	ibilera	nekatuaz	eta	astiro	ibiltzeaz,	eta	armada	aldapetatik	"beruna	hegan"	
(tiroak	botatzen)	zetorrela	enbustea	askatzea	bururatu	zitzaion.	Hori	nahikoa	izan	zen,	
Camila	eta	Andrea	buru	zituzten	atzeguardiako	atzeratuek,	santu	batean,	abangoardia	eta	
trotxatzaile	berberak	atzean	uzteko.	Ez	ziren	berriro	ikusi,	ezta	bihurguneetan	ere.	
	
	
	
	
	
	

Hondoratzea	Guachinacalen	
Kanoan	barrena,	Itillan	barrena,	zeru	estaliaren	azpian,	gure	motor-gidariak,	distantziak	
laburtzeko	eta	bihurgune	edo	ibai-meandroetako	kilometroak	aurrezteko,	kanal	estu	
batetik	sartzea	erabaki	zuen,	baina	ez	zuen	zorte	onik	izan,	bihurgune	itxi	batean	sartzean	
motorrak	ezin	izan	baitzuen	txalupa	astuna	kontrolatu	edo	geldiarazi,	eta	txalupa	horrek	bi	
zuhaitzen	artean	inkrustatu	zuen	branka,	palmondo	arantzatsuen	erdian.	Berehala	ura	
estriborrean	sartu	zen,	eta	ontzia	berdintzen	saiatzeko,	gure	humanitateen	pisu	guztia	
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ababorrean	mugitu	genuen,	eta	handik	zorrotada	handi	bat	sartu	zen,	izozkailu	baten	
irteerak	ziruditen	uretan	poliki-poliki	hondoratuz.	Segundotan,	espediziokideen	taldeak	
uretan	flotatzen	ari	ziren,	eta,	segundotan,	igerilari	gerrillari	trebeek	ere	berreskuratzen	
hasi	ziren.	Erreskatatutako	muturrak	bejuquera	handi	baten	gainean	jartzen	zituzten,	alde	
guztietatik	ura	isuriz.	Itsasoan	galdutakoak	bejucoei	lepo	gainean	flotatzen	ari	ginen	
bitartean,	begiratu	egiten	genuen,	ezer	egin	ezinik,	nola	eramaten	zituzten	korronteak	
kartoizko	kaxak,	olio-potoak,	gaileta-poltsak,	gaseosak,	gasolina-bidoiak.	Maritzak	16	
lapiko	batean,	ondo	estalita,	bazkaritarako	zezen	haragiz	betetako	gisatu	usaintsu	bat	
zekarren	–	zenbait	egun	zeramatzan	haragi	hori	menutik	desagertuta	–,	eta	Ivanek,	aldez	
aurretik,	ibai-istripuren	bat	gertatu	aurretik	"bidaia	egitea"	iradoki	bazion	ere,	erabat	
ukatu	zuen	aukera	hori.	Auzia	negoziaezina	iruditu	zitzaion.	Orain,	atsekabez	begiratu	
behar	zion,	bere	ia	ama-ardurekin	bete	zuten	ollatxo	hura	nola	hondoratzen	zen	ur	
sakonetan,	erremediorik	gabe.	"Lehenik	bizitza	eta	gero	janaria",	izan	zen	bere	oihu	
justifikatzailea.	Errealitatea	kaotikoa	zen	Mincho	urpekari	bihurtuta	agertu	zen	arte.	
Ibaiaren	hondoaren	bila	irribarretsu	murgiltzen	zen	bakoitzean,	oraindik	kanoan	zeuden	
gauzak	ateratzen	zituen.	Horrela,	zurezko	sabelean	nabigatzen	ari	ziren	arrautzak	atera	
ziren,	beren	erreskatearen	zain	zeuden	bota	zingiratsuak,	urez	betetako	bazkariko	lapikoa,	
eta	"Old	FARC"	botila	batek	ere	bere	besoa	jaso	zuen	trofeo	gisa.	Punta-puntakoak	ez	
ziren	konturatu	gure	hondoratzeaz.	Hondamendiaren	erdian,	Gabrielek,	marinel	
indigenak,	ibaian	igerian	ibiltzeko	asmoa	hartu	zuen,	eta	ahal	zuen	lekuan	zutik	eginez,	
apurka-apurka,	lur	sendoa	aurkitu	zuen	urperatu	zen	lekutik	kilometro	batera.	Handik	
azkar	atera	zen,	aspaldi	gabe	ibaiaren	eskuinaldean	begiztatu	genuen	etxe	baterantz.	
Haraino	iritsi	zen	laguntza	eske.	Finkariek,	ezagunak	zirenak,	kanoa	handi	bat	utzi	zioten	
40	zaldiko	motor	batekin.	Istripua	gertatu	zen	lekura	iritsi	zenean,	gerrillariek	ahaleginak	
egiten	zituzten	hondoratutako	kanoa	ur	gainean	jartzeko.	Hau	minutu	gutxitan	lortu	zen.	
Ordu	t	'erdi	barru,	berriro	abiatu	ginen	Itillan,	eguzki	kiskalgarriz	eta	hodei	zuriz	josita.	
Ibaiertzetan,	zuhaitzek,	ura	gerrian	zutela,	bazirudien	ohorezko	kale	bat	osatzen	zutela	
itsasoan	galdutakoen	aurrean,	goibel	eta	pentsakor.	
Biharamunean,	aintzira	baten	ertzean,	eguzkitan	lehortu	genituen	armak,	munizioak,	
tresneria	bustia,	ordenagailuak,	telefonoak,	iPod-ak,	GPSak,	grabagailuak	eta	
koadernoak...	Baina	oraindik	ez	zen	egun	erdi	bat,	zerri-txitxarro	frijituen	usaina	zuen	ke	ia	
ikusezin	batek	eguratsa	inbaditu	zuenean.	Harantzaxeago,	ur	bareetan,	gerrillari	batek	
zilar	koloreko	karibeak	ateratzen	zituen	aintziratik.	
Egun	batean	atseden	hartu	ondoren,	Itillaren	ibaiadar	emaria	den	Unilla	ibaian	gora	abiatu	
ginen	poliki-poliki.	Kontrako	noranzkoan	zihoazen	ontzi	batzuk	ia	hegan	igarotzen	ziren	
gure	albotik.	Horregatik	deitzen	die	jendeak	"hegalariak".	Lurrean	botata	eta	olanekin	
babestuta,	zibilek	indigenen	eta	kolonoen	etxeetako	txalupak	ikustea	saihesten	genuen.	
Ilunabarrean,	gaueko	izar	distiratsuek	droneak	bailiran	zaintzen	gintuztela	ematen	zuen.	
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Guaviarearen	tristura	
Guaviare	sakonak	bere	basoen	mozketa	bortitzagatik	eta	bizitzaren	suntsipenagatik	zuen	
tristura	kontatu	zigun.	Bere	begietan	etengabea	zen	euriaren	erdian,	Amazoniako	
oihaneko	milaka	hektarea	bota	eta	erretzeagatik	ordaindu	zuten	gizon	handinahi	
bihozgabeez	hitz	egin	zigun,	gero	abandonatuak	bezala	pasarazteko.	Lur	pilo	handiak,	
jaberik	gabeak,	berdetasun	berri	bat	zeriela.	Gaiztakeriaren	eta	gaiztakeriaren	trikimailua	
da.	Hori	da	–	esan	zigun	–	titulazioa	ingurumenari	eta	legeari	inolako	eragozpenik	jarri	
gabe	bilatzeko	lehen	urratsa.	Bere	burmuin	gaixoan	urrea,	koltana,	mineral	eta	energia	
iturri	diren	lur	arraroak	orbitatzen	dituzte	atomo	gisa...	eta	haziendak,	behiak	eta	gazta	
tonak	ere	hegan	egiten	dute.	Aberastasunen	anbizioa	da	bere	labana	munduaren	biriketan	
sartzen	ari	dena.	Meatzariek	Chiribiqueteko	Serranian	sartu	nahi	dute,	batez	ere	
gerrillaririk	ez	dagoen	honetan.	FARCeko	gerrillak,	basoak	eta	fauna	gordetzeaz	gain,	
ingurugiroaren	meatzaritzaren	eustorma	zen.	FARCek	berriz	itzuli	behar	du,	eta	berriz	ere	
erreketak	eragotziko	ditu,	ehiza	eta	arrantza	erregulatzera,	Amazoniaren	bizitza	
salbatzera,	munduko	oxigenoa	baita.	
Egun	haietan,	Kolonbiak	Venezuelarekiko	zuen	jarrera	ausartaren	berri	eman	ziguten,	Ivan	
Duque	eta	Carlos	Holmes	Trujillo	presidente	uribistaren	gorrotoak	jota.	Gure	nahigabea	
zen	Kolonbia	pobreziaren	esportatzaile	zen	herrialdea	izanik,	bertako	agintariek	gorrotoak	
piztu	izana	politika	neoliberalaren	biktima	ziren	bost	milioi	kolonbiar	hartu	zituen	nazio	
bolivartarraren	aurka,	herrikide	maila	emanez	eta	horrek	dakarren	karga	sozial	garestia	
onartuz.	Oligarkiaren	ordainketa	Venezuelako	monetaren	aurkako	erasoa,	ekonomia	
saboteatzea	eta	gorrotoak	eta	txobinismo	irrazionalak	pizten	dituen	su	mediatiko	
desegonkortzaile	bat	hedatzea	izan	zen,	Venezuelako	oinarrizko	produktuak,	milioika	litro	
gasolina,	abigeatoa	eta	ibilgailuen	lapurretarekin	konplize	jokatzen	zuen	bitartean.	
Horregatik,	honako	lerro	hauek	argitaratzea	erabaki	genuen:	
	
	
	
	

	
	
Venezuela	
Kolonbiarrok	gure	kontzientzian	finkatu	beharko	genuke	Venezuela,	Errepublika	
Bolivartarra,	ez	dela	herrialde	erasotzailea,	erasotua	baizik.	Eskuzabaltasun	amaigabez,	
esker	txarrekoen	laidoak	gorabehera,	bakearen	bide	galduaren	bilaketa	zailean	laguntzen	
jarraitzen	digu.	Nola	ahantz	dezakegu	hain	azkar	ezen	Venezuelak	bost	milioi	migratzaile	
kolonbiar	baino	gehiago	hartu	zituela	bere	lurrean,	zailtasun	ekonomikoek	bultzatuta	
beren	bizitzetarako	etorkizun	hobea	bilatzen	zutenak?	Eta	Caracasek	ez	zuen	eskandalurik	
sortu	eta	ez	zuen	nazioarteko	presiorik	egin	Bogotako	Gobernuaren	aurka.	
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Iraganean,	bere	armen	distirak	eta	Bolivarren	jeinuak	askatasuna	eman	ziguten,	eta	
Kolonbia	izeneko	ahizpa-nazio	handi	batean	bizitza	politikoa	eman	ziguten.	Hori	da	gure	
patua.	Bi	herri	anai	gara	eta	izaten	jarraituko	dugu	mendeen	amaierara	arte,	nornahiren	
kontra.	
Zalantzarik	gabe,	Venezuelako	aureola,	bere	arima	bolivartarra	dena,	Kolonbiako	oligarkia	
santanderzaleak	beragatik	sentitzen	duen	begizkoaren	kausa	da.	
"Iparraldeko	munstro	izugarriak"	–	Estatu	Batuei	Askatzaileak	deitzen	zien	bezala	–	bere	
petrolioa	nahi	du,	eta	obsesio	horrekin	kapitaindu	du,	Kolonbiako	eskuinarekin	batera,	
Mirafloreseko	Gobernua	eraisteko	sabotaje	ekonomikoa,	eta,	bide	batez,	Venezuela	
koloniatzat	berreskuratzea.	
Lotsagarria	da	Kolonbiako	kantzileriak	auzoko	herrialdearen	aurka	zabaldutako	gerra	
diplomazia.	Venezuela	bere	kanpo	politikaren	monotema	bihurtu	zuen.	Amerikako	
Estatuen	Erakundeko	Cain	Almagro	Kolonbia	osoan	zehar	ibili	zen	inbasio	militarra	
sustatzeko.	Bere	hitzen	humanismo	faltsuaren	ondoren,	Nicolas	Maduro	presidentearen	
Gobernua	NBEn	bakartzen	saiatzen	ari	den	liskarraren	labankada	nabarmentzen	du.	
Kolonbiako	Gobernuak	benetan	nahi	duena	da	gerra	anaitsu	bat	piztu,	argi	eta	garbi	
irrazionala	eta	arduragabea.	Duqueri	ez	litzaioke	gustatuko	presidente	ohi	ero	batek	
Kolonbiako	Armada	bere	fusilak	Nariño	Jauregiaren	aurka	apuntatzera	bultzatzea,	Uribe	
bere	buruzagiak	Venezuelako	militarrak	Miraflores	Jauregiaren	aurkako	estatu-kolpean	
astinduz	egiten	duen	bezala.	
Duquek	ez	du	inolako	aginpide	moralik	Maduroren	Gobernua	diktaduran	mailakatzeko.	
Ezta	Nazioarteko	Zigor	Auzitegiarekin	inor	mehatxatzeko	ere,	haren	buruzagi	politikoa	
positibo	faltsuen	"egilea"	denean	eta	Memoria	Historikoa	erakundeak	salatzen	dituen	
paramilitarismoaren	ehun	mila	hildakoekin	zerikusi	handia	duenean.	Madurori	"botereari	
eusteko,	deabru	belizistarengana"	jotzea	egozten	dion	iruzur-aldia	alde	batera	utzi	
beharko	luke,	baina	benetan	nahi	duena	barne	gerrara	itzultzea	da,	gatazkaren	erantzuleei	
buruzko	egia	eta	Estatuaren	biktimen	erreparazio	osoa	ahanzturaren	sutera	botatzeko.	
Bere	politika	neoliberalarekin	herrikideen	%	70	biktimizatu	dituen	eta	Kolonbia	munduko	
bigarren	herrialderik	desorekatuena	bihurtu	duen	estatu	batek	hipokrisiaren	tinbrearekin	
baino	ezin	du	hitz	egin.	
Harrigarria	da	Duquek	Kolonbian	Julio	Borgesi	ematen	dion	babesa,	dronen	bidez	Maduro	
presidentearen	aurkako	atentatu	egin	berriaren	arduraduna.	Hori	ez	da	meritu	bat,	
nortasunaren	bihotzean	dagoen	orban	bat	baizik.	Eta	zer	esan	Francisco	Santos	Kolonbiak	
AEBetan	duen	enbaxadoreaz,	Venezuela	estrategikoki	disuaditzeaz,	ezkutuez	eta	Aire	
Armadako	Mirage	direlakoen	zaharkitzapenaz	hitz	egiten	baitu?	Mambruren	antza	du.	
Aurreko	hamarkadei	begiratuz	gero,	esan	dezakegu	Venezuela	bakearen	bermea	dela	
Latinoamerika	eta	Kariberentzat.	Inoiz	ez	da	nazio	erasotzailea	izango,	buruzagiek	
berresten	duten	bezala.	
Kolonbiako	ohiko	jendea,	zarata	mediatikoak	menderatzen	utzi	ez	duena,	Venezuelaren	
aurkako	Gobernuaren	insaniatik	aldentzen	da.	Sen	onak	bi	herrien	arteko	anaitasuna	eta	
elkartasuna	bultzatzera	bultzatzen	du.	Baita	bere	gobernuen	artean	ere.	Venezuela	bere	
arazoak	konpontzeko	gai	da.	Kolonbiak	Errepublika	Bolivartarraren	barne	arazoetan	esku	
hartzea	izugarria	da,	eta	are	gehiago	interes	geoestrategikoen	peoi	gisa	egiten	badu.	
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Oso	ausarta	izan	da	Nicolas	Maduro	Venezuelako	Errepublika	Bolivartarreko	presidentea	
New	Yorken,	munduko	nazioen	foroaren	aurrean,	bere	arrazoiak	eta	krisiaren	zergatia	
azaltzeko.	
Latinoamerika	eta	Karibea	bake-lurralde	izan	daitezela	beti.	
	
Etenik	gabe	eta	etenik	gabe,	gerrilarien	martxak	Guaviare	departamenduko	baso	tropikal	
ezezagun	erraldoian	barneratzen	jarraitu	zuen.	
	
	
	
	

Estanpidaren	fabula	
Estanpida	da	beldurra	indarra	barreiatuz.	Trostaren	izua	da,	boterea	elkartzean	datzala	
ohartu	gabe,	taldeko	oldarraldian.	Nobiloak	elkartu	egin	dira	eta	harrituta	begiratzen	diote	
gerrilla	ibiltzeari	zelaiaren	bihurgune	batean.	Infanteriako	formazio	handi	bat	dirudite,	eta	
jo	baduzu,	arriskua	zapaldu	eta	ihes	egiteko	gai	da.	Arnasari	eusten	diote	eraso-
aginduaren	zain	bezala.	Dubitan.	Egin	dezakete.	Dardarka	eta	zirrimarratzen	du	indar	
ikaragarria,	giharrak	azalaren	azpian	tenkatuz	eta	bibraraziz.	Baina	bapatean	estanpida		
lehertzen	da	sabanan	zurrumurru	zaratatsu	bat	bezala.	Lurra	ikaratu	egiten	da	apatxen	
lurrikararekin,	eta	indar	itogarria	airean	urtzen	da.	
Moraleja:	Herri	batuak	aldaketaren	indar	harrapatzailea	dauka.	Bide	argiz	bildutako	masa	
geldiezina	da.	Beldurra	garaituz	baino	ez	da	oldartu	behar	arerio	politikoa	zelaian	eta	
anabasaren	erdian	etzanda	uzteko.	
	
	
	
	
	

Liztorrak	
Gerrillarien	eta,	oro	har,	tropen	martxetan	ez	dago	ezer	kaotikoagorik	liztorrekin	
ustekabean	topo	egitea	baino.	Jende	guztia	korrika	edo	ihesi	doa	segadaren	eremutik	
ahalik	eta	lasterren	ateratzeko.	Ziztadak	eta	burrunbak	nonahi,	buruan,	belarrietan,	
aurpegian,	saihetsetan...	Ez	dago	ezten	kementsu	eta	pozoitsuen	atake	horri	aurre	egiten	
dion	kementsurik.	Baina	esperientzia	hauetan	gertatzen	da	aurrera	doazenak,	kuartelik	
gabe	erasotzen	dituztenean,	lasterketaren	ondoren	eta	metro	batzuk	aurrerago	salbu,	
ziztada	ugariez	minberatuz	eta	hanpadurak	haztatuz,	isilik	geratzen	direla	atzeratuak	
zeladara	noiz	eroriko	zain,	konfiastatu	eta	distraituei	iseka	egiteko.	Gaia	nahitaez	irri	
beharreko	gaia	da	lanaldiaren	amaieran.	
Roldan	zoroak,	eguzkiak	bezala	energia	borborka	ari	den	hogei	urteko	mutikote	batek,	
oihanaren	erdian	egindako	ibilaldi	baten	atsedenaldian,	ustekabean	erronka	bota	zigun	
liztor-habia	bat	bere	esku	artean	hartzen	utz	geniezaion,	bere	ekintza	ausartarekin	inork	
ez	gintuela	erasoko	hitz	emanez,	eta,	inork	ziztatzen	bagintuen,	ostikoka	harrapatu	
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genezakeela	bermatuz.	Gure	baiespenarekin,	habia	hartu	zuen	esku	artean,	zertan	ari	den	
dakien	lasaitasun	harrigarriz,	eta	ikusi	genuen	liztorrek	eskuak	estaltzen	zizkiotela	
ziztadarik	egin	gabe,	une	batean	hegan	irteteko.	"Ikusten	duzue?"	Esan	zuen	belarritik	
belarrirako	irribarrez.	Orduan	habia	lurrera	bota	eta	pozik	urrundu	zen.	
Roldanek	geroago	azaldu	zuenez,	gakoa	izerdi	patsetan	dago.	Norberak	bere	izerdiarekin	
igurzten	ditu	eskuak,	zintzilik	dagoen	adarretik	habia	hartu	aurretik.	Liztorrak	eskuetan	
pausatzen	dira	su	horiz	edo	beltzez	margotuz,	liztor	motaren	kolorearen	arabera.	Bat	
geldirik	geratzen	dira,	eta	segundo	batzuk	igaro	ondoren,	hegoak	zabaltzen	dituzte	eta	
mendi	barruan	galtzen	dira,	norabide	ezezagunean.	"Ez	diote	inori	erasotzen!"	dio	besoak	
zabalduz.	Beste	batzuk,	berriz,	otoi	honekin	zin	egin	eta	lokartu	egiten	dituzte:	"Guarey,	
guarey	enterceptey	de	guarizapa"...	Eta	haiek,	hau	entzutean,	geldirik	geratzen	dira,	
serenatxoak.	Baina	norbaiti	une	horretan	oihu	bat	botatzea	bururatzen	bazaio,	orduan	
sorginkeria	galtzen	da	eta	guztiarekin	erasotzen	dute.	
Roldanen	aita	suge	pozoitsuen	laguna	zen;	ez	zioten	hozka	egiten.	Haiekin	erlazionatzen	
zen.	Suge	xarmantaren	nekazarien	eta	basatien	bertsioa	zen.	Egun	batean,	Roldan	–	ez	du	
beldurrik	ezagutzen	–,	haurra	zela,	bere	aitaren	pausoak	jarraitzera	animatu	zen	sugeak	
bezatzeko	arte	bitxian,	eta,	orduan,	eskua	suge	batera	luzatu	zion.	Honek,	mantso-
mantso,	bere	eskua	astindu	zuen,	eta	bere	aitari	besoan	bezala	bildu	zitzaion.	Orduan	
Roldan,	mugimendu	motel	batez,	lurrerantz	makurtu	zen,	eta	sugea	lurrera	jaitsi	zen,	
irristatuz,	baina,	behin	eskua	utzi	zuenean,	tximista	bezala	jiratu	eta	hozka	egin	zion.	Bere	
hatzetako	batean	utzi	zion	orbaina	erakutsiz,	Roldanek	esan	zigun	harrezkero	ez	zuela	
sugegorriekin	berriro	tratatu.	
	
	
	
	
	
	

Bejukoak	(Lianak)	
Amazoniako	oihana	bejukoz	beteta	dago,	eta	zuhaitzen	adarretatik	zintzilik	jartzean,	
gizakien	aurrean	diapositiba	magiko	hori	proiektatzen	dute,	benetako	oihan	baten	aurrean	
daudela	sentiarazten	dien	ikuspegia.	Zalantzarik	gabe,	bejukoek	elkartasunaren	dohaina	
dute;	izan	ere,	klorofila-beso	luzeekin	zuhaitz	asko	lotzen	dituztenean,	urakanen	indar	
ikaragarriak	ez	ditu	baztertzen.	Batzuk	harrapariak	dira.	Beste	batzuk,	sugeak	bezala	
kiribilduak,	zuhaitz	goratuenen	kopa	eta	kukuluetara	igotzen	dira.	Forma	asko	dituzte:	
leiho	biribilak	eta	uztaiak	bezalako	leihoak	dituzten	bejukoak	daude.	Batzuk	argalak	dira,	
beste	batzuk	lodiak.	Badira	zabalak,	olatu	berdeen	kizkurrekin,	edo	indiarrek	saskiak	eta	
beste	artisautza	harrigarri	batzuk	egiteko	erabiltzen	duten	yaréarena	bezalakoak.	"Oilazko	
tripa"	oso	ugaria	da	eta	hain	erresistentea,	egurrezko	egiturak	lotzeko	erabiltzen	dela.	
Liana	meheak	ikusten	dira,	baina	poliesterra	bezain	indartsuak,	trotxatzaileak	inguratzen	
dituzten	hariak.	Baina	bada	akuarela	gorriz	pintzelatutako	garratza	ere,	urrutiko	
mendietan	egarria	itzaltzen	duen	ur	bedeinkatu	eta	freskoarekin,	ibairik	eta	iturririk	gabe,	
eta	indigenen	espiritualtasunari	hegoak	ematen	dizkion	yajearekin.	Ez	dago	gerrillaririk	



	 32	

burua	lurrean	edo	orbelean,	bejuco	ikusezin	batean	korapilatu	ondoren	ahozpez	amaitu	ez	
duenik.	Erortzen,	barre	egiten	edo	irainak	askatzen	dituztenak.	Horiek	saihesteko,	
itzulinguru	zabalak	deskribatu	behar	genituen,	aurrerago,	erreferentzia-puntu	gisa	
aukeratutako	ahurretik	edo	zuhaixkatik	ibilbideari	berriro	ekiteko.	Maniobra	horrek	
denbora	kentzen	du	eta	indarrak	murrizten	ditu.	Hala	eta	guztiz	ere,	maite	ditugu	eta	
zaintzen	ditugu,	euren	hostoekin	beti	kamuflaje	perfektua	ematen	baitiete	droneei	eta	
"airearen	adimenari"	ikusezin	bihurtzen	diren	kanpamendu	gerrillariei.	Baina	ez	bakarrik:	
bejukerak	ere	lubakiak	dira,	non	dantek	(tapirrak)	beren	bizitzak	salbatzen	dituzten,	
tigreek	jazarrita.	
	
	
	
	

Camilaren	galera	
Zingira		jositako	Guaviareko	oihan	trinkoan	zehar	egindako	ibilaldi	luze	horietako	batean,	
Camilak	nahastu	egin	zituen	bere	kideen	arrastoa	eta	mando-bideak	bailiran	egunero	
asketara	iristeko	bideak	irekitzen	dituzten	dantak	eta	oreinak,	fauna	basati	oparoaren	
animalientzat	bakarrik	diren	leku	ezkutuak.	Eta	bide	horiengatik	berengatik	jarraitzen	
diete	tigre	gosetiek	bizitzaren	oinatzei	harrapakinen	bila.	Hiru	orduz	ibili	zen	oihanean	
galduta,	bakarrik	eta	piztien	mende.	José	Amalio,	nekaezin	solidarioa,	izan	zen,	itzultzean,	
bere	kideen	galerarekin	konektatu	nahian	galduta	aurkitu	zuena.	"Adarrei	begiratu	
besterik	ez	zegoen,	urratuari	eta	hosto	moztuei,	boten	arrastoei	lurrean",	esan	zion	eztiki	
indioak,	zeinaren	bihotzean	bere	maitasunaren	tropela	entzuten	baitzen.	
Azkenean,	Caño	Tigre	kanpamendura	iritsi	zenean,	bere	lagunak	zain	zituen,	yamu	eta	
guaraku	plater	batekin	(errekako	arrainak),	siringa	pepekin	(fruitu	mota	bat)	
anzuelatutako	frijituak.	Horiekin,	arrantzaleek	karibe	eta	jurarien	kantitate	distiratsuak	
ateratzen	dituzte	ibaiko	urmaeletan.	Ziringak	arana	baten	kanpoko	itxura	eta	kolorea	du,	
baina	azal	gorrixka	mehearen	azpian	kokoa	edo	gaztaina	modukoa	dago.	Karnada	mota	
honetan	aditua	Cubeo	etniako	Gabriel	indiarra	da.	Bere	buru	zaplaztekoarekin	eta	burutxo	
irakinarekin,	borrokarako	edo	dena	delakorako	prest	zegoen	sioux	gerlari	baten	itxura	
ematen	diona,	Gabok	sekretu	hori	oparitu	zigun.	Lehengo	Lehen	Frontearen	erdi-mailako	
agintaria	da,	txalupen	motorzale	aditua	eta	inork	ezagutzen	ez	dituen	ibai	eta	hodi	
nabigagarriak	ezagutzen	dituena.	Zuhaitzak	bere	izenarekin	bereizten	ditu	eta	bere	
propietate	sendagarriak	ezagutzen	ditu.	
	
	
	
	

Fusilen	lerrokadura	
Alde	guztietatik	oihanez	inguratutako	zerrania	harritsu	batetik	gertu	–	Inarida	ibaia	
hutsera	jauzi	eginez	jaiotzen	den	tokian	–,	Paisa	eta	Kalak	Bigarren	Marketaliaren	fusilak	
lerrokatu	zituzten,	desdoituta	zeudenak:	punteria	organo	bakoitza	bere	aldetik	zebilen.	
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Puntu	eta	gora-beherak	beren	leku	zehatzetan	geratu	ziren,	ondo	lerrokatuta,	gerrillaren	
helburu	berriari	aurre	egiteko	prest.	Helburu	hori	ez	da	izango	ez	soldadua	ez	jendearen	
eskubideak	errespetatzen	dituen	polizia,	oligarkia	baztertzaile,	bortitz	eta	saltzailea	baizik;	
jarrera	defentsibo	horrek	erasotzaileari	erantzuteko	eskubidea	gordetzen	du.	Bigarren	
Marketalia	ez	da	mendiko	korapiloan	betiko	nahastuta	geratzeko,	baizik	eta	hiriguneetara	
joateko,	landa-erresistentziaren	kontzientziarekin,	askatasunaren	eta	gizatasunaren	
ametsen	eraikuntzari	gure	aletxoa	emateko.	Fusil	horiek	justiziaren	eta	tranparik	eta	
zitalkeriarik	gabeko	bakearen	berme	izatea	nahi	dugu.	
	
	
	
	

Euria	
Euriaren	aurrerapena	haize	urakanatua	eta	ozena	da,	hegazkin-motore	gisa.	Bere	
danborraren	larruen	urruneko	kolpearekin	hasten	da.	Denbora	asko	igaro	gabe,	trumoiak	
eta	tximistak	kanpamentu	gainean	lehertzen	dira,	baina,	iristen	diren	bezala,	berehala	
lausotzen	dira	airean	beren	hondamen	elektrikoarekin.	Handik	igarotzean,	zuhaitzak	
makurtu	egiten	dira,	hosto,	enbor	eta	adar	hautsien	ur-jauzi	bat	eskuetatik	askatuz.	
Euriaren	ondoren,	landaretza	isiltasun	etengarri	batean	geratzen	da,	ur	garbiaren	tantaren	
sinfoniari	ekin	baino	lehen,	hostoetatik	eroriz.	Euria	eteten	da	eta	argi	sortu	berri	batek	
oihana	puzten	du.	
Aurrerago,	zerratzaileek	oso	gutiziatua	duten	zura	beren	balio	altuagatik	duten	carrecillo	
(zuhaitz	mota)	erraldoiek	gerrilla	ibilera	estaltzen	zuten,	hostotsuki	hostotuz.	Ia	galduta	
zeuden	biden	ertzetan	identifikatu	genituenean,	lasai	hartu	genuen	arnasa,	motozerren	
oldar	zalapartatsuan	bizirik	atera	zirela	egiaztatu	genuenean.	
	
	

Inírida	ibaia	
Inírida,	izen	ozena	eta	ederra.	Eguzkiaren	ispilua	da,	eta	usain	gozoko	emakumea.	Inírida	
printzesa	da,	elezaharraren	parerik	gabeko	edertasunaren	amazona	indigena.	Eguzki	izpi	
gorrien	lorea	da,	ibaia	da	eta	hiriburua	da.	
Iníridan	zehar,	bere	ibaiertzetan,	ahanztura	eta	bakardadea	nabarmentzen	dira.	Botere	
zentralarentzat	Vaupes,	Vichada,	Guainía,	Guaviare	eta	Amazonas	ez	direla	existitzen	
zirudien.	Herri	indigena	batek	baino	gehiagok	zipriztintzen	ditu	leku	urrun	eta	bakarti	
horietako	bazterrak,	beren	malokekin	(etxolak).	Gobernuaren	bihotzak	ez	du	haienganako	
ezer	sentitzen.	Ez	dute	garraiorik	9	edo	15	motorreko	lantxetan		"txiki	txikiak"	motorrean,	
ur	isilak	eta	bizitzaz	beteak	zeharkatzen	dituzte.	Estatuko	ibai-garraioko	lineak	sortu	
beharko	lirateke	indiarrek	beren	arrain	lehorra,	fariña,	pipire	edo	txontaduroa,	anana	eta	
ajia	merkaturatu	ahal	izateko.	Aurrerapenaren	misiolariak	bidali	behar	dira	ideia	berriekin,	
lurrean	ekoizpen-proiektuak	ereiteko,	Amazoniako	laboreak	gehituz.	Ibai	nagusietan	
lantxa-ospitaleak	martxan	jartzea,	nekazaritzako	produktuak	erosteko	eta	elikagaiak	
saltzeko	lantxa-dendak,	aireko	garraioa	hegaldien	ibilbide	zehatzekin,	pistak	egokituz	eta	
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hidrohegazkinak	aktibatuz.	Telekomunikazioetarako,	konektibitaterako,	energia	
elektrikorako,	eskoletarako	eta	osasun-postuetarako	eskubidea	bermatu	behar	zaie.	
Uretan	eta	lehorrean	mugitzen	ginen.	Dela	txalupa	baten	saihets-hezurrean	etzanda,	erdi	
xurgatuta,	ibaiertzak	gaindituz,	dela	borondateak	eta	giharrak	tenkatuz,	lur	lehorrak	
gainditzeko;	zeharkaldiaren	amaieran	denok	ahituta	baina	zoriontsu	amaitzen	genuen,	
eguneko	pasadizoekin	barrezka.	Hainbeste	gauza	gertatzen	dira...	Paisak,	adibidez,	tranpa	
egiten	du	martxetan.	Aprobetxatu	oztopoen	pasabidea,	batez	ere	zubiak	zeharkatzea,	
gainerakoei	abantaila	hartzeko.	Eta	horrela	nola	ez.	Jakina	denez,	zuhaitz	bat	oreka	eginez	
uretara	ez	erortzea	denbora	kentzen	duen	zerbait	da,	baina,	gainera,	banan-banan	egin	
behar	da.	Eta	orduan,	jakina,	Paisari	abangoardian	joatea	gustatzen	zaionez	eta	oztopoa	
lehendabizi	pasatzen	duenez,	bidea	estutuz	gainerakoengandik	distantzia	ateratzeko	
aprobetxatzen	du.	Harrapatzeko	zorian	dagoenean,	orduan	korrika	egiten	du,	batez	ere	
bihurguneetan,	ikus	ez	dezaten,	baina	aurrerago	beti	lurrera	botata	bukatzen	du.	Eta	han,	
hain	zuzen	ere,	batek	"nire	beltza	ikusten	zaitut"	esaten	diola.	
Baina	joan-etorri	guztietan	beti	dago	atsedena	eta	ur	geza	kontsumitzea	energiak	
berreskuratzeko.	Une	horietako	batean,	txitxikoek	eta	araguatoek	(ximino	motak),	besoak	
astinduz,	guturazko	zalaparta	bat	sortu	zuten	zuhaitzen	adaburuetan	gora.	Errezeloz	eta	
jakin-minez	begiratzen	zioten	Bigarren	Marketaliari.	Konturatu	zirenean	gerrilla	
atsedenean	ez	zela	mehatxu	bat,	orduan	ireki	zuten	beren	zirku	ibiltariaren	karpa	
oihanean,	ez	bakarrik	beren	diziplina	kolektiboarekin	larritzeko,	baizik	eta	beren	
akrobaziak	airean	eta	trapezisten	jauzi	harrigarriekin	gerrillari	transhumanteak	
entretenitzeko.	Gauean,	tximeleta			tigreak	amets	matxinatuen	inguruan	zebiltzan.	
	
	
	
	
	

Oihana	
Zuhaitz	erraldoien	familia	bat	da,	helduak,	milioika	haurrez	eta	zuhaixkaz	inguratutako	
garaierak	menderatzen	dituztenak,	eta	zuhaixka	horiek	beren	bizi-zikloa	betetzen	
dutenean	beren	lekua	hartuko	dutenak.	Landare-komunitate	hori	errespetatu	behar	dugu.	
Etxe	horretan	intsektuen	mugagabeak	elkartzen	dira,	eta	ahots	elektronikoak	zerura	
igotzen	dituzte,	gaueko	bular	iluna	soinuz	betez.	Ingurune	naturala	da	non	tigre		eta	
pantera	ederrek	eusten	dioten	mantenuari,	eta	dantek	edo	tapireek	eta	oreinak	hostotza	
hausnartzen	duten.		
Habitat	hori	babestu	behar	dugu,	lapak,	txigüiroak,	manaosak,	mota	guztietako	hartzak,	
tximinoek,	nagitasunak	eta	armadilloek,	zeinak	nekaezin	patruilatzen	baitute	geografia	
berde	eta	lurtarra	janari	bila;	bizi-espazio	hori	babestu	behar	dugu.	Paujilak,	indioilarrak,	
guatxarakak,	tukanak,	arranoek	eta	belatzeak	eta	putrek.	Haizeak;	bizitza	kolore	hegodun	
eta	alderraiez	zipriztintzen	duten	tximeleten	mundua	ez	gogaitzea;	zangaluzeena,	
jejenena,	tanoena,	erleena,	txitxarroena,	mandazainena,	lokarriena	eta	maskarena;	
lurrazpiko	komejuena	eta	isilak,	beren	lana	egiten	jarraitu	nahi	dutenak.	Barraskiloek	
Cabreraren	filmean	bezala	beren	estrategia	burutsua	hedatzen	jarrai	dezaten,	eta	



	 35	

armiarmek	zeruan	geometria	perfektuko	armiarma	sareak	hedatzen	jarrai	dezaten,	
horiekin	intsektuak	harrapatzea	amesten	baitute,	beren	biziraupenaren	argizulo	
distiratsuak.	Anakondek,	ehiztariek	eta	suge	guztiek	ingururako	eskubidea	dute.	Arrainen,	
igaraben,	ur-txakurren	eta	kakhirren	planeta	diren	kainuak	eta	ibaiak	ezin	dira	kutsatu.	
Biodibertsitate	guztiak	hartzen	du	arnasa	sabai	berdeko	etxe	handi	horretan,	eta	gure	
konpromisoa	da	hura	errespetatzea	eta	babestea.	
Aireko	Armadaren	bonbardaketek	eraitsitako	oihana	ikusi	dugu.	Ehunka	zuhaitz	ikusi	
ditugu	moztuta,	belztuta	eta	bolboraz	ehota,	beso	erre	biluziak	zerura	altxatzen.	Ordutik,	
bizitza	isildu	egin	zen	leku	horietan.	
Oihan	sakon	eta	neurtezina	zeharkatzean,	bizitzaren	eremu	magnetikoa	zeharkatzen	da.	
Han	daude	gizadiaren	gaixotasunak	sendatu	ditzaketen	landareen	informazioarekin	
enkriptatutako	kodeak.	Gure	anaia	indigenek	kode	horietako	batzuk	deszifratu	dituzte.	
Gringoek	eta	inork	ez	diezagutela	patenteei	buruz	hitz	egin,	naturak	gure	esku	utzi	zuena	
mozteko	edo	lapurtzeko.	Hemen	dago	munduko	oxigenoa,	eta	hor	daude	ura,	euria	eta	
eguzkia,	arrainak,	fauna	eta	lurreko	flora,	eta	hegaztirik	sinestezinenak	eta	ederrenak.	
Denok	batera.	Eta	badira	altxor	ezkutuak	gizakientzat	bizitza	duina	finantzatzeko,	ama	
lurrarekin	harmonian.	Politikariek	lapurtzen	dituzten	karbonoen	baliabideak	indigenei	eta	
Amazoniaren	garapen	eta	babesari	transferitzea.	
Kolonbiako	zelaiak	glifosatoz	fumigatzen	ez	ezik,	lurreko	pobreak	ere	merkatu	
ekonomiaren	pozoiarekin	fumigatzen	ari	dira,	politika	neoliberala,	masiboki	gosez	hiltzen	
duena	eta	bakerako	eskubidea	ukatzen	diguna.	
Bakea	bizitza	da,	eta	bizitza	horrek	zentzu	eta	baliozkotasun	osoa	hartzen	du	oinarrizko	
eskubideez	gozatzeari	lotuta	badago,	hala	nola	elikagaiak,	etxebizitza,	ura,	jantziak,	lana...	
Horregatik,	bakea	sintesi	zuzenbidea	da,	guztien	Everest	gailurra,	eta	hori	gabe	ezin	dira	
gainerako	eskubideak	zehaztu.	Bizitza	bermatuko	duen	bakerik	gabe,	eskubideak	airean	
desagertzen	dira.	
Zalantzarik	gabe,	FARC-EPren	eskuak	astintzen	dituen	banderarik	distiratsuena	bakea	da.	
Duintasunean	bizitzeko	ametsetik	inoiz	libratu	ez	diren	herrialdeetako	hiritarren	irriken	
aldarria	zerura	altxatzen	du.	Geografia	basati	eta	gozoan	barrena	egin	genuen	ibilaldi	
gogorrak	bakean	zuen	inspirazioa.	
Gau	batean	irratian	entzun	genuen	Bakerako	Jurisdikzio	Bereziak	eskatzen	zigula	
esplikatzeko	zer	egin	genuen	gerrillarien	itzulera	bultzatzeko...	Handik	egun	gutxitara,	
posta	ireki	honekin	erantzun	genion:	
	
	
	
	

BJBri	erantzunez	
BJBko	magistratu	jaun-andreok	
Agur	bero	bat.	
Bakerako	Jurisdikzio	Bereziak	galdetu	du	zer	egin	dugun	gerrillariak	politikoki,	
ekonomikoki	eta	sozialki	berriz	sartzeagatik	eta	Habanako	Akordioak	oro	har	
ezartzeagatik.	Gure	erantzuna	dena	da,	gure	esku	egon	den	guztia.	Ziurtatu	dezakegu	
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Konbentzio	Jauregiko	Protokolo	Aretoan	akordioa	sinatu	genuenetik	bertatik	eskatu	
dugula,	gau	eta	egun,	fede	onez	hitzartutakoa	betetzea	eta	Nazio	Batuen	Lehen	Misioari	
arma	errebeldeak	entregatzea.	
CSIVIren	aktetan	jasotzen	dira	ahalegin	iraunkor	horren	aztarnak.	Ez	dugu	gehiegikeriarik	
egingo	Sergio	Jaramillo	eta	Rodrigo	Rivera	goi	komisionatuak,	Juan	Fernando	Cristo	eta	
Guillermo	Rivera	Gobernuko	ministro	ohiak,	Botero	Gil	Justizia	ministro	ohia,	gatazka	
ondoko	bulegoko	Rafael	Pardo	doktorea,	Maria	Lorena	Gutierrez	Merkataritza	eta	
Turismo	ministro	ohia,	Maria	Angela	Holguin	kantziler	ohia,	Oscar	Naranjo	presidenteorde	
nagusi	ohia	eta	presidente	ohia	lekuko	hartuta.	Bestalde,	bilera	horietan	prozesuaren	
bermatzaile	izan	ziren	Kubako	eta	Norvegiako	enbaxadore	jaunek,	bai	eta	Estatuak	lanera	
itzultzea	bete	zuela	egiaztatzen	duen	NBEren	Bigarren	Misioko	ordezkariek	ere,	gertaera	
horien	fede	eman	dezakete.	
Zuzenean,	gutxienez	bi	alditan,	Santos	presidenteari	proposatu	genion	meatzaritzak	
hondatutako	lurraldeetako	gerrillariek	berreskura	zezatela,	betiber	ereintzaren	bidez,	
zeina	deskontaminatzaile	gisa	eta,	aldi	berean,	lurzoruen	ongarri	gisa	jarduten	duen.	
Honek,	lurra,	nekazaritzarako	erreskatatzea	eta	basoak	ereitea	ahalbidetzen	du.	Ideia	
horren	osagarri,	hirurogeita	hamar	milioi	tona	karbonoren	zorra	kitatzen	laguntzeko	
aliantza	bat	iradokitzen	dizugu.	Zor	hori	Kolonbiak	hartu	zuen	Parisen,	klima-aldaketari	
aurre	egiteko	mundu	mailako	ahaleginari	laguntzeko.	Geroago,	Europako	enpresaburu	
talde	batekin,	Kolonbiak	eta	Austriak	berriki	sinatutako	teknologia	transferitzeko	akordioa	
baliatuz,	lurralde-eremuetan	biomasaren	bidez	energia	sortzea	proposatu	genion.	Pirolisi	
bidez	prozesatutako	edo	lehorrean	erretako	biomasak	CO2	neutroa	isurtzen	du	
atmosferara,	eta,	beroaren	ondorioz,	elektrizitatea	eta	hotza	sortzen	ditu,	baita	
biokarboia	eta	ongarriak	ere.	Horrek	guztiak	enpresa	eta	baliabideak	sortzen	ditu,	
gatazkak	eragindako	lurraldeak	berriro	laneratzeko	eta	konpontzeko;	izan	ere,	biztanleria	
inplikatzen	du,	guztion	onurarako	ekonomia	zirkularra	eratzen	baitu.	Honek	ez	zuen	argi	
berderik	lortu,	nahiz	eta	finantza-egituraketari	buruzko	trukea	lortu	genuen.	Kasu	
honetan,	Gobernuak	"ez	zuen	aizkorarik	erabili,	ezta	utzi	ere".	Ez	zuen	ordainketarik	egin	
berriro	lanean	hasteko	produkzio-proiektuetarako,	eta	ez	zuen	erraztu	proiektu	horiek	
autofinantzatzea	lan	eta	dinamika	propioekin.	
Itzulera	nola	bideratu	pentsatzen	ari	ginela,	behin	baino	gehiagotan	planteatu	diegu	
Gobernuko	ordezkariei	lur-globo	bat	esleitzea	Yarí	Hirian,	San	Vicente	del	Caguán	
udalerrian,	toki	horretan	"bake	gotorleku"	bat	eraikitzeko,	Caqueta,	Nariño,	Putumayo,	
Meta	eta	Guaviareko	gerrillari	ohiak,	haien	familiak	eta	inguruko	nekazari	eta	etnia	
komunitateak	bilduko	dituena	proiektu	produktibo	batzuen	inguruan;	gatazkak	eragindako	
eremuetako	eta	jendea	zintzotasunez	eta	pakean	lanean	aritzeko.	Baina	Gobernuak	ez	
zuen	konpromisorik	eta	erabakirik	hartu,	baldin	eta	kontuan	hartzen	bada	lursail	hutsalak	
eta	jabaria	iraungi	zitzaien	lurrak	bakarrik	esku	hartu	behar	zuela.	
Hainbat	bidetatik	helarazi	genion	Santos	presidenteari	bere	gobernua	amaitu	aurretik,	
prozesua	bete	izanaren	eta	sendotasunaren	seinale	indartsu	gisa,	nekazariei	lurren	
titulazioa	emateko	pilotu	bat	abian	jar	zezala,	Bake	Akordioan	adierazitako	moduan.	Eta	
horretarako,	El	Pato	eskualdea	iradokitzen	diogun,	erresistentzia	armatuaren	eskualde	
historikoa.	Oso	erraza	izango	zen	han	titulazio	bulego	bat	ezartzea,	Aurelio	Iragorri	
Nekazaritza	ministroak	eta	Lurren	Agentzia	Nazionaleko	Miguel	Samper	doktoreak	eskaini	
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zuten	bezala.	Itxura	guztien	arabera,	tramite	legal	eta	burokratiko	gogaikarriek	eta	
Estatuaren	nahigabeak	urrezko	aukera	hau	igaro	zuten	betebehar	hori	garatzeko.	
Halaber,	erdigune	gisa	gotorleku	txikiak	zituzten	granjak	sortzea	proposatu	genuen,	
guztiak	ere	arrainak,	hegaztiak,	txerriak,	ahuntzak,	behiak,	pancoger	eta	pauloniako	
basoak	ustiatzeko	ekoizpen-proiektuez	inguratuta.	Lanera	itzultzeko	aukera	praktikoa	
izango	zen.	Etxalde	horien	proiektuak	eman	genizkien	Lurralde	Espazioetarako,	teknikoki	
ondo	diseinatuak,	baina	fiskal	nagusiari,	Kolonbiako	bakearen	aurka	oso	fede	txarrez	
jokatu	baitu,	DEArekin	bururatu	zitzaion,	bere	muntaia	judizial	bitxien	esparruan,	
Santrichek	etxaldeez	hitz	egiten	duenean	"koka	tonak	Estatu	Batuetara	esportatzeko"	
aipatzen	ari	dela.	Jainkoak	barkatuko	ahal	du	bakea	saboteatzeagatik	eta	bere	arimaren	
gaiztakeria	kaltegarriagatik.	Zenbat	desio	dugun	atzerriko	botereen	aurrean	belaunikatzen	
eta	porrot	egiten	ez	duen	justizia	subiranoa	izatea.	
Fiskaltzak	ezin	du	FARCen	negoziatzailearen	aurkako	frogarik	aurkeztu,	ez	duelako.	Jarrera	
zentzugabe	eta	arduragabea	da	bake	prozesua	–	Kolonbiak	azken	aldian	izan	duen	
lorpenik	garrantzitsuena	–	agonia	penagarri	eta	tristean	duena.	
Magistratu	jaun-andreok:	gaur	egun	Gaikuntza	eta	Birlaneratze	Lurralde	Espazio	batzuetan	
(ETCR)	garatzen	diren	zenbait	produkzio-proiektu	Europar	Batasuneko	enbaxadoreekin	
izan	genuen	harremanari	esker	dira,	izan	ere,	oso	kezkatuta	zeuden	birlaneratzearen	
aurrerapenagatik	edo	ezdeusagatik,	eta	behar	ziren	finantza-baliabideak	eman	zituzten	
eskuzabaltasunez.	Horrela,	artoaren,	ekilorearen,	piperrautsaren,	marakuiaren,	
tomatearen,	ananaren	eta	sabilaren	landaketa	handiak	sortzen	dira,	arrain-urmaelak,	
negutegiak	eta	hazitegiak	martxan	jartzen	dira,	eta	ekoturismoan	sartzeko	lehen	urratsak	
ematen	dira.	Baliabide	kooperatiboekin	oinetakoak,	etxeko	altzariak	eta	jantziak,	
okindegiak	eta	jatetxeak	fabrikatzeko	tailerrak	antolatzen	ditugu.	Ez	gara	besoak	
gurutzatuta	geratu.	Arazo	nagusia,	iritzi	nazionalak	ondo	dakien	bezala,	produktuen	
salerosketa	izan	da.	
Bestalde,	beti	saiatzen	gara,	arrakasta	handirik	gabe,	aholkularitza-	eta	ekoizpen-
akordioak	lortzen	Fedecacao,	Fedepanela	eta	beste	zenbait	enpresarirekin,	antzinako	
gerrilla	eta	komunitateen	partaidetzarekin	proiektuak	garatzeko.	Aldiz,	eta	eskualdeko	
bakeaz	zuten	balorazio	egokiari	esker,	gobernadore	batzuek	makina	astun	batzuk	eman	
zituzten,	eta	makina	horiekin	bide	asko	ireki	eta	konpondu	ditugu,	eta	horrek	gatazkak	
kaltetutako	nekazari-gune	zabalei	mesede	egin	die.	Zubiak	eraikitzea	lortu	dugu,	eskolak	
berriz	martxan	jartzea.	Une	batez	ere	ez	diegu	utzi	eskatzen	gobernuei	eta	udalerriei	
energia	elektrikoa	landara	eramango	duten	sareak	zabaltzeko,	hirugarren	sektoreko	
bideak	hobetzeko,	osasun-postuak	instalatzeko.	Are	gehiago,	Gobernuko	goi-ordezkarien	
aurrean,	ahaztutako	eta	botere	zentralaren	bihotzetik	urrun	dauden	eskualdeetara	
konektibitatea	eramateko	proiektua	azaldu	genuen.	
Aldi	berean,	erakunde	gisa,	emaitza	onekin	lan	egiten	dugu	Desminado	Humanitarioan,	
eta	gatazkaren	esparruan	desagertutzat	jotako	pertsonen	bilaketan,	azken	hori	CICRekin	
(Gurutze	Gorriaren	Nazioarteko	Batzordea)	koordinatuta.	
Bestalde,	eta	beste	plano	batean,	beti	bezala,	jendea	basoen	kontserbazioaren	eta	
faunaren	babesaren	ontasunaz	konbentzitzeari	ez	diogu	inoiz	utzi.	Benetan	mingarria	da	
Amazoniaren	baso-soiltzeak	eta	Gobernuak	Amazoniako	departamendu	argi	eta	garbi	
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meatze-eremu	bihurtzeak,	hala	nola	Putumayo,	Caquetá	eta	Guaviare.	Hau	benetan	
nahasgarria	da.	Nahiago	nuke	erabaki	txar	hori	zuzenduko	balute.	
Ordu	asko	eman	genituen	Bake	Pedagogian,	bai	ETCRetan,	bai	aukera	hori	izan	genuen	
bizitza	nazionaleko	agertoki	guztietan.	Baina	Estatuaren	ageriko	ez-betetzearen	aurrean,	
oso	zaila	da	jendea	bere	onurez	konbentzitzea.	Oinarrien	aurrean,	adibidez,	borrokalari	
ohientzako	osasun	sistema	eraginkorrago	bat	lortu	ez	izana	deitoratzen	dugu.	Haientzat	
erregimen	berezi	bat	nahi	genuen,	Indar	Armatuei	aplikatzen	zaiena	bezalakoa,	
borrokalari	ohien	gaixotasunak	ez	baitira	arruntak,	baizik	eta,	hein	handi	batean,	trataera	
errazekoak	ez	diren	mutilazioekin	eta	gerrako	lesioekin	dute	zerikusia.	Noski,	borroka	
kolonbiar	guztientzako	osasun-sistema	gizatiarrago	baten	alde	egin	behar	dugu.	
Ahaleginak	egin	arren,	ezin	izan	genuen	lurralde-eremuetako	lurren	titulazioa	eskuratu	
bertan	ekoizpen-proiektuak	normaltasunez	garatzeko	berme	gisa.	
Inplementazioaren	aldeko	gure	ekimen	guztiak	zerrendatuta	ez	nekatzeko,	nahikoa	da	
Barne	Ministerioaren	"la	Giralda"	aretoan	egindako	bilera	ugariak	gogoratzea.	Bilera	
horietan	dena	eman	genuen	Gobernuarekin	akordioen	arau-garapenaren	nondik	norakoak	
adosteko.	Baina	Ministerio	hori	eta	Nariño	Jauregia	banatzen	dituen	kale	estua	
gurutzatzean,	idazkera	misteriotsuz	aldatu	zuten.	Kongresuko	arauen	txostengileek	eta	
inoiz	ahalguztidun	izan	ez	ziren	legebiltzarkideek	desitxuratu	egin	zituzten	beren	
kapritxoen	bidez.	Erreforma	Politikoa	hondoratu	zuten,	eta	iruzurra	eta	ustelkeria	ez	
ukitzeko	Hauteskunde	Erreforma	premiazkoa	alde	batera	uzten	jarraitzen	dute,	Kolonbiak	
jendeari	konfiantza	itzuliko	dion	hauteskunde	sistema	politiko	zintzoa	oihuka	eskatzen	
duenean.	Sentitzen	dugu	akordioen	arau-garapenaren	agertoki	horretan	ezin	izan	genuela	
saihestu	BJB	desitxuratzea,	zigorgabetasuna	bultzatzen	baitu.	Bete	dugun	betebeharraren	
uste	osoarekin,	gure	argudioak	jaso	nahi	ditugu	Cartagena	eta	Bogotan	Gobernuaren	eta	
FARCen	artean	egindako	konklabeetan;	Pepe	Mujica	eta	Felipe	González	presidente	ohien	
aurrean	Calin	eta	La	Heroican	egindako	kontrako	alderdiaren	ez-betetzeengatiko	
erreklamazio	matxinatuetan;	legez	kanpoko	erabilera	duten	laboreen	ordezkapenaren	
pedagogia	edo	predika,	nekazariek	engainurik	gabe	nahi	dutena.	Tratamendu	penal	
diferentziala	onartzen	ez	bada,	ordezkapena	porrota	izango	da,	eta	okerragoa,	toxikoak	
aspertsioaren	bidez	desagerrarazteko	bide	behartua	erabiltzen	bada.	
Gobernuak	errezeloak	alde	batera	utzi	eta	Bake	Akordioaren	ondoriozko	konpromisoak	
bete	ditzan	itxaroten	jarraitzen	dugu.	Hauek	betetzeko	dira.	Pacta	sunt	servanda.	Beti	
hartu	behar	da	kontuan	Habanako	Akordioak	NBEko	Segurtasun	Kontseiluaren	
Dokumentu	Ofizialaren	kategoria	duela,	eta,	aldi	berean,	Genevako	Hitzarmenen	3.	
artikuluko	Akordio	Bereziarena.	Zentzuzkoa	da,	matxinoari	kontrako	alderdi	gisa	eskatzen	
bazaio,	baliozkoa	dela	BJBk	Gobernuari	edo	Estatuko	botereei	ere	deitzea	
inplementazioari	buruzko	kontuak	ematera.	
Alberto	José	Mejía	jeneralak,	aurkarietako	baten	ordezkari	gisa,	FARCen	aurkako	txosten	
bat	aurkeztu	zuen	duela	gutxi,	aurreko	Fiskaltzak	egindakoaren	oso	antzekoa,	baina	ona	
litzateke,	oreka-ekintza	gisa,	Indar	Armatuenak	ere	aurkeztea.	Nazio	Batuen	Erakundeak	
Kolonbiako	biktimizazioen	%	80	Estatuari	eta	paramilitarrei	egozten	die.	Memoria	
Historikoak	paramilitarrak	ehun	mila	pertsonaren	hilketaren	erantzule	egiten	ditu.	
Salvatore	Mancuso	bezalako	buruzagi	paramilitarrek	lan	zikin	hori	Estatuarekin	eta	Indar	
Armatuekin	batera	nola	egin	zuten	salatu	dute.	Beharrezkoa	da,	halaber,	positibo	faltsuen	
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testuinguruaren	azterketa	egitea.	Denok	dakigu	hemen	determinatzaile	batzuk	daudela.	
Militarrak	ez	ziren	halako	istilu	batean	sartu,	Uriberen	Defentsako	ministroaren,	Camilo	
Ospina	jaunaren,	zuzentarau	zentzugabe	hori	existitu	izan	ez	balitz,	ordutik	oso	kikilduta,	
Mu	ere	esaten	ez	zuena.	Egia	garbi	eta	garbia	ez	zauritzeko	eskatzen	dugu,	gatazkak	
eragindako	arimaren	urradurarik	sakonenak	sendatzen	dituen	baltsamo	bedeinkatua	
baitauka.	
Azkenik,	eta	herrialde	nazionalerako	dena	baino	gehiago:	Habanako	Bake	Akordioa	Santos	
Gobernuak	sinatu	zuen	Estatuaren	izenean,	eta	horrek	Duque	Gobernuari	betebeharren	
lekualdatzea	dakar,	izan	ere,	Duque	Gobernuak		axolagabekeriazko	jarrera	hartu	du	
akordioaren	eta	haren	betetzearen	aurrean,	eta	akordioa	ahanzturaren	haizeetan	behin	
betiko	desagertzea	espero	izateko	erabakia	hartu	du.	Adostu	genuen	BJBak	justizia	
leheneratzailea	zigortzailearen	gainetik	pribilegiatzen	zuen;	ez	zuen	zigorgabetasuna	
aurreikusten;	gatazkan	parte	hartu	zuten	guztientzat	zen,	bereziki	agintari	politikoetatik	
aginduak	eman	zituztenentzat,	hirugarren	inplikatuentzat,	lurjabeentzat,	enpresa-
sektoreentzat,	aurkarientzat...	eta	ez	soilik	azken	horientzat.	Ez	du	aurkezpenik	egungo	
presidenteak	Justizia	Bereziaren	erabakiak	behartzen	saiatzea,	are	gutxiago	botere-abusu	
lotsagabean	dagoen	fiskalak	bere	bulegoak	bortxatzea	Bake	Jurisdikzioari	bere	lan-
paperak	lapurtzeko.	Santanderismo	irakina	armen	bidezko	gerra	muntaia	judizialen	gerra	
juridikora	eramaten	ari	da,	ez-betetzea	justifikatzeko	eta	Estatua	zitalkeriaren	lur	
baztergarrietara	behin	betiko	bultzatzeko	modu	gisa.	
Zuei,	adeitasunez,	
Ivan	Marquez,	Oscar	Montero,	Aldinéver	Morantes,	Edison	Romaña,	Albeiro	Córdoba,	Ivan	
Ali,	Enrique	Marulanda,	Ivan	Merchan,	Rusbel	Ramirez	eta	beste	batzuk.	
	
	
Zeharbidea	gelditzen	ez	denez,	narrazioarekin	ere	gauza	bera	gertatzen	da.	
	
	
	

Alex	Pajuelito	
18	urteko	mutil	bat	bere	pauso	nekatuez	zanpatzen	ari	zen	aintzirako	ur	geldiak,	uraren	
uhertasunak	eta	ibileraren	abangoardiak	utzitako	hosto	flotatzaileek	gidaturik,	bat-batean	
kontrako	noranzkoan	baina	beste	karril	batetik	aurrera	doan	tigre	tximeleta	erraldoi	baten	
ilaje	hori	eta	beltza	ikusten	duenean.	Tigrea	harrituta	gelditzen		da	eta,	gerrillari	gaztea	
ikustean,	honen	bidera	salto	egiten	du	eta	aurrez	aurre	erasotze	prestatzen	da.	Orro	
egiten	du	eta	jauzi	hilgarriaren	preludioa	bezala	makurtuta	aurrera	egiten	du,	eta	Alexek,	
erreakzionatuz,	instintiboki	bere	fusila	tirokatzen	dio.	Piztiak	–	jada	hegan	zihoan	bere	
zarpak	luzatuta	–	iraulketa	bat	egiten	du	airean		buruan	zaurituta,	eta	gerlariarengandik	bi	
metrora	erortzen	da	bere	laurogei	kiloko	pisuarekin.	Tiro	bat	egin	zuenez	eta	justifikatu	
behar	zuenez,	basapiztiaren	burua	bere	komandanteari	eramatea	erabaki	zuen.	Gaur	
egun,	lau	letaginetako	bat	bere	bularretik	zintzilik	dago,	bizitzaren	eta	heriotzaren	garaikur	
gisa.	Atzeguardiako	gerrillariek	animalia	bizirik	gabe	ikustean	atsekabea	sentitzen	dute,	
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baina	aldi	berean	Alexek	bizirik	jarraitzen	duelako	poza.	Bihotzean	topatutako	
sentimenduak.	
Hurrengo	egunean,	errekan	arrantzan	ari	zela,	Alexek	bi	metro	eta	erdiko	kaimanarekin	
egin	zuen	topo,	eta	ordubete	eman	zuen	berarekin	borrokan	kanpamenduko	gerrillari	
haragia	eramateko	asmotan.	Lau	aldiz	lotu	zuen	eta	lau	aldiz	askatu.	Hortzekin	kaimanak	
lokarriak	eta	hagak	hautsi	zituen,	uretan	irauliz.	Azkenean,	Alexek	amore	eman	zuen,	eta	
bere	begi	tristeen	ezintasunarekin	begiratzea	beste	erremediorik	ez	zuen	izan,	nola	ihes	
egiten	zion	animaliak	ibaiaren	sakonean	hondoratuz.	
Arrantza	jarduera	bihurtu	zen,	marketaliarren	martxarekin	ia	paraleloa.	Pasio,	nailon,	
berun,	karnata	eta	amu,	pazientzia,	poz	eta	frustrazio	arte	horrek	istorio	ugari	ekarri	
zizkigun	gogora,	arima	barrez	jartzen	zigutenak.	
	
	
	
	

Zorterik	gabeko	arrantzalea	
Paisa	arrantzale	ona	da,	baina	martxa	honetan	oso	gazi	egon	zen,	hain	gatzez	betea,	non	
ez	baitzuen	karibe	bat	ere	arrantzatu,	eta	hau	asko	esatea	da,	mundu	guztiak	baitaki	
karibeek	gosez	irensten	dituztela	amu	guztiak.	Harro	erakusten	zuen	hiru	urte	lehenago	
bere	arrantza	jardunaldien	bideoa,	non	zilarreztatuak,	horiak,	bakreak	eta	cajaro	
erraldoiak	harrapatzen	ikusten	den.	El	Patotik	bagre	gisatua	agintzen	ari	zen,	eta	itxaropen	
handia	sortu	zuen	gerrillaritzan.	Ez	zuen	kontuan	hartu	bideoaren	arrantza	aurreko	uda	
bateko	lehortean	gertatu	zela,	non	arrainek	etsi-etsian	jaten	duten	beren	mantenuaren	
bila,	eta	Bigarren	Marketaliaren	martxakoa	negu	garaian	gertatzen	zela,	eta	urez	gainezka	
dauden	ibaietatik,	mendi	barruan,	arrainak	animalia-	eta	landare-elikagaiz	ederki	elikatzen	
direnean.	
Inork	ez	dio	dantzatutakoa	kentzen.	Oscar	Paisa	arrantzale	porrokatua	da.	Ondo	begiratuz,	
distantzia	zuhurrera,	kaguama	edo	beste	edozer	egiten	duenean,	bere	keinuek	beisboleko	
pitcher	batenak	arrantzale	batenak	baino	antz	handiagoa	dute.	Arrainak	sokatik	tira	egiten	
duenean,	eskua	buruaren	gainetik	indarrez	botatzen	duenean	eta	airean	jauzi	edo	
itzulipurdi	bat	egiten	duenean,	gorputza	biratuta	geratzen	da,	ibaiari	bizkarra	emanez.	
Graziazko	ikuskizun	bat.	
Baina	baldintzek	emanak	diruditenean,	eta	zelai	batean	flotatzen	ari	den	errekaren	
bihurgune	batean	bakarrik	dagoenean,	bat-batean	agertzen	dira	tonina	edo	izurde	arrosak	
dantzan	eta	jauzika	bere	inguruan,	bere	bizkar	distiratsuaren	kurbatura	agerian	utziz	bere	
buruko	tximiniatik	ur-lurruna	astintzen,	itsasontzien	kea	bezala.	Bazirudien	agurtzen	
zutela,	eta	izan	ere,	toninak	adiskidetsuak	eta	maitagarriak	direlako	agurtzen	dute,	baina	
bere	presentziak	arrainak	uxatzen	ditu.	Edo,	zehatzago	esanda,	beren	janaria	zaintzen	
dute.	Eta	Paisak,	orduan,	izurde	haiek	beren	inguruan	azaleratzen	eta	desagertzen	ikusi	
izanaren	zapore	gazi-gozoarekin	itzuli	behar	du,	eta,	aldi	berean,	zorterik	gabeko	
arrantzale	gaixo	baten	frustrazioarekin.	
Arratsalde	hartan,	arrantzale	gerrillari	gisa	egindako	ibilbidearen	hasieraren	berri	eman	
zigun.	Paisa	gazte	eskarmentugabea	zen,	fideo	bat	bezain	argala,	baina	begi	bizikoa.	Beti	
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deigarria	egiten	zitzaion	arrantzale	taldea	ibaira	irtetea	eguzkia	jausi	zenean,	eta	esnatuta	
itxaroten	zuen	goiz	haietan	arrainez	betetako	kanoen	etorrera.	Hori	gertatzen	zenean,	
arrantzara	joateko	gogoak	ito	egiten	zuen,	bularretik	ihes	egin	nahirik.	Gehiago	jasan	ez	
zuen	arte,	eta,	orduan,	egun	batean,	Marulandari	eskatu	zion	arrantzale-taldean	sartzeko.	
Bere	alde	jarri	zuen	zalantzazko	argudioa,	alegia,	bera	ere	kapaz	zela	kaguama	eta	bagre	
handiak	harrapatzeko.	Oniritzia	lortu	ondoren,	pozik	abiatu	zen	buruzagiaren	
bedeinkapenarekin.	Ibai	behera,	bere	lagunei	uhartetxo	batean	uzteko	eskatu	zien,	non	
arrain	zilarreztatuak	bere	ilusiotik	ateratzen	imajinatzen	baitzuen.	Baina,	handik	gutxira	
etorri	zitzaiona,	ibaiaren	goragune	handi	bat	izan	zen,	zuhaitz	baten	goialdean	igota	
bakarrik	salbatu	ahal	izan	zena.	Ur	oso	amorratuak	orroka	igarotzen	ziren	bere	inguruan.	
Biharamunean	konturatu	zenean	ez	zela	itzuli,	Marulanda	komandanteak	goiz	bidali	zuen	
bila.	Orduan	zuhaitzean	igota	aurkitu	zuten,	nazareno	bat	bezala,	eltxoek	eta	jejenak	alde	
guztietatik	ziztatua.	Goizeko	zortziak	ziren.	Biruelak	jotako	gaixoa	zirudien,	oso	egoera	
tamalgarrian.	Gero,	penarik	eta	loriarik	gabe,	burua	makurtuta	sartu	zen	kanpamendura.	
Eta	Marulandak	erruki	burlatiz	begiratzen	zion.	
Egun	batean,	bere	autoestimua	itzultzeko	modu	gisa,	arrantzara	bidaltzea	bururatu	
zitzaion,	aurretik,	artean	trebeenetako	bati,	25	liberako	kaguama	bizi	bat	amuan	jar	
ziezaiola	aginduz,	berak	atera	zezan.	"Paisa	-	esan	zion	Manuelek	-,	nire	amu	pertsonalak	
emango	dizkizut	arrantzara	joan	dadin,	Marquetaliaren	garaitik	gordetzen	ditut".	Oscarrek	
begiratu	egin	zien,	eta	konturatu	zen	herdoilduta	zeudela,	baina	ondo	lotuta	nailon	lodi	
eta	okertu	batzuei.	Eskerrak	eman	zizkion	keinu	historikoagatik,	eta	hegan	irten	zen.	
Lankideek	beste	bi	amu	beherago	jarriz	entretenitu	zuten.	Leku	hartara	itzultzean,	arraina	
erori	egin	zela	sentitu	zuen,	eta,	orduan,	bere	bizitzako	borrokarik	zoriontsuena	egin	zuen	
berarekin,	hondartzara	atera	arte.	Nailonak	behatzak	erre	zizkion,	abereak	indar	handiz	
tira	egiten	ziolako.	Hunkituta,	Paisa	korrika	sartu	zen	kanpamendura,	zilarrezko	flashak	
eguzki	izpiekin	jaurtitzen	zituen	kaguama	artean	taupadatsuarekin.	Denek	egiten	zuten	
barre	pozik,	konplizitatez	beterik.	Hiru	hilabete	geroago,	Marulandak,	barrearen	begi	
negartiekin,	bere	gaiztakeriaren	xehetasunak	kontatu	zizkion.	
Eta	berriro	abiatuz,	gaueko	hamarrak	ziren,	inteligentzia-hegazkin	sofistikatu	eta	isil	baten	
zirkuluetan	hegan	egiteak	alarma	guztiak	piztu	zituenean.	Paisa	eta	Cala	gaueko	arrantza	
huts	horietako	baten	kanpamentu	mugikorrera	itzuli	berriak	ziren.	Ilargi	horiak,	bere	
argiaren	koloreaz	lokarturiko	oihana	pintzelatzean,	tonu	urdin	eta	zilar	bat	inprimatzen	
zion.	Bi	aldiz	igaro	zen	gainetik,	tiburoia	bailitzan,	bere	itzala	kanpamentua	zipriztintzen	
zuten	ilargi	argietan	proiektatuz.	Zalantzarik	gabe,	eta	esperientziaren	ikasgaietan	
oinarriturik,	denborarik	galdu	gabe	alde	egitea	erabaki	genuen,	bonbardaketa	baten	
ezusteko	ezatsegina	saihesteko.	Orduan	ilunpetan	abiatu	ginen,	zeruan	flotatzen	zuen	argi	
seleniko	ahulak	bakarrik	orientaturik.	
Biharamunean,	beste	kanpamentu	batean,	hegaldiaren	lekutik	hogeita	hamar	
kilometrotara	bezala,	arrantxeroek	edo	sukaldariek	gosaria	gasolinazko	berogailuetan	
prestatzen	zuten	bitartean,	liluraturik	begiratzen	genien	zuhaitz	baten	azken	solairuetan	
mokoaz	horitutako	habien	inguruan	berriketan	ari	ziren	guakamaia	hori,	urdin	eta	gorriei.	
Han	elkartu	ginen	Albeiro	Cordoba	eta	Ivan	Alirekin,	abuztuaren	21etik	errebeldiarekin	bat	
egin	zutenak.	Ivan	Lozada	Lehen	Fronteko	komandantearekin	zetozen.	Besarkadak,	
alaitasuna	eta	istorioak.	Ivan	Aliri	adarra	jo	genion,	funtzio	anitzeko	tripa	erakutsiz	agertu	
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baitzen.	Tripa	hori,	janari-biltegi	gisa	ez	ezik,	egokia	izan	zitekeen	kafe-edalontziak,	
ordenagailuak,	irratiak	eta	GPSa	jartzeko	mahai	gisa.	Gizakiak,	bere	gizatasunean,	talde	
astun	batekin	basoko	parajeetan	zehar	ibiltzearen	desberdintasuna	sentitzen	zuen,	baita	
San	José-Villavicencio	autobidean	zehar,	UNPren	(Babeserako	Unitate	Nazionala)	Toyota	
blindatu	batean,	eskolta-multzo	batekin	bidaiatzearen	sentsazio	atsegina	ere.	
Aspaldi	ez	zela,	Charraseko	ETCRa	–	abiatu	ziren	lekua	–	ezohiko	tropa	errelebo	baten	
xede	izan	zen.	Ohiko	Batot	(Lurreko	Operazioen	Batailoia),	aldez	aurretik	abisatu	gabe,	
kontragerrillako	bi	Batailoik	ordezkatu	zuten.	Bi	komandante	gerrillariak	irten	aurreko	
egunean,	ETCRk	Fiskaltzaren,	indar	polizialaren	eta	polizia	militarraren	CTIk	(Ikerketa	
Kidego	Teknikoa)	inbaditu	zuen	eguna	argitu	zuen,	lur	horien	jabetzak	ikertzeko	
aitzakiariarekin.	Egun	batzuk	lehenago,	Palmera	Poligrow	enpresako	paramilitar	talde	bat	
agertu	zen	espazioan,	gerrillariei	Guaviare	ibaia	zeharkatzeko	ontzi	batekin	laguntza	
eskatzeko.	Non	zegoen	armada,	non	polizia?	Espazioaren	segurtasun	kolektibo	eta	
indibidualak	alde	guztietatik	egiten	zuen	ura.	Albeiro	eta	Ali	Charraseko	espaziotik	irten	
ziren	bazpane.	
	
	
	
	

Napoli	aintziraren	gaua	
Goiz	atera	ginen	handik,	ibaiko	lainoak	estalirik,	armadak	bonbardatu	eta	lehorreratu	egin	
baitzituen	gu	geunden	lekutik	kilometro	gutxira	zeuden	bi	lekutan.	Martxa	luzea	eta	
ezohikoa	izan	zen,	ez	baitzuen	helmugako	porturik.	Aldez	aurretik	esploraziorik	egin	gabe,	
txalupei	heldu	genien	tropak	lehorreratu	ziren	lekutik	urruntzeko,	eta,	horregatik,	16:	
00ak	pasata,	motorrak	piztuta	jarraitzen	genuen,	ibaian	behera.	Oraingoan,	Iníridak	ez	
zuen	itsasertzik,	eta,	lehorreratzeko	amildegi	baten	bila,	txalupari	eguneko	azken	argien	
hegoak	jartzen	badizkiogu	ere,	ur-arrastoak	baino	ez	ziren	haitz	fantasmagorikoak	baino	
ez	genituen	ikusten;	izan	ere,	horien	maila	jaistean,	zuhaitzetan	eta	haien	adarretan	
blaituta	geratzen	zen,	urrutitik	begiratzean,	haiek	ziruditen	lur-zerrenda	bat.	Baina	ez;	leku	
hartara	hurbiltzean,	bi	eta	hiru	kilometro	sakonean	oihanean	sartzen	zen	ur-zingira	
bihurtzen	zen	irudimena.	Eguzkia	itzaltzen	ari	zenez,	orduan		Napoliko	aintzirarantz	jotzea	
erabaki	genuen,	zeina	ezkerraldean	agertu	baitzen	gauaren	lehen	ahokadarekin.	Ur	
gainean	gaua	igarotzeko	prest	geunden.	
Aparteko	zerbait	izan	zen,	esperientzia	berri	bat,	kondaira	gerrillari	bezala	kontatua	
izateko	modukoa.	Cortázar,	grandulon	eta	fortachon	motoristak,	jada	aintzirako	uretan,	
40.	motorra	orroarazten	du,	metalezko	mole	luzea	zuhaitzetara	bideratuz.	Txalupa	aurrera	
doa	burdin	eta	adar	hautsien	zalaparta	baten	erdian,	oihaneko	mantu	berdearen	
armiarma-sarean	harrapatuta	geratu	arte.	Horixe	nahi	genuen	droneek	eta	inteligentzia	
hegazkinek	ez	kokatzeko.	Zurezko	oholez	estalitako	eta	arku	formako	hule	lodiko	sabai	
batez	babestutako	zoruan	etzan	besterik	ez	zen	egin	behar.	24	gerrillariren	umore	eta	
almizkle	guztiak	nahastu	ziren	aire	nahasian	lau	bidoietatik	ihes	egiten	zuen	gasolina	
usainarekin.	Amoniako	atmosfera	bat	taxutu	zen,	gas-burbuila	benetan	lehergarria	
trumoien	eta	lehertu	berria	zen	ekaitz	baten	tximisten	artean.	Kanpoan,	Enrike	
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Marulandak	bere	hamaka	brankaren	parean	zintzilikatu	zuen	uretatik	irteten	ziren	
enborretan,	baina	ondo	gordeta	karpa	iragazgaitz	baten	azpian.	Giro	itogarri	eta	itogarri	
hartan	zurrungazko	kontzertu	bat	lehertu	zen,	batzuk	suge-txistu	gisa	eta	beste	batzuk	
serio	eta	etenka,	pistoizko	motore	gisa,	eta	beste	leherketa	sulfuroso	baten	bat,	
Quevedoren	poeman	bezala.	Basapiztien	orroa	bezalakoa	zen	hura.	Horrela	harritu	
gintuen	egunsentiak.	
Egun	berrian	aintzira	eta	arrain	usaina	zegoen,	eta	sentipen	hori	dela	eta,	ezin	dugu	
ahaztu	goiz	horretan	uhin	hertziarretan	zehar	eskuineko	segurtasun	estrategia	berrituaren	
ekintza-ildoetako	bat	burrunbatzen	ari	zela,	eta,	edozein	kasutan	ere,	mehatxu	gisa	
entzuten	dela.	
	
	
	
	

"Egiten	duenak	ordaindu	egiten	du"	
Ruin	kontsigna	hipokrita	bezala,	Talioaren	Legean	inspiratua,	Duque	Gobernuaren		
ezaugarririk	distiratsuena	bihurtu	zen.	Baina,	"Egiten	duenak	ordaintzen	badu",	zer	
gertatzen	da	Uribe	presidente	ohiarekin,	positibo	faltsuen	eta	lekuko	faltsuen	arima,	
paramilitarismoaren	bultzatzailea,	Memoria	Historikoaren	arabera	ehun	mila	kolonbiar	
baino	gehiago	hil	zituena,	sei	milioi	herrikide	baino	gehiago	bere	ingurutik	bortizki	
lekualdatu	eta,	gainera,	zortzi	milioi	hektarea	lur	kendu	bazituen	abeltzaintzako	errenta	
eta	meatzaritzako	ustiapena	suspertzeko?	
Baldin	eta	"egiten	duenak	ordaintzen	badu"	noiz	ordainduko	dituzte	beren	krimenak	
Kolonbiako	milioika	gizakiri	beren	politika	ekonomiko	neoliberalarekin	biktimizatu	zieten	
eta	biktimizatzen	jarraitzen	duten	Gobernu	erabakitzaileek	eta	enpresaburu-izainek?	
Haiek	dira	anbizio	ezak	eta	miseriak	eragindako	heriotzen	erantzuleak,	pobreei	aberatsen	
zergak	arintzeko	ezarritako	zergen	erantzuleak,	hezkuntzaren	eta	osasunaren	
desfinantzaketaren	erantzuleak,	eta	ubelduen	eta	langabeziaren	erantzuleak.	Beraiek	dira	
giza	eskubideei	kalte	egiten	dieten	soldata	baxuen	erantzuleak.	
"Egiten	duenak	ordaintzen	badu",	Estatuak,	orduan,	gatazkaren	biktimei	erreparazioa	
eman	behar	die,	eta	ahalegin	guztiak	egin	behar	ditu	anaitasunezko	borrokaren	arrazoiak	
eta	erantzuleak	ezagutu	daitezen,	gatazkan	parte	hartzen	duten	guztiek	egia	eskain	
dezaten	bultzatuz;	gainerakoa	demagogia	da.	
Gobernu	hau	bakearen	kontrako	norabidean	ari	da	lanean.	Giza	sentimendurik	gabeko	
estrategia	hotza	garatzen	du,	kalkulatua,	gerrara	itzultzeko.	Bake	Akordioko	paperen	
behin	betiko	errausketa	justifikatzeko	barne	gerrari;	eta,	kanpotik,	Venezuelaren	aurkako	
gerra	askatzeari.	Gerra	horiek	ez	dituzte	inoiz	oligarken	seme-alabak	hiltzera	bidaliko,	
jende	xume	eta	pobrearen	seme-alabak	baizik.	Duke,	Washingtonen	oniritziarekin,	Nicolas	
Maduro	presidentea	boteretik	kentzeko	eta	nazio	arrebaren	gobernua	ezegonkortzeko	eta	
Gobernu	demokratiko	eta	popularren	kontinenteko	ahulezia	mapatik	ezabatzeko	
lerrokatutako	eskuinaren	gurutzada	irrazionala	antolatzen	ari	da.	Gerra	nahi	du,	
tentsioaren	eta	kaosaren	erdian,	txiroa	gehiago	estutzen	duten	eta	"kakaoen"	irabaziak	
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suspertzen	dituzten	politika	ekonomikoen	tirania	inposatzeko,	enpresagizon	handi	horiek	
baitira	benetan	boterearen	jabeak.	
Egokitzat	jotzearren,	kontuan	hartzen	ditugu	Santrichen	tesiak,	Ivan	Duqueren	gobernua	
oso	ondo	ezaugarritzen	edo	irudikatzen	dutenak:	
Indarrean	dagoen	gizarte-ordenaren	jarraipena	da,	neoliberalismoaren	dinamika	beraren	
barruan,	beldurrezko	erregimen	izaerari	eusten	dion	erregimen	bortitz	eta	nagi	batekin.	
Jarraitutasun	horretatik	ondorioztatzen	da	konfrontazioaren	kausa	izan	ziren	miseria,	
desberdintasun	eta	bazterketa	politikoaren	jarraipena,	eta	orain	modu	kaltegarrian	
azpimarratzen	da	errepresioaren	eta	gerraren	tratamendu	okerra	ematea,	hori	baita	
mende	erdi	odoltsuan	murgildu	gintuena.	Modu	zitalean	jarraitzen	da	militarismoan	eta	
bizitza	nazionalaren	militarizazioan,	giza	eskubideen	urraketan,	gerra	zikinean,	Barne	
Etzaiaren	doktrinan,	porrot	egin	duen	drogen	aurkako	gerran,	Landa	Erreforma	Integrala	
oztopatzean,	sakoneko	Erreforma	Politikoari	uko	egitean,	irekiera	demokratiko	bati	
benetan	bide	emango	diona.	
	
Sofismaren	eta	ardidaren	praxi	gaizto	horretan,	legegintzaren	eta	gobernuaren	arloan	
okerrena	proposatzen	da,	eztabaidaren	amaieran	"adostasuna"	onar	dadin,	gutxien	edo	
gutxien	dagoenaren	inguruan,	itxuraz	konfrontazioa	eta	traumatismo	soziala	saihestuko	
duten	"kointzidentzien"	inguruan,	"Zentro	politiko"	faltsuari	bidea	irekitzen	zaion	
neurrian,	eta,	gainera,	batzuentzat	biraje	bihurtzen	da.	
	Gaur	egun	inork	ezin	du	ukatu	Botere	Nagusiaren	Blokearen	helburu	nagusia	ez	zela	
bakerako	bide	bat	eraikitzea,	baizik	eta	armagabetzea	eta	matxinadaren	desartikulazio	
militarra	lortzea,	gero,	eta	funtsezko	gizarte-onuran	inolako	aldaketarik	eragin	gabe,	
desarmearekin	eta	desartikulazio	ideologiko	eta	politikoarekin	jarraitzeko,	intentsitate	
txikiko	gerra,	gerra	zikina	formatu	berrmoztuekin	eta	lehen	esperimentatutako	beste	
osagarri	batzuekin	erabakitasun	handiagoz	hedatuz.	Estigmatizazioaz	eta	jazarpen	
judizialaz,	eta,	aldi	berean,	biktimarioen	papera	ezartzen	digute,	per	sé,	eta	konfrontazio	
politiko,	sozial	eta	armatuaren	salatarien	papera.	Populazioaren	geruza	ertain	eta	
txiroentzako	ezaugarri	kaltegarriak	ezkutaezinak	dira,	kapital	handiarentzako	mesedeak	
eta	pribilegioak	nabarmenak	diren	bezala,	beti	jasangarritasun	fiskalaren	hertsatzailearen	
mende	dagoen	inbertsio	sozialaren	desfinantzaketan	tematutako	erregimenaren	politika	
ekonomikoetan.	Egoera	horretan,	Bake	Akordioa	ez	errespetatzeak	eta	zinismoak	fede	
ona	eta	hitzarekiko	sinesmena	suntsitu	ditu.	Izan	ere,	horrek	aukera	ematen	zuen	
dagoeneko	normalizatuta	zegoenaren	etorkizunaz	fidatzeko,	edo	oligarka	gansterizatuen,	
lunpenizatuen	eta	interes	inperialei	emandakoen	belaunaldi	horrekin	elkarrizketa	berriak	
izateko.	Habanako	akordiotik	sortutako	egungo	bake-prozesuak	zerbait	ekarri	badu	
irakaspen	gisa,	oligarkia	horrekin	ez	dago	ezer	adostuta,	horrela	dena	adostuta	badago	
ere.		
	
Eta	El	Patotik	zetorren	martxaren	gorabeheretara	itzuliz:	
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Pakita	
Ezin	zuen	igaro	hamar	bat	metroko	sakoneran	zihoan	izenik	gabeko	errekatxo	batek	
banandutako	bi	amildegiren	arteko	haga	ezegonkorra.	Pauso	batzuk	eman	eta	itzuli	egiten	
zen,	txundituta	beharbada,	aspaldi	ez	zela,	oztopo	horietako	bat	zeharkatuz,	uretara	erori	
baitzen	zubi	hautsiarekin	eta	guzti.	Eman	zitzaion	kolpeak	herrenka	eragin	zion,	eta	
martxa	osoan	ez	zuen	bakean	utzi.	Minchok,	kezkati,	galai	eta	solidarioki	begiratzen	
zionak,	esaten	dio:	"Lasai,	lasai...	Itxaron	hor,	zubia	zeharkatu	eta	eskua	ematera	itzuliko	
naiz	".	Eta	orduan	aurrera	egiten	du,	besoak	zuhaitzaren	bizkar	kiskalgarriaren	gainean	
luzatuta,	baina	hain	zorte	txarrarekin,	non	bidearen	erdian	oreka	galdu	baitzuen,	eta	hura	
berreskuratzen	saiatu	bazen	ere,	makilan	zulatuta	amaitu	zuen,	une	batez	bakarrik,	
zamaren	inertziak	neurriz	kanpoko	indarrez	bultzatu	baitzuen	erorketa	askean.	Atzeraka	
erori	zen,	berogailuarekin	eta	gasolina-tankearekin	apaindutako	ekipoaren	pisuagatik.	Eta	
chulumbum!...	Ibaia	ukitzean,	ura	gorantz	lehertu	zen	sumendi	bat	bezala,	baina	Minchok,	
malguki	bat	bezala,	onik	eta	barrez	lehertua	zegoen	uretatik	berpiztu	zen.	Gero	gogoratu	
zuen	erorikoan	zeruaren	urdinari	eta	zuhaitzen	kopa	berdeei	bakarrik	begiratzen	ziela.	
"Haizeak	nonahi	txistu	egiten	zidala	sentitu	nuen",	esan	zuen.	Batzuek	barre	egiten	zioten	
bitartean,	besteei	ez	zitzaien	gustatzen	isekaren	doinua.	Paquitak,	ikuskizuna	ikusi	
zuenean,	kainora	jauzi	egitea	erabaki	zuen,	behealdetik	oinez	zeharkatzeko.	
	
	
	
	

Tornado	oihanean	
Egun	batzuk	geroago,	ustekabean,	tornado	bat	sartu	zen	Initida	ibaiaren	ertzean.	Ivan	Ali	
eta	Lehen	Fronteko	buruzagiak	Mavic-pro	bi	drone	entseatzen	ari	ziren.	Maniobrak	egiten	
ari	zirela,	bi	kilometroko	distantziara	eta	400	metroko	altueran	hegan	egiten	ari	zen	
aparatu	batek	alerta	seinale	bat	igorri	zuen	bere	bidean	haize	bortitzek	aurrera	egiten	
zutela.	Azkar,	eta	dronearen	galera	saihesteko,	Alik	bere	berehalako	itzulera	ordenatzea	
erabaki	zuen.	Lur	hartu	eta	handik	bost	bat	minutura,	ur-tanta	izugarriak	erortzen	hasi	
ziren,	eta	aterpe	batera	bildu	behar	izan	zuten.	Bat-batean,	zurrunbiloan	zeuden	hodeiek	
hartu	zituzten,	eta	eraikuntza	landatarraren	sabaia	airetik	altxatu	zuten.	Horretan	
konturatu	ziren	tornado	baten	aurrean	zeudela.	Orduan,	aterpe	eta	babes	bila	joan	ziren	
korrika,	eta	salbu	jartzea	lortu	zuten,	ia	fenomeno	naturalaren	zurrunbiloaren	ertzean.	
Bere	indar	guztiaz	zuhaixka	txikiei	eutsita,	ikusi	ahal	izan	zuten	nola	haize	urakanadunak	
bere	zimenduetatik	ateratzen	zuen	nekazariaren	etxea,	zeinak	bere	sustraiak	agerian	
uzten	zituzten	zuhaitzen,	bejukoen	eta	hostoen	zurrunbiloen,	ohol	eta	sabaien	eta	
babestera	iritsi	ez	ziren	animalia	harrituen	zurrunbiloan	dantzatu	zuen.	Zama	oker	eta	
zoro	horren	zati	bat	indarrez	bota	zuten	ibai-portura,	eta	egurrezko	eta	aluminiozko	
txalupak	suntsitu	eta	hondoratu	zituzten.	"Fenomenoa	amaituta,	hondamendiaren	
aztarnak	ikusi	ahal	izan	genituen	–	zehaztu	zuen	Alik	–:	suntsituak	izan	ziren,	ekialdetik	
mendebaldera	–	tornadoaren	ibilbidea	zena	–	bi	kilometroko	oihan	birjina,	kilometro	
bateko	zabalerako	etorbide	batean".	
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Payéaren	heriotza	
Payéren	heriotza	Vauceseko	eta	Guainiako	oihan	ezezagunak	gainditzen	hasi	zen	elezahar	
bat	da.	Payetarrek	sendabelarrekin	eta	konjuruekin	sendatzen	dituzte	indioaren	eta	
zuriaren	gaixotasunak,	eta	autoritate	espiritual	gisa	erabiltzen	dituzte;	horregatik	gurtzen	
eta	errespetatzen	dituzte	komunitate	guztietan.	
Egun	batean,	Gainiaren	Payéa	gaixotasun	hilgarri	batetik	gaixotu	zen,	eta	bere	antzinako	
jakinduria	ez	zen	nahikoa	izan	bere	burua	sendatzeko.	Osasuna	zimeldu	ahala,	gero	eta	
kezka	handiagoa	sortzen	ari	zen	indiar	ubelduen	artean.	Sendatzeko	aukera	bakarra	
zegoen:	botere	gehiagoko	beste	Payé	batengana	joatea.	Eta	hau	Iníridan	zegoen.	Presaka	
antolatutako	batzorde	indigena	batek	prozesio	bat	hasi	zuen	gaixoarekin,	Guainia	ibaian	
gora,	Puerto	Micaraino,	ibaiko	urak	bezain	ilunak	ziren	hodi	baten	gainean	zegoena.	
Payéak	sentitzen	zuen	hiltzen	ari	zela,	eta	oraindik	bide	luzea	geratzen	zen	bere	
lankidearengana	iristeko,	azken	itxaropena	ere	bazena.	Caño	Micatik	Caño	Rayadora	
hamabi	bat	kilometro	eraman	behar	ziren	sorbaldetan,	eta	handik	ontziz	Iníridaraino,	eta	
Iníridako	bokaletik	Payé	handia	zegoen	tokiraino.	Distantzia	handia,	zalantzarik	gabe.	
Kalkulu	hau	hilzorian	zegoen	Payéak	egin	behar	izan	zuen,	eta,	horregatik,	bere	jendeari,	
hitz	zehatz	eta	aurrebegiraleekin	irakatsi	zion:	"Bidaia	honetan	hiltzera	iristen	banaiz,	nire	
heriotzaren	lekua,	nire	oroimenean	jasotako	aldarean,	adarrez	eta	mota	guztietako	
egurrez	egindako	landare-eskaintza	bat	utziz	igarotzen	den	pertsona	orok	gogoratzea	nahi	
dut".	Eta	Payé	Tabanora	iritsi	baino	lau	kilometro	lehenago	hil	zen.	Bertan,	Miarantz	doan	
ezkerreko	eskuan,	matxetez	moztutako	egurrezko	pila	bat	dago,	non	oihaneko	bide	hori	
igarotzen	duten	guztiek	euren	eskaintza	hildakoaren	oroimenari	uzten	dioten.	Handik	
igarotzean	Payéri	zergarik	ematen	ez	dion	edonor	gaixotasun	hilgarri	batekin	zigortuko	
dutela	zabaldu	da.	Eta	esaten	dute	batzuk	men	ez	egiteagatik	hil	direla,	eta	beste	batzuk	
beste	Payé	batek	mirakuluz	salbatu	dituela.	
Bigarren	Marketaliako	gerrillariak	Tabanotik	Mika	aldera	abiatzekoak	ziren	egunean,	
itxaropen	handi	bat	jabetu	zen	guztiez,	denek	ezagutu	nahi	baitzuten	leku	hori.	Batzuek	
esaten	zuten	"makila	bat	mozten	dut	lekura	iritsi	baino	lehen,	eta	Payé-ri	eskaintzen	diot";	
beste	batzuek	esaten	zuten	ez	zutela	ezer	ipintzen	gauza	horietan	sinesten	ez	zutelako...	
Ordubeteko	ibilaldian,	hantxe	zegoen	narratibaren	bihurgunean,	Payé	gogorarazten	zuen	
zurezko	pila.	Gehienak	bertan	gelditu	ziren	elezaharreko	leku	hura	ezagutzeko	eta	
komentarioak	haizeari	botatzeko.	Dena	dela,	aurrera	jarraitzeko	agindua	eman	zutenean,	
gehienek	makila-muino	hartan	utzi	zuten	eskaintza,	euliek	badaezpada	ere...	Oscar	Paisak		
han	utzi	zuen,	debozioz,	Ivanek	bere	herrena	jasaten	laguntzeko	oparitu	zion	makila	
zizelkatua.	
Kontatzen	dutenez,	behin,	Martin	Villa,	legendario	zaharra,	bere	tropekin	igaro	zen	
bertatik,	eta,	bere	gerrillari	batzuk	eskaintza	egin	ez	zutela	ikustean,	bere	deskuidua	
zuzentzera	itzultzeko	agindu	zien.	Ez	zuen	nahi	ezer	txarrik	gertatzea,	eta,	gainera,	
gerrillak	komunitate	indigenen	sinesmen	horrekiko	errespetua	erakutsi	nahi	zuen.	
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Komunitate	hauek	oraindik	gurtuz	gogoratzen	dute	Villa	komandantea,	baita	Urías	Rondón	
eta	handik	pasa	ziren	beste	batzuk	ere,	haiei	ongia	eginez,	garraioa,	energia	elektrikoa,	
komunikazioak	eta	satelite	bidezko	telebista	emanez	eta	etxebizitzak	hobetuz.	
	
Guainíara	joan	eta	oihan		amaigabe	horri	begiratzen	genionean,	non	monolito	handiak	
nabarmentzen	baitziren	landare-itsaso	harrigarri	bateko	uharteak	bailiran,	berriro	ere	
irratiak	belarrira	esaten	zigun	Estatu	Batuetako	enbaxadoreak	eskatu	behar	zuela	
Kolonbian	gerrillariak	estraditatzen	hastea	bake-akordioaren	ondoren,	hierarkia-goreneko	
baten	tonu	apelaezinarekin,	edo,	hobeto	esanda,	garrasiarekin	jaiotzen	ikusi	gintuen	
aberriaren	subiranotasunaz.	Konkretuki,	Kevin	Whitaker	jauna	Santrichez	ari	zen,	estelar	
itsua,	FARCeko	bake-negoziatzailea,	eta	inperioko	presondegi	batean	betirako	lurperatu	
nahi	du,	fiskalarekin	izandako	muntaia	judizialaren	bidez.	
Gure	hizlari	eta	kamaradari	elkartasuna	adierazteko,	Bogotako	Picotako	segurtasun	
goreneko	kartzelara	bidali	genion		zitalkeria	ustelaz	dugun	pertzepzioa.	
	
	
	
	

Jesus	Santrichi	gutuna	
Jesus	Santrich	estimatua	
Gure	anaia-arreben	agur	beroa	dator,	Lurralde	Eremuetako	milaka	gerrillariren	eta	nazio-
geografian	sakabanatuta	daudenen	afektuarekin,	akordioen	betetze-mailaren	berri	espero	
baitute,	baita	zure	askatasuna	bakearen	irrikan	besarkatuta	irrikatzen	duen	herri	honetako	
jende	zintzoarenarekin	ere.	
Bihotzez	gaude	zurekin.	Gure	erabateko	elkartasuna	berresten	dizugu.	Harro	gaude	zure	
duintasunaz,	Simon	Trinitaterenarekin	parekatzen	baitugu.	Zure	balizko	estradizio	batek,	
DEAren	eta	Fiskaltzaren	muntaia	judizial	burugabe	baten	kontura,	edo	zure	presondegia	
bidegabeki	betikotzeak,	bakearen	porrot	konponezina	ekarriko	du.	Martinez	fiskalaren	
gezurrak	apurka-apurka	erortzen	ari	dira.	Frogarik	ez	badago,	zure	aurka,	
mesedegarritasun-printzipioa	aplikatu	behar	dizute,	eta	berehala	atera	behar	zara	
espetxetik.	
Harritu	egiten	gaitu	Estatu	Batuetako	enbaxadoreak	herrialdearen	barne-arazoetan	sartu	
izanak,	inongo	agintarik	aberriaren	duintasuna	eta	gure	subiranotasun	politiko	eta	
juridikoaren	ahotsa	bere	gain	hartu	gabe.	Whitaker	jaunak	Kolonbian	diplomazialari	
akreditatuen	jarrerarekin	jokatu	beharko	luke,	ez	baitira	gure	barne-arazoetan	sartzen	eta	
ez	baitute	bakea	ahultzen	hura	eraisteko.	
Gaur	egun,	indarkerian	inplikatutako	jende	boteretsuaren	infernuko	presioak	jasaten	ditu	
prozesuak.	Jende	horrek	aginduak	eman	zizkion	indar	publikoari,	eta,	azkenean,	milioika	
gizaki	biktimizatu	zituen,	zigorgabetasunera	eta	ilunpetara	ohituta	zegoen	jendea,	egiaren	
eguzkiak	izutzen	duena,	eta	horregatik	nahiago	du	kaosa,	Kolonbia	Bake	Akordioaren	
bidez	bere	etorkizuna	marrazten	ikusteko	ilusio	serafikoa	lurperatzeko.	
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Hori	dela	eta,	Habanako	Akordioak,	"paper	madarikatua"	deiturikoak,	ezin	izan	du,	
oraingoz,	gatazkaren	sutea	itzali.	Badira	gizatasunez	hain	hustuak	eta	saniaz	hain	beteak,	
non,	akordioa	hautsi	ondoren,	orain	beren	hondakinak	eraitsi	nahi	baitituzte.	
Gaur	egun	Bake	Akordioa	deitzen	dutena	ez	da	alderdiek	Habanan	adostutakoa.	
Frankenstein	santanderista	izugarria	da.	Konpara	dezagun	Errepublikaren	Kongresuak	
berretsitako	2016ko	azaroaren	24ko	akordioaren	testuarekin,	eta	egiaztatu	ahal	izango	
dugu	arima	murriztu	ziotela	eta	haren	esentzia	jurisprudentziaren	interpretazioaren,	lege-
ezarpenaren	eta	Estatuaren	maltzurkeriaren	obra	eta	graziagatik	aldatu	zutela.	Boterearen	
adar	horiek	ez	dakite,	sorbaldak	goratuz,	pacta	sunt	servanda	printzipioaren	existentzia,	
zeinak	ezartzen	baitu	indarrean	dagoen	tratatu	orok	alderdiak	behartzen	dituela	eta	fede	
onez	bete	behar	dutela.	Baina	jokoaren	erdian	arauak	alde	bakarrez	aldatu	zituzten,	
kontuan	hartu	gabe	zuzenbidearen	printzipio	hori	Kolonbiako	ordenamendu	juridikoaren	
parte	izan	dela	eta	dela.	Dirudienez,	ez	dira	konturatu	akordioa	Nazio	Batuen	Erakundean	
aurkeztean,	betetzeko	aldebakarreko	adierazpen	moduan,	eta	Genevako	Hitzarmenen	3.	
artikuluko	Akordio	Berezi	bihurtzean,	Estatuak	saihestu	ezin	dituen	nazioarteko	
betebeharrak	hartzen	dituela.	
"Akordio	bat	–	Enrique	Santiagok	dioen	bezala	–	aldebikoa	denez,	hura	sinatu	zuten	
alderdiek	adostuta	baino	ezin	da	hobetu.	Beste	edozein	kasu	aldeen	borondatearen	eta	
legitimitatearen	usurpazio	arrunta	da,	eta	kasu	honetan	historiaren	faltsifikazioa	litzateke,	
balio	juridikorik	gabea	eta	Kolonbiarentzat	ondorio	politiko	dramatikoak	dituena	".	
Santrich,	iradoki	behar	diegu	ETCRetan	finkatutako	gerrillari	guztiei	eta	gaur	egun	
haietatik	kanpo	mugitzen	direnei,	Enrique	Santiagok	gai	horiei	buruz	#	76	IZQUIERDA	
aldizkariak	argitaratutako	artikulua	azter	dezatela.	Funtsezkoa	da	bakearen	eta	gerraren	
bidegurutzea	ulertzeko.	
Estatuak	akordioaren	edukiari	egindako	aldaketak,	aldi	berean,	problematikoak	eta	
nahasgarriak	dira:	BJB	gatazkan	parte	hartu	zuten	alderdi	guztientzat	sortu	bazen,	zergatik	
uzten	dituzte	bere	eskumenetik	kanpo	indar	publikokoak	ez	diren	eta	nolabait	
kolonbiarrak	biktimizatu	zituzten	hirugarren	zibilak	edo	Estatuko	agenteak?	Errepikatu	
beharra	dago:	Bakerako	Jurisdikzio	Berezia	ez	zen	gerrillarentzat	bakarrik	adostu,	
gatazkako	eragile	guztientzat	baizik.	
Zalantzarik	gabe,	akats	juridiko	eta	politiko	larria	da	klase	nagusi	maltzurra	militarrei	buruz	
egiten	ari	dena;	izan	ere,	horiek,	kupula	politikoaren	aginduak	jaso	zituztela	jakinda,	ez	
lukete	arrastaka	eraman	edo	txunditu	behar	sirena	kantuekin,	eta	horiek	bilatzen	dutena	
zera	da:	kasta	politikoa	gatazkan	dituzten	erantzukizunen	araubidetik	salbatzea,	Indar	
Armatuak	besterik	gabe	endosenditzeko.	Gerra	zikinean	eta	biktimizazio	izugarrietan	
erabili	zituzten,	eta	orain	Pilatosek	bezala	garbitu	nahi	dituzte	eskuak.	Hori	ez	da	bidezkoa	
eta	ez	dio	egiari	obeditzen.	Denbora	guztian,	FF.AAak	boterean	mantentzeko	erabili	
zituzten,	ustelkeriarekin	aberastu	eta	pribilegioz	betetzen	ziren	bitartean.	
Orain,	legegintza-egintza	baten	bidez,	BJBn	areto	bereziak	sortzea	bultzatu	nahi	izan	dute,	
gatazkaren	esparruan	Indar	Militarretako	kideen	aurkako	egozpenak	ebazteko,	Estatuko	
erakundeetako	epaileekin	batera.	Epaile	horiek	bat-bateko	"zuzenbide	operatibo"	batean	
adituak	izan	behar	dute,	horretarako	ius	in	bellum	nazioarteko	araudia	dagoenean.	
Horrekin	pandemonium	bat	aktibatzea	baino	ez	dute	lortuko.	Gerrillariek	beti	araupean	
eta	diziplina-erregimen	zorrotzean	jardun	zuten,	eta	horietako	asko	zigortu	egin	zituzten.	
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Gerrillako	"sumindurazko	juridikotasunak",	beraz,	FF.MMetako	"operazio-zuzenbidea"	
deitutakoaren	zentzu	eta	balio	bera	izan	zuen,	baina	larriena	eta	arriskutsuena	da	areto	
bereziak	sortzea	ad	hoc	epaileak	edo	nahierara	epaileak	dituzten	militarrentzat;	izan	ere,	
zigorgabetasuna	bultzatzen	bada,	Nazioarteko	Zigor	Gortearen	tauletara	eraman	daitezke.	
Argi	dago	hori	politikarien	azpijokoa	dela,	gatazkan	gertatutakoaren	eta	benetako	
erantzuleen	inguruko	egiaren	sorrera	atzeratzeko.	
Santrich:	amaitzeko,	oso	harrituta	gaude	zure	atxiloketa	bidegabeak	eragindako	
gerrillarien	unibertso	errebelde	osoan	mesfidantza	zabaltzen	duen	segurtasun	juridiko	
ezarekin.	Nahikoa	da	DEAk	kargu	bat	asmatzea	Estatu	Batuetara	iruzurrez	estraditatzearen	
mamua	sor	dadin,	eta,	beraz,	bakea	hondoratuko	lukete	konfrontazioaren	itsaso	
zurrunbilotsuan.	Mesfidantza	horri	mesfidantza	historiko	handia	gehitu	behar	zaio;	izan	
ere,	matxinadaren	komandante	nabarmenenak	bake-elkarrizketetan,	hala	nola	Guadalupe	
Salcedo,	Jacobo	Prías	Alape	(Charro	Negro),	Carlos	Pizarro,	Iván	Marino	Ospina,	Álvaro	
Fayad,	eta	beste	batzuk,	hala	nola	Jaime	Pardo	eta	Bernardo	Jaramillo	UPko	(Unión	
Patriótica)	presidentegaiak	–	muturreko	traizio	hori,	establezimenduaren	zitalkeria	lizun	
hori	da	bake	egonkor	eta	iraunkor	bat	eraikitzen	utzi	ez	duena.	
Zer	esan	diezagukete	Habanako	Bake	Akordioa	sinatu	ondoren	80	gerrillari	gehiago	
hiltzeari	buruz?	Honek,	jada,	Estatu	politika	bezala	tiroz	suntsitua	izan	zen	UPren	
genozidioaren	antza	du.	Zergatik	atxikitzen	dituzte	oraindik	kartzeletan	FARCeko	
gerrillariak	hitzartutakoaren	kontra,	hau	da,	BJBri	men	egiteko	konpromisoaren	aurka?	
Soniak	zigorra	bete	badu	Estatu	Batuetan,	zergatik	ez	dute	askatzen	edo	zergatik	ez	diote	
BJBri	pasatzen?	Gose	greban	dago	gaur.	Armak	politikatik	urruntzea	adostu	bazen,	
zergatik	jarraitzen	dute	hiltzen	eta	sarraskitzen	270	hildako	baino	gehiago	dituzten	
herrialde	honetako	gizarte-liderrak?	
Estatuak	aurpegia	eman	dezala	eta	erantzun	dezala	Nazio	Batuen	Bigarren	Misioaren	
aurrean,	herrialde	bermatzaileen	aurrean,	herrialde	laguntzaileen	aurrean,	herrialde	
nabarmenen	aurrean,	Europar	Batasunaren	aurrean	eta,	oro	har,	mende	erdiko	gatazka	
armatuaren	ondoren	armen	isiltzea	ospatu	zuen	nazioarteko	komunitatearen	aurrean.	
Kolonbiak	esnatu	egin	behar	du.	Kale,	landa	eta	errepide-ekintzak	dituen	nazioak	bakarrik	
geldiaraz	ditzake	felonia	eta	iruzurra,	eta	Estatua	behartu	dezake	fede	onez	sinatutako	
akordioak	betetzera,	kontuan	hartuta	bakea	gehiengo	pobretuen	eskubide	politiko,	
ekonomiko	eta	sozialen	bermean	ere	oinarritzen	dela.	
Tira,	Santrich,	jaso	ezazu	gure	besarkada	sentimendu	samurrez	betea,	ekaitz	eta	
amorrazio	garai	honek,	berandu	baino	lehen,	Kolonbiako	bizimodu	baketsuaren	
normalizazioan	eragin	beharko	duela	ziurtasunez	indartua,	herriak	eta	zentzuak	hala	
erabakitzen	badute.	Prozesua	salbatzeko	indarra	herriaren	mobilizazioaren	potentzian	
datzalako	ideiarekin	bat	etorri	behar	dugu.	
Laster	arte.	
	
Ivan	Marquez,	Oscar	Montero,	Aldinéver	Morantes,	Edison	Roma-	ña,	Albeiro	Córdoba,	
Ivan	Ali,	Enrique	Marulanda,	Ivan	Merchan,	Rusbel	Ramirez	eta	beste.	
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Santrichen	erantzuna:	
La	Picota	espetxea,	2018ko	azaroak	22.	16:	00etan.	
Kamaradak	
	
Ivan	Marquez,	Oscar	Montero,	Aldinever	Morantes,	Edison	Romaña,	Albeiro	Córdoba,	Ivan	
Ali,	Enrique	Marulanda,	Ivan	Merchan,	Rúsbel	Ramirez,	Anchiga...	
	
"Gizon	asko	eta	asko	apaindurarik	gabe	daudenean,	beste	batzuek	beti	izaten	dute	beren	
baitan	gizon-mutuen	apaindura.	Horiek	dira	indar	ikaragarriz	matxinatzen	direnak	herriei	
beren	askatasuna	lapurtzen	dietenen	aurka,	hau	da,	gizakiei	beren	garbitasuna	lapurtzen	
dietenen	aurka.	Gizon	horiengan	milaka	gizon	doaz,	herri	oso	bat	doa,	giza	duintasuna	doa	
".	MARTÍ	
	
Manuel	Marulanda	Velezen	oroimena	nire	bihotzean	pilpiraka	eta	bere	babes	eta	
elkartasunarengatik	alaitasun	amaigabez,	nire	besarkada	iraultzailea	doa.	
Espetxeko	lokutorioan	hilabeteko	17.	egunean	bidali	zidaten	gutuna	irakurri	bezain	laster,	
erantzuna	eman	nuen,	eta,	gainera,	24an	betetzen	diren	Bake	Akordioak	"inplementatu"	
diren	bi	urte	hauetan	zer	gertatu	den	ikusteko	aukera	izan	nuen.	
Ez	naiz	luzatuko,	zeren	gaiari	buruz	argitaratu	dituzuen	analisiekin	erabat	identifikatuta	
egoteak	gogoeta	horiek	egitea	aurrezten	baitit.	Hala	ere,	ez	dago	soberan	orain	adieraztea	
gaur	jasotzen	dudan	gutunaren	alderdi	bakoitza	partekatzen	dudala,	Enrique	Santiagoren	
"bere	konpromisoak	errespetatzen	ez	dituen	Estatuak	nazioarteko	komunitatearen	
errespetua	galtzen	du"	artikuluarekin	bezala.	
Esan	behar	dut	apirilean	ez	bezala,	orduan	nire	askatasuna	arbitrarioki	kendu	baitzen,	
zuen	ahotsez	gain,	kamarada	eta	lagun	leialez	gain,	Fiskaltzaren	egintza	horren	eta	beste	
batzuen	eta	bake-prozesuaren	aurka	argi	eta	garbi	jarduten	zuten	establezimenduaren	
aurrean	protestan	altxatu	ziren	beste	gutxi	batzuez	gain,	gaur	egun	asko	direla,	baina	
askoz	gehiago	direla	–	baita	kontraesanezkoak	ere	–	adostutakoarekiko	errespetuagatik	
agertzen	diren	ahotsak,	konforme	ez	daudenak.	Estatuak	ageriko	ez-betetzeengatik,	
hainbeste	jende	inertzioren	bizia	hartzen	jarraitzen	duen	gerra	zikina	gaitzetsiz	eta	
bereziki	nire	askatasuna	eskatuz	edo	BJBri	presiorik	gabe	eta	bere	osotasunean	jarduten	
uzteko	eskatuz.	
Gaur	arratsaldean,	adibidez,	"Justizia	Iragankorra"	ren	balantze-topaketa	batean	egindako	
hitzalditik	parte	zeuden	abokatuek	laburbildu	zidaten,	azaroaren	20an	El	Espectador	
egunkarian	aipatu	zuen	Kai	Ambos,	jurista	alemaniarra,	BJBren	nazioarteko	aholkularia.	
Enrique	Santiagok	eta	zuek	adierazitakoarekin	bat	datozen	beste	alderdi	askoren	artean,	
nire	defentsa	juridikoko	taldeak	bezala,	hau	dio:	"BJBk	sakoneko	kalitatea	zalantzan	
jartzeko	eskubidea	du,	Santrichekoa	bezalako	estradizio	baten	substantzia...	Baliteke	
indiktment	bat	itsu-itsuan	ez	onartzea,	adibidez,	Santrichekoa,	Estatu	Batuetako	instantzia	
batetik	datorrena,	errugabea	ez	dena,	bere	interesak	dituena	".	Jarrera	hori	kontrastatzen	
du	Carrillo	prokuradorearekin,	lakaio	erdi	barregarri	eta	erdipurdikoa,	hasieratik	Martinez	
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Neiraren	bentrilokuozko	panpina	egin	duena,	eta	orain	erreguz	oihukatzen	duena	
Errepublika	Bananera	honek	botere	yankiarekiko	duen	"tradizioa	haustea".	
Argi	daukat	borroka	egiten	ari	garela	komunaren	onurarako	tematutako	hitza	
betearazteko,	"Botere	handia	maitasunaren	indar	jarkiezinean"	dagoela	sinetsita	ekiten	
diogula,	feloniari	eta	iruzurrari	bidea	ixten	saiatzen	garela,	Estatuak	pacta	sunt	servanda	
delakoari	iseka	egiten	jarrai	ez	dezan,	fede	ona	eta	adiskidetze-irrika.	
Gure	betebehar	historikoa	errebeldia	alde	batera	utzi	gabe	irautea	da,	justizia	soziala	duen	
bakea	egia	bihur	dadin.	Irautea	eta	irautea,	baina	alde	batera	utzi	gabe	miseria,	
desberdintasun	eta	bazterketaren	gizarte-ordena	aldatzeko	eta	aldatzeko	eskubidea,	non	
"coimas	marica	ji,	ji,	ji..."	(fiskalaren	adierazpena)	nagusi	den,	irautea,	irautea	eta	irautea,	
baina	argi	izanik	nazioarteko	komunitateak	Federica	Mogheriniren	hitzetan	definitu	zuen	
dokumentu	hura,	beste	pertsona	batzuen	artean,	"adiskidetzea	elkarrizketaren	bidez	lor	
daitekela	mundu	osorako	adibide	bat	izan	daiteke",	oso	gutxi	geratzen	da,	argi	eta	garbi,	
bide	horretan	sinetsi	dutenen	adiskidetasunerako	borondate	neurrigabea,	nahiz	eta	talkak	
handiak	izan.	
Plano	honetan,	asko	eskertzen	diet	prozesuari	babes	kritikoa	ematen	diotenei,	eta,	
unibertso	iraunkor	honen	artean,	nire	abokatu	guztiei,	moneda	bakar	bat	ordaindu	gabe	
gure	kausari	erantzun	diotenei.	Eta	bere	ondoan	legio	leial	handi	hori,	dena	hainbeste	
maitasunez,	adeitasunez,	etsenpluz	eta	aurrera	egin	ahal	izango	dugun	itxaropenez	bete	
duena.	
	Bakoitzak	–	eta	badakigu	nor	den	nor	–	ahal	izan	duena	jarri	du,	eta	are	gehiago,	Duqueko	
Gobernuaren	aurretik	"zentro	Demokratikoaren	lehen	erronka	FARCekin	akordioa	deitzen	
dioten	paper	zital	hori	birrintzea"	dela	jakinda,	edozein	mugimendu	alternatibo	edo	
oposizio-mugimendu	oso	kontuan	hartu	beharko	duen	zerbait	berresteko,	besteak	beste,	
gatazken	konponbiderako,	gaur	egun	bereziki	Ejército	de	Liberación	Nacional	(ELN),	izan	
ere,	Kolonbiako	erregimenarekin,	justizia	sozialeko	bakearen	arloan	EZER	EZ	DAGO	
ADOSTUTA	NAIZDA	ADOSTUTA	EGON.	Eta	gure	ispilu	hautsiari	begira	egon	dakiola.	
Uztailaren	hasieran	esan	zenuten	bezala,	"Kolonbiako	bakea	zurrunbilo	arriskutsu	bat	
igarotzen	ari	da,	eta	horrek	huts	egindako	prozesuen	amildegira	bultza	dezake	behin	
betiko".	Uste	dut	2016ko	azaroko	gure	akordioa	aurrera	ari	dela,	baina	uste	dut	beti	joan	
gaitezkeela	laguntzera.	Horregatik	da	hain	garrantzitsua	eta	nagusia	"prozesua	
konpontzeko	indarra	herriaren	mobilizazioaren	potentzian	datzalako	ideiarekin	bat	
egitea".	
Gure	Che	Guevarak	esango	lukeen	bezala,	"Borrokan	dagoen	herriaren	heroismoak	
inposatzen	ditu	konponbideak".	
Konfiantza	osoa	dut	gure	borrokakideen	izaera	iraultzailean;	konfiantza	osoa	dut	zuengan,	
zuen	laguntasunean,	Patria	Grande	eta	sozialismoaren	sentimenduetan,	gidatzeko	
gaitasunean,	erabakietan.	
Hemen	nago	dena	delakoa!	Lehenago	hila	koloregabea	baino!	Amodio	eta	
itzaropenanekin.	
	
Santrich	
Bogota,	2018ko	azaroa	28	
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Guainía	eta	Roldan-en	maitasun	zoroa	
Guainía	ibaia	beltza	eta	iluna	da,	eta	kafe-likidoa	da.	Atsegin	izan	genuen	Pilonesen	
erraudalean	lurrunez	bilduriko	orroa	entzutea,	eta,	geroago,	azabache	ispiluaren	gainean	
aparrezko	hodeiekin	lokartutako	ur-kanalen	artean	jolasten	ikustea.	Ur-masa,	asfaltozko	
ibaia,	kobalto	eta	burdin	oxidoa	eta	anana-aroma	duena,	arrain	mokaduzkoa	eta	indiar	
piapoko	eta	curripakokoen	txalupak,	astiro-astiro,	Casikiareko	hitzorduaren	lekura	
irristatuz,	"suge	kiribildua"	den	Orinocoko	bere	seme	maiteminduarekin.	Maroatik	
beherago,	ibai	handiak	lekuko	bezala	biltzen	diren	toki	batean,	Guainía	eta	Casiquiare	ur	
besarkada	sakon	batean	urtzen	dira,	eta	kapitain	indigenengandik	eta	Payé	
jakintsuengandik,	euren	bedeinkapena	eta	jaiotza	partida	jasotzen	dute,	Rio	Negro	izen	
berriarekin,	Brasil	berde	olibo	eta	oihanerantz	joan	daitezen,	Amazonas	eta	itsasoaren	
bila.	
Andreaz	maiteminduta	zegoenez,	Roldanek	Pilonesen	Gainiako	sumindura	azkarrari	
oldartu	zitzaion	arreta.	"Ito	egingo	da	ero	hori",	oihukatzen	zuten	denek	ibaiaren	beste	
aldeko	harkaitzetatik	botatzen	ikusi	zutenean.	Eta	Roldan	agertu	eta	desagertu	egiten	zen	
ur	nahasi	eta	orroatsuen	azpian,	zeinak	irentsi	eta	oka	egiten	baitzuten	harri	itzel	eta	
horien	artean.	Desagertu	eta	berriro	agertzen	zen.	120	begiko	konpainia	oso	bateko	radar	
bisuala	galdu	zitzaion	zenbait	segundotan,	txalupak	moxal	basatiak	bezala	olatuen	gainetik	
pasatzen	ziren	tartea	gaindituz	berragertu	zen	arte.	Inork	ez	zuen	arnasarik	hartzen,	
harriduraz	hilak	ziruditen.	Arnasa	eta	bizia	berreskuratu	baino	ez	zuten	egin,	ibaiaren	tarte	
lodian	zehar	igeri	osasuntsu	egiten	ikustean	eztarritik	atera	zitzaien	pozezko	oihuarekin.	
Oraingoz,	ezein	istorio	ez	da	konparagarria,	ezta	Rafael	Escalona	maisuaren	asmamenetik	
irten	zen	Zesar	ibai	hazira	maitasunez	oldartu	zen	gizonarena	ere.	Ez.	Gainia	ez	da	Zesarra.	
Pilonesen,	maldan	behera,	bere	lurrun-geruzarekin,	airean	amorruzko	zurrunbiloak	
margotzen	dituzten	uren	indar	izugarria	da.	
Andrearen	maitasunak	belarrira	xuxurlatzen	zizkion	erokeriarik	zentzugabeenak,	hala	nola	
anakonda,	dardara	eta	uretako	beste	piztiaz	jositako	ibai	ezezagun	bat	zeharkatzea.	
Ibaiaren	erdialdetik	harantzago	igeri	zihoala,	bera	bezain	handiak	ziren	toninaz	(ibai-
izurdeak)	osatutako	eskolta	batek	harrapatu	zuen,	ibaiaren	izurde	arrosak	kortesiazko	
eskolta	bailiran	bere	ondoan	igeri	egiten	ari	zirela.	Oso	izututa	eta	nekatuta,	beste	ertzera	
iritsi	zen,	non	–	zuhaitz	baten	adarrari	helduta	–	atseden	hartu	eta	ordu	erdiz	hausnartu	
zuen	nolakoa	izango	zen	bere	itzulera	igerian.	
Arrain-zartaginak	ere	bai,	artean	argiak	kliskatzen	zituztenak,	hala	nola	eguzkia	saiatu	zen	
Roldan	Andrearen	bihotza	bereganatzen.	Baina	haren	ahaleginak	ez	ziren	alferrik	izan.	
Azkenean,	Andrearekin	eperrak	jan	eta	une	zoriontsuak	bizi	izan	zituen.	
Guainian	aurrera	egin	ahala,	bagenekien	ejerzitoa	–	zehazkiago,	Armada	–	segada	bidezko	
tropekin	gure	zain	zegoela,	hartu	beharreko	bideak	kontuan	hartuta.	Guainiari	zergak	
ordaintzen	dizkioten	ibaien	ahoak	kontragerrilla	unitate	bereziz	beteta	zeuden,	
itsasontziarekin	eta	piraña	artillatuekin,	eta	hegazkinak	zain,	lehen	mailako	lerrokatzean.	
Oihana	"txirikordatu"	eta	zerrania	harritsuak,	zuhaixka-sabanetak	eta	larre	latz	eta	
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trataezinak	zeharkatu	behar	izan	genituen,	baina	moritxo	ederrekin	eta	loretxoekin,	
miniaturazko	orkideak	bailiran.	Gainiako	oihanak	lurra	tapizatzen	du	bere	hosto	handiekin,	
Guaviarekoak	baino	askoz	handiagoekin,	eta	oinatzak	hondoratzen	diren	goroldiozko	
longain	batekin,	ibilera	nekagarriago	bihurtuz.	
Ibaiak	zeharkatu	behar	izan	genituen	"motetiaka".	"Motetiar"	gerrillari	aditza	"motete"	
hitzetik	dator;	hau	da,	kanoarik	eta	baltsarik	ez	dagoen	ibai	bat	zeharkatzeko	neska-
mutilek	plastiko	sendo	batekin	biltzen	dute	beren	ibilketa-ekipoa,	ura	sar	ez	dadin;	eta	
indartzeko	neurri	gehigarri	gisa,	alijua	eta	etxe	iragazgaitza	ondo	lotuta	uzten	dira,	
motetea	korrontera	botatzeko	prest	gera	dadin.	Motetearen	sabel	flotatzailean,	fusila	eta	
munizioak	ondo	aseguratuta	egon	behar	dira.	Baldintza	horietan,	moteteak	ez	dira	
hondoratzen.	Igerian	ez	dakien	gerrillariak	moteteari	eutsi	diezaioke	beste	aldera	
gurutzatzeko.	Motetiatzea,	orduan,	ibai	bat	motetea	bultzatuz	zeharkatzea	da.	Taldean	
eramaten	den	ezer	ez	bustitzean	eta	oztopoa	berritasunik	gabe	gainditzean	datza	artea.	
Eta	pasadizoen	bideari	berriro	helduz.	
	
	
	
	

Bidea	benetako	"sugetsu"	zen.	
Beti	iristen	ginen	kanpamentu	iragankorretara	ilunabarrean.	Behin,	eguneko	azken	
hasperenarekin	egin	genuen,	eguzkia	bere	itsaso	harrigarrian	murgiltzen	hasi	zenean.	
Felina	bizkortasunez,	Paisak	jauzi	egin	zuen	ontzitik,	eta	urrezko	akuarelez	bustitako	
larrearen	gainera	sei	bat	metro	aurreratu	zen,	bat-batean	atzeranzko	itzulipurdi	ikusgarri	
bat	egiten	duenean,	eta,	isla	bat	balitz	bezala,	"katu	Ile"	suge	bat	ikusi	genuen	atzerantz	
biratzen.	Biak,	Paisa	eta	sugea,	ikaratuta	zeuden.	Ezin	da	ukatu	Paisak	izutu	egiten	dituela	
sugegorri	pozoitsuak:	mapaná,	rieca,	cascabel,	coral,	canangucha,	cuatro,	verrugoso	o	
patoco;	horregatik,	suero	antiofidiko	flaskoak	eramaten	ditu	beti	bere	ekipoan,	zeinekin	
hainbat	bizitza	salbatu	dituen.	Eta	arrazoi	du,	Gobernuaren	"lau	sudurreko"	sugeak	
jazartzen	duelako.	
Motorzalea,	eskualdea	ezagutzen	zuen	indigena	bat	zen,	baita	Amazoniako	maniguan	
zeuden	kainuen	ehuna	ere.	Portuaren	aurreko	etxe	abandonatuaren	zimendu	eraitsiei	
begiratzean,	galdetu	genion	gizonari	ea	zergatik	ez	zen	inor	bizi	han.	Eta	erantzun	zigun	
han	bizi	izan	zela	denbora	batez	bere	familia.	Zehazkiago,	etxetik	metro	gutxira,	mendian,	
anakonda	handi	bat	aurkitu	zuten	arte.	Haurrak	zituztelako	beldurtuta,	zazpi	aldiz	tiro	egin	
zioten	eskopeta	batekin.	"Eta	animalia	horrek	behi	batek	bezala	egiten	zuen	oihu",	
kontatu	zuen	indioak.	"Orduan,	etxe	honetatik	aldatzeko	erabakia	hartu	genuen,	eta	hori	
da	bakardadearen	eta	abandonuaren	arrazoia.	Ez	zaitezte	gauez	kañuan	bainatzera	joan,	
oso	arriskutsua	delako	",	ohartarazi	zigun.	"Arrastaka	eraman	ditzake	eta	anakonda	
erraldoiren	bat	irentsi",	eta	ez	zen	txantxetan	ari.	
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Yarí-ko	anakonda	
1998an,	Jorge	Briceñok,	"Mono	Jojoy"	ak,	Paisa	Oskarri,	Patascoyko	gerrako	presoak	
zaintzen	zituen	batzordearen	agintea	Benitezi	ematea	agindu	zion,	berehala	Yariko	
sabanetara	joateko	instrukzioarekin,	hau,	arduraz	bete	zuelarik.	
Handik	bi	hilabetera,	Ciudad	Yaríren	ondoan	zegoela,	Aldemarrek,	Tranquilandiako	
etxaldeko	maiordomoak,	bere	lurretako	aintzira	batean	anakonda	izugarri	bat	zegoela	
kontatu	zion,	hilero	zekorra	jaten	zitzaiona.	Paisari	eskatu	zion	behar	bezala	hil	zezala,	
baina	Paisa	hain	isiltasun	sakonean	murgildu	zen,	ezen	bere	pentsamenduaren	ahotsak	
entzun	baitzitzaizkion.	Etxezainari	atseginez,	irribarretsu	eta	atseginez	begiratu	zion,	eta,	
hitzik	esan	gabe,	Pilosarekin,	orduko	lagunarekin,	Toyota	kamionetarekin,	abiatu	zen,	eta,	
astirik	galdu	gabe,	handik	hiru	kilometrora	zegoen	aintzirarantz	abiatu	zen.	Bideo-kamera	
prest	zeukan.	Iritsi	baino	ehun	metro	lehenago,	kamionetako	biak	jaitsi	ziren,	eta	isil-isilik	
irten	ziren	ertzetik.	Bere	zorioneko	eguna	zen.	Aintzira,	berrehun	metro	inguruko	
diametroa	zuena,	olatu	bitxi	eta	sutsu	batek	astintzen	zuen.	Eta	argi	ikusi	eta	filmatu	zuten	
anakonda	ikusgarria.	Kolore	ilun	eta	beltzekoa	zen,	eta	eguzkiaz	distiratzen	zuen.	Eta	
lodiera	ikaragarria	zuen,	besoekin	egin	dezakezun	zirkulu	handia	bezala.	"Bai	ederra",	esan	
zuen	Paisak	zezelka,	bere	hitz-jarioaren	berripaper	hura	errepikatuz,	baina	ez	zuen	
zalantzarik	izan	bere	buruarekin	hitz	emateko	sugea	babesteko	konpromisoa	hartu	zuela,	
Yarí	ibaiaren	urmael	handietako	batera	irits	zitekeena.	
Handik	zuzenean	atera	zen	etxezainarekin	hitz	egitera.	Fintasun	diplomatikorik	gabe	esan	
zion	ez	ziola	inori	animalia	gogaitzen	utziko.	Berak	kalkulatu	zuen	anakondak	urtean	
hamabi	zekor	irents	zitzakeela.	"Eta	zenbat	zekor	hiltzen	ditu	tigreak	urtean?",	galdetu	
zion	Aldemar	lagunari.	Orduan	logika	ez	da	tigrea	hiltzea,	ezta	anakonda	ere.	Kontuz	ibili	
behar	da,	besterik	gabe,	aurreikus	daitekeena	ez	gainditzeko.	Eta	lakuaren	inguruan	hesi	
malgu	bat	jartzeko	agindu	zuen.	Eta,	ondoren,	National	Geographic-ekin	kontaktu	bat	
bilatzeko	ideia	askatu	zion,	munduari,	26	metroko	luzera	zuen	mirari	horren	berri	eman	
ziezaion.	Kolonbiako	kaucheroen	narratiban,	argazkiekin	sostengatua,	30	metroko	luzera	
duen	anakonda	baten	berri	ematen	da.	Ezagutzen	den	handiena,	eta	Yariko	aintzirakoa,	
antzeko	tamaina	zuen.	
Paisak	kalte	egiteko	ezarritako	debekuari	esker,	anakondak	bizirik	jarraitu	zuen	zazpi	edo	
zortzi	urtez,	FARCen	aurkako	Druptor	II	operazioaren	parte	ziren	soldadu	izutuen	patruila	
batek	Galilen	ufadekin	garrantzirik	gabe	hil	zuten	arte.	Geroago	Aldemarrek	kontatu	
zuenez,	neurtzean,	26	metroko	luzera	izan	zuen,	eta	militarrek	larrua	atera	ziotela	kontatu	
zuen,	oso	baliotsua	baita,	kontu	handiz	biribilkatu	eta	eraman	egin	zuten,	zapatilak	eta	
poltsak	egiteko	onduko	zutela	esanez.	
	
	
	
	

Albeiroko	boa	
Ibaia	zeharkatu	ondoren,	Albeiro	Cordobak	bere	esperientziaren	berri	eman	zigun.	Izenik	
gabeko	ibai	batera	iritsiak	ziren,	eta	bazkaltzeko	ordua	zenez,	bidean	geldialdi	bat	egitea	
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erabaki	zuten.	Bat-batean,	errekatik	zetozen	gerrillari	baten	laguntza	oihuak	entzun	
zituzten.	Korrika,	mutil	batzuk	iritsi	ziren	lekura,	eta	aurkitu	zuten	boa	bat	zeukala	
gerrilariari	botetako	batetik	helduta.	Bere	indar	guztiez	makilaz	besarkatu	zuen	gizonak	
ahaleginak	egiten	zituen	arrastaka	ez	joateko.	Boa	uretan	murgilduta	zegoen	–	pertsona	
baten	bularrera	irits	zitezkeen	–,	agian	sustraietan	helduta	edo	kiribilduta,	biktima	aurkitu	
ahal	izateko.	
Berehala,	Albeirok	hamar	gerrillariri	uretara	salto	egiteko	eta	guztien	artean	animalia	
ateratzeko	agintzen	die.	Segundo	batez	ere	zalantzan	egon	gabe,	murgildu	eta	besoekin	
eta	eskuekin	ukalondoari	heldu	zioten.	Zein	zoroak	Albeiro	hori	eta	bere	tropak!	Baina	ez	
zeukaten	animaliaren	aparteko	indarrik.	Puska	batean	uretan	irauli,	astindu,	altxatu	eta	
erraz	hondoratu	zituen,	nekatu	arte.	Eta	orduan	atera	zuten	lehorrera	konbultsioen	
erdian.	Albeirok	ziurtatu	nahi	zuen	ez	zituela	erasotzera	joango	ibaia	zeharkatzean.	
Batzuek,	boa	bat	lasaitzera	behartzeko,	nahitaez,	putzu	edo	sastakai	batekin	ziztatu	behar	
dela	diote,	bere	eraztunek	indarra	galtzen	dutenean	eta	pertsonak	edo	harrapakinak	bere	
besarkada	hilgarriari	ihes	egin	diezaiokeenean.	
	
	
	
	

Tenbladorea	(aingira	elektrikoa)	
Inguru	zingiratsuak,	muino	eta	sabaneta	malkartsuak	bezalako	harri	erraldoiak	igaro	
genituen	ibilaldirik	gogorrenetako	bat	gainditu	berri	genuen.	Ez	zegoen	ez	urik	ez	
hegaztien	kanturik,	baso	tropikalak	isilik	begiratzen	zigun,	bizirik	gabeko	isiltasuna	
zirudien.	Haizeak	ere	ez	zuen	jotzen.	Ur	bila	kilometro	asko	egin	genituen	eta	aurkitu	
genuen	gauza	bakarra	bi	metro	eta	erdiko	zabalera	zuen	errekatxo	bat	izan	zen.	Ur	gorri	
eta	apartsuak	zituen.	Hor	eman	genuen	gaua.	Goizeko	bost	eta	erdietan	oihu	egin	zuen	
Norton	ur-bilgailuan,	Ivan	Aliri	laguntzen	zion	Golden	txakurra.	Asaldaturik,	uluka	igaro	
zen,	oraindik	zutitzen	ez	ziren	gerrillari	batzuen	gainetik,	hauek	oso	gogaikarri	arbuiatu	
zutelarik.	Handik	hamar	bat	minutura,	Lulo	ibaira	joan	zen	aurpegia	garbitzera	eta	
aluminiozko	lapiko	batekin	ura	ateratzera,	eta	lapikoa	sartu	zuenean	deskarga	elektriko	
bat	jaso	zuen.	Alde	guztietara	begiratu	zuen.	Ez	nuen	ulertzen	zer	gertatu	zen.	Bere	
linternarekin	putzua	argitu	zuenean,	hiru	metroko	tenbladore	bat	ikusi	zuen,	lekutik	
korrika	ez	egiteko	prest	zegoena,	korrontera	botatako	arrain	batzuen	erraiekin	gosaltzen	
ari	zelako.	Lurok	laguntza	eskatu	zuen	eta	berehala	Eider	argala	iritsi	zitzaion	22ko	
carabina		batekin.	Ez	zegoen	haragirik.	Eta	horrek	eztabaida	piztu	zuen	aingira	elektrikoa	
sakrifikatzen	zen	ala	ez.	Askok	beren	haragiaren	fintasunaz	hitz	egin	zuten.	Oso	plater	
gustagarria	zela	Europako	jatetxerik	onenetan,	zioen	Alik.	Denok	ilustratuta	–	Meniscok	
esanda	–	nola	kendu	baba	larruazaletik	eta	nola	aprobetxatu	bere	xerrak,	aingira	
sukaldeko	sakrifizio	eta	prestaketa	landarera	eraman	zuten	–	kuxkuxeroei	deskarga	bat	
edo	beste	eman	ondoren	–.	Dardara	haren	fritanga	nazkagarria	izan	zen.	Zaporea	
dastatzaile	eta	dastatzaile	exotikoen	eztarrian	trabatuta	geratu	zen,	eta,	gainera,	
gonbidatu	gabe	agertu	zen	goragaleak	premiatu	egin	zituen.	Ibilaldiaren	lehen	urratsak	
eman	bezain	laster,	batzuek	bide	bazterrean	egin	behar	izan	zuten	gosaria	kentzeko.	
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Esperientzia	bizi	hau	bizi	izan	zutenetako	askok,	inoiz	ez	zutela	tenbladorerik	edo	aingira	
elektrikorik	probatuko	agindu	zuten.	
Bizipen	horiekin	guztiekin,	mendian	ibiliz,	ibilbideak	aldatuz,	operatibo	militarra	saihestu	
genuen.	Hortik	bueltaka	jarraitzen	dute,	lurraren	kurbadura	berdearen	eta	zeruaren	
artean	markatutako	zerumugan	lausotutako	helburu	baten	bila.	Beti	gure	aingeru	
zaindaria	dugu	lagun,	maite	gaituen	jendea.	
Gainiako	abenturen	eta	suge	eta	aingira	elektrizatuen	kontakizunen	historia	luzea	
gaindituta,	gure	arreta	Kolonbiako	bakean	jartzen	dugu	berriro,	eta	itxaropen	ahuldu	eta	
pultsurik	gabeari	helduz,	Nazio	Batuen	New	Yorkeko	idazkari	nagusi	Antonio	Guterres	
jaunari	idazten	diogu,	porrota	eragotzi	eta	Kolonbiako	bake-prozesua	salbatzen	lagunduko	
duten	nazioarteko	komunitatearen	ekintzak	aktibatu	nahian.	
Itxaropen	sendoak	genituen	munduko	erakunde	gorenak	Habanako	Akordioa	berpizteko	
egin	zezakeenaren	inguruan.	
Bake-prozesu	arrakastatsu	baten	azken	txanpan	eragile	izan	bazen,	NBEk	zerbait	egin	
beharko	zuen	bere	ofizio	onak	barne-gerra	baten	suaren	baretzean	gal	ez	zitezen.	Azken	
aldian	ez	zitzaion	ezer	onik	ateratzen	arlo	horretan,	eta	Kolonbiako	bakeari	egindako	
ekarpen	biziak	arrakasta	handia	eta	ereinotza	garrantzitsuegiak	ekarri	zizkion.	Segurtasun	
Kontseilua	osatzen	duten	hamabost	enbaxadoreekin	zuzenean	bildu	ginen,	bai	Bogotan,	
bai	Vista	Hermosako	(Meta)	kanpamendu	gerrillarian,	eta	egun	batzuk	geroago	idazkari	
nagusiarekin,	Antonio	Guterres	jauna,	Bogotan	eta	Mariana	Páez	de	Mesetas	gerrillarien	
kanpamentuan.	Hori	ez	da	ohikoa	NN.BBn,	eta	horrek	Kolonbiako	bake-ahalegina	
sendotzeko	interes	bizia	adierazten	zuen.	
Horregatik,	itxaropen	eta	itxaropen	horietan	oinarrituta,	idazkari	nagusiari	honako	
epistolar	jakinarazpena	bidaltzea	ebatzi	genuen.	
	
	
	
	

Antonio	Guterresi	gutuna	
2018ko	azaroa	17	
Antonio	Guterres	jauna	Nazio	Batuen	New	Yorkeko	idazkari	nagusia	
Habanako	Bake	Elkarrizketetan	FARC-EPren	negoziazio-taldeko	burua	naizen	aldetik,	
zurekin	partekatu	nahi	nituzke	gerrillari	eta	haien	agintari	gehienen	kezkak	eta	zalantzak,	
bai	eta	Duque	presidentearen	gobernuak	oraindik	ere	bere	horretan	jarraitzen	duela	eta,	
are	gehiago,	bere	arau-ezarpenean	sakonki	desitxuratu	zen	akordioa	aldatzen	ari	dela	
ikusita.	Egitate	objektibo	bat	da,	ez	baliabide	erretoriko	bat,	gaur	egun	Habanako	Bake	
Akordio	gisa	erakusten	dena	ez	datorrela	bat	alderdien	ahalmen	osokoek	
hitzartutakoarekin.	Bere	jatorrizko	testua,	bere	funtsezko	alderdietan,	
establezimenduaren	maltzurkeriagatik	mutilatua	izan	zen.	
Egia	esan,	ez	dakit	Kolonbiak	azken	aldian	izan	duen	lorpenik	garrantzitsuena,	hots,	
kontinenteko	gatazka	luzeenaren	armak	isilaraztea,	edo	Nazio	Batuen	Erakundeak	
munduan	arrakasta	izan	duen	bake-prozesu	berrienean	parte	hartzea,	huts	egindako	
bake-prozesuen	amildegi	ilunetik	erreskatatu	ahal	izango	den.	
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Nahiago	nuke,	idazkari	nagusi	jauna,	NNBBren	Bigarren	Misioa,	azken	akordioaren	3.2	
puntuaren	ezarpena	egiaztatzen	duena,	hau	da,	politikan	berriz	sartzeari	buruzkoa,	FARC-
EP	bizitza	politikora	igarotzean	sortzen	den	alderdi	edo	mugimendu	politiko	
berriarentzako	bermeak,	eta	ekonomia	eta	gizarteratzea,	akordioa	bere	jatorrizko	
egoerara	eta	pacta	sunt	servanda	negoziazio	ororen	printzipioaren	errespetura	itzul	
daitekeelako.	
Misioaren	aginduak	barne	hartzen	du	segurtasun-bermeei	eta	giza	eskubideen	
defendatzaileen,	gizarte-mugimenduen	edo	mugimendu	politikoen	aurka	egiten	duten	
edo	akordioak	ezartzeko	eta	bakea	eraikitzeko	mehatxua	egiten	duten	erakunde	eta	
jokabide	kriminalen	aurkako	borrokari	buruzkoa	monitorizatzea	eta	egiaztatzea,	zehazki,	
babes-neurriak,	segurtasun	pertsonala	eta	kolektiboa	egiaztatzea;	politika	gauzatzeko	
segurtasun-sistema	integrala,	bereziki	FARC-EPko	kideentzat	eta	haien	senideentzat;	eta	
segurtasun-	eta	babes-programa	integralak	komunitate	zein	lurraldeko	erakundeentzat,	
Arlo	honetan,	ondo	dakizunez,	idazkari	nagusi	jauna,	errealitatea	nahiko	tristea	da.	
Azken	Akordioan,	gainera,	akordioaren	puntu	bakoitza	ezartzeko	prozesuarekin	batera	
NNBBren	mendeko	zein	agentzia	edo	erakunde	egon	beharko	liratekeen	zehaztu	zen.	
Adibidez:	FAOri	eta	PNUDi	dagokie	1.	puntuaren	ezarpenaren	betetze-mailaren	jarraipena	
egitea.	"Kolombiako	Zelai	Berrirantz:	Landa	Eraberritze	Integrala".	UNESCOri	eta	PNUDi	
3.2	puntua,	"Berriz	lanean	hastea";	eta	Giza	Eskubideetarako	Hiri	Antolaketako	Goi	
Komisarioaren	Bulegoari,	askatasunaz	gabetutako,	auzipetutako	edo	kondenatutako	
pertsonen	egoera	berrikustea,	FARC-EPko	kide	izateagatik	edo	harekin	lankidetzan	
aritzeagatik.	UNODC	eta	Nazio	Batuen	Giza	Eskubideetarako	Goi	Komisarioaren	Bulegoak	
"erakunde	kriminalak	borrokatzeko	eta	desegiteko"	konpromisoa	ezartzen	lagunduko	luke	
(3.4	puntua);	UNODC	"droga	ilegalaren	arazoa	konpontzea"	(4.	puntua).	ACNUR	eta	Nazio	
Batuen	Giza	Eskubideetarako	Goi	Komisarioaren	Bulegoa	arduratuko	lirateke	5.	puntuaz.	
"Biktimak".	Eta	"genero-ikuspegia"	zeharkako	puntuari	dagokionez,	NBE	Emakumeak	
erakundeari	eta	gatazkako	sexu-indarkeriarako	idazkari	nagusiaren	ordezkariari	dagokie	
laguntza	ematea.	
Aurrekontu	horri	buruz,	Guterres	jauna,	errespetu	osoz	eskatu	nahi	dizut	laguntzeaz	
arduratzen	diren	agentziak	Duque	presidentearen	gobernura	eta	Kolonbiako	gizartera	jo	
dezatela,	beren	misio	garrantzitsua,	egiteke	dagoena,	atzerapenen	arrazoiak	eta	abar	
betetzearen	berri	emateko.	
Gobernuan,	Landa	Erreforma,	Erreforma	Politikoa,	Bake	Zirkulazioak,	Laboreen	
Ordezkapena...	arloan	adostutakoaren	utzikeria	eta	inplementaziorik	eza	nabaritzen	dugu.	
Hilgarriak	dira	Kolonbiako	bizitza	normalizatzeko	ezinbestekoak	diren	gaiei	–	hala	nola	
Bakerako	Jurisdikzio	Bereziari	eta	erakunde	paramilitarrak	desegiteko	Unitate	Bereziaren	
funtzionamenduari	–	lege-ezarpenean	egindako	aldaketak	(BJB,	74.	puntua).	
Zuzen	esanda,	akordioaren	edukiak	alde	bakarrez	aldatzen	direnez,	Hiri	Antolaketako	
Arauen	erabakera	eskatzen	dut	NNBBei,	adostutakoaren	inguruan	Azken	Akordioa	formaz	
ezartzeko	betebeharrari	buruz.	Era	berean,	NBEri	eskatu	diogu	Nazioarteko	Justizia	
Auzitegiari	erabaki	bat	eska	diezaiola,	Kolonbiako	Estatuak	"gatazka	amaitzeko	eta	bake	
egonkor	eta	iraunkorra	eraikitzeko	Azken	Akordioa"	ren	baldintzak	bete	behar	dituela	
berretsiz.	
Agur	bero	bat.	
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Ivan	Marquez,	FARC-EPko	negoziazio	taldeko	burua	
Jean	Arnault	jaunari,	Nazio	Batuen	Kolonbiako	Misioko	buruak	kopia	bat	bidaltzen	diegu.	
Herrialde	horiek	bake	prozesuaren	bermatzaileak	dira	Kuba	eta	Norvegia	Herrialde	horiek	
bake	prozesuaren	laguntzaileak	Venezuela	eta	Txile.	
	
	
	
Pilones	ibaiko	atsedenaldian,	gerrillari	bat	Paisari	begira	geratu	zen,	ahituta	eta	akituta	
baitzegoen.	"Sudur	horrek,	esan	zuen	indizearekin	seinalatuz,	Malokako	oilo	batek	baino	
moko	handiagoa	du".	Berehala	mundu	guztiak	bere	jakin-mina	Paisaren	aurpegira	biratu	
zuen	hitz	horiek	errealitatearekin	alderatzeko.	Pertsonaia	ezagutzen	duenak	ondo	daki	
Paisa	ez	dela	besoak	gurutzatuta	geratzen,	eta	are	gutxiago	horrelako	txantxen	aurrean.	
Eta	orduan,	arratsalde	batean,	Ivan	galtzontzilotan	begira	zuela,	erreka	batean	bainatzetik	
irtetean	(inozente	batekin	libratzeko	bakarrik),	esaldi	inkoherente	bat	bururatu	zitzaion:	
"Hau	edertasuna!	Amerikako	eltxo	baten	antza	du	".	Eta	horrela	sortu	zen	Zancudoa.	
Lehorteak	inbaditutako	lur	menditsu	batetik	ibilaldi	luzea	egin	ondoren,	ilunpetan	iritsi	
ginen	azkenean,	ur	erdi	geldiak	zituen	ibai	batera.	Kaleta	egiteko	hagak	eta	hostoak	
bilatzen	ari	ginela,	euri	zaparrada	zaratatsu	batek	jo	gintuen,	urjauzi	bat	zerutik	erortzen	
ari	balitz	bezala.	Alerta	guztiak	piztuta,	euria	haizete	batekin	zetorrelako,	gora	begiratzen	
genuen	zuhaitzik	ez	erortzeko.	Batzuk	bonba	baten	antzeko	burrunbaz	erortzen	ziren,	eta	
beste	batzuk,	berriz,	intzirika,	beren	bizkarrezur	zartatuekin,	porrot	egiteko	zorian.	Zein	
pozgarria	den	gogoratzea	atseden	hartzeko	kaleta	bat	uretan	bustita	altxatzearen	etsipen	
gozoa.	
Zancudoa	lasai-lasai	lo	edo	zurrungaka	ari	zen	hosto	bustizko	koltxoi	baten	gainean,	danta-
talde	(tapirak)	bateko	gau	erdiko	tropel	batek	iratzarri	zuenean,	eta	ez	bera	bakarrik.	Ziur	
aski	ura	edatera	zihoazten	errekan	eta	gerrilari	"kaletegi"	baten	erdian	zeudela	ohartu	
zirenean,	eta	izuturik	ihes	egin	zuten	lurra	dardarka	jartzen	zuen	hondamendi	bat	eratuz	
adar	hautsien	oinazezko	oihuetan.	Berrogeita	hamar	bat	metro	aurrerago,	lasterketa	
gelditu	eta	beren	apatxekin	lurra	kolpatzen	hasi	ziren	azkar,	esanez	bezala:	ez	gara	beldur,	
hemen	gaude.	Tapireek	sofoko	batetik	atera	berri	direnean	izaten	duten	erreakzio	
naturala	da.	
	
	
	

Zancudoaren	intsolazioa	
Biharamunean,	eguzki	amorratu	batek	bere	izpiekin	hostotza	tirokatzen	zuen	lur-eremu	
gorabeheratsu	batetik	abiatu	ginen.	Martxa	azkar	baten	ondoren,	sei	ordu	geroago,	
Zancudo	airean	flotatzen	bezala	sentitzen	hasi	zen,	lilurazko	mundu	batean,	ballet-
dantzariak	bezala	dantzan	ari	ziren	zuhaitzak	zituela,	baina	Moskuko	Bolshoi	antzoki	
monumentalekoak	baino	sotiltasun	eta	edertasun	handiagoarekin.	Eta	trotxatzaileak	
(bideak	irekitzen	dituztena)	galerazi	zituen	bide	faltsu	bati	jarraiki	joan	zen,	ibaian	behera	
zabaltzen	zen	bideari	begiratu	gabe.	Bidea	desagertu	eta	minutu	batzuetara	itzuli	zen.	
Itxura	guztien	arabera,	bere	pentsamenduak	ordenatzen	saiatzen	ari	zela	lo	txiki	bat	egin	
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zuen	bide	ertzean.	Haluzinazioa	zen	dena,	zuhaitzen	aurrealdeko	airearen	tonu	gorrixka	
eta	horiarekin.	Ez	zekien	denboraren	tik-tak-arekin	gero	eta	nabarmenagoa	zen	intsolazio	
baten	eraginpean	zegoenik.	
Ziur	zegoen	Maritza,	bere	faltaz	ohartzean,	komisio	batekin	itzuliko	zela	bide	ireki	berritik	
bila.	Baina	neskak	gizona	abangoardian	zebilela	uste	zuen,	eta	ziurtasun	horrekin	gehiago	
estutzen	zuen	pausoa.	Hori	horrela	izan	zen,	Jose	Amaliorekin	topo	egin	zuen	arte.	Zuhaitz	
erraldoien	erdian	enbor	batean	eserita	zegoela	ikusi	zuenean,	galdetu	zion:	
–	Eta	kamarada?	
–	Ez	dakit.	-	erantzun	zuen	zakar	indioak.	
-	Ez,	berak	aurrean	joan	behar	du	-	erantzun	zuen	Maritzak.	
-	Ez	-	esan	zuen	indioak,	eserita	zegoen	enborretik	altxatuz	-,	kamarada	galduta	dago	eta	
ni	haren	bila	itzuliko	naiz.	
Bitartean,	Zancudo	ibaiaren	ertzeko	leku	bateraino	iritsia	zen,	non	arrastoak	desagertu	
egiten	baitziren	zubiaren	itxura	zuen	zuhaitz	zeharkatu	baten	aurrean,	zeinak,	ur-
lasterraren	erditik	harantzago	hautsita	egon	arren,	bere	adarrik	meheenek	beste	ertza	
ukitzen	baitzuten.	Orduan,	hura	zeharkatzea	erabaki	zuen,	bere	ekipo	astunarekin	
muturreko	isiltasun	baten	hotsen	joan-etorrian	kulunkatuz.	
Ez	zuen	jakin	nola	zeharkatu	zituen	kaimanezko	eta	anakondazko	ur	populatu	haiek,	baina	
irlatxo	eta	aintzira	tarte	bat	gainditzen	ari	zen,	artean	uherrak	zirenez,	bere	lagunak	
handik	igaro	zirela	adierazten	zutenak.	Handik	ordubetera,	ur	fresko	eta	kristalezko	erreka	
bat	aurkitu	zuen.	Ahal	izan	zuen	bezala,	itsasertzean	eseri	eta	oinutsik	sartu	zituen	oinak	
xuxurlatu	gabeko	bere	uren	baltsamoan,	mundu	gorrixkak	bere	inguruan	planeta	
konstelazio	bat	bezala	biratzen	jarraitzen	zuen	bitartean.	
Bere	azal	zurbil,	lehor	eta	hotzarekin	jaikitzean,	ezin	zuen	bere	gorputz	mozkorra	
intsolazioz	menderatu.	Barrutik	bafada	kontuzkor	bat	sentitzen	zuen.	Ekipoa	gainera	bota	
eta	bere	ibilera	motel	eta	zailari	ekin	zion,	oihaneko	ilunpetan	sonanbulua	bailitzan.	
Zorabiatuta	zihoan,	konortea	galtzearen	mugan.	
Indioak	aurkitu	zuenean,	zuhaitz	lodi	eta	bihurri	baten	sustraien	gainean	etzanda	zegoen,	
bere	bihotzaren	tan-hain	bihotzari	adi,	eta	eguzkiaren	akuarelen	kandela-kolorez	
ederturik.	Ez	zuen	indiorik	ikusten;	bi	Jose	Amaliosi	begiratzen	zien.	
Zancudo	ezin	zenez	ekipamenduarekin	ibili	insolatuen	mozkortasun	zoro	horretan,	indioa	
azkar	zihoan	hogei	edo	hogeita	hamar	minutuz;	bere	muturra	deskargatzen	zuen	trokaren	
ertz	batean,	eta	hegan	itzultzen	zen	ekipoa	atoian	eramatera.	Eszena	bi	aldiz	errepikatu	
zen	Santander	argala	iritsi	zen	arte,	Gentilek	bidalia,	zer	gertatu	zen	jakin	eta,	behar	izanez	
gero,	atoian	eramaten	laguntzeko.	
Zancudok	aurrera	bidali	zituen	zamarekin,	bera	pixkanaka	kanpamendura	hurbiltzen	ari	
zen	bitartean.	
Hara	iristean,	garbi	ikusi	zituen	bi	Paisa	eta	bi	Pakita	barrez.	Orduan,	arnasarik	hartu	gabe	
edan	zituen	etxeko	serumezko	sei	kantinplora	eta	Ensure	pitxer	bat,	Maritzak	prestatuak,	
eta	bizitzara	itzuli	zuten.	
Biharamunean,	abangoardian	aurrera	jarraitu	zuen,	inoiz	baino	indartsuago,	ezer	gertatu	
ez	balitz	bezala.	Kontakizun	hau,	planetan	ez	zegoena,	Bigarren	Marquetaliaren	martxan	
agertzen	diren	protagonisten	presioagatik	eta	txantxengatik	sartu	zen.	
Bizitza	ikaskuntza	bat	da	
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Atzera	begiratuz,	eta	distantzia	garaituak	eta	ibileraren	gorabehera	material	eta	
espiritualak	kalifikazio	altuekin	gainditzea	ikustean,	ondorioztatu	genuen	dena	ez	zela	
izerdia	eta	nekea	izan	oinetan.	Iritsi	gineneko	lekuetan	alaitasuna	lehertzen	jakin	genuen,	
ibileraren	pasadizoak,	erorketak,	oihaneko	distrakzio	galtzeak	gogoratuz,	lurrari	ongi	ez	
begiratzeagatik.		
Nolako	plazera	eta	plazera	eman	zigun	harrizko	lauzen	gainean	ahul	txistuka	isurtzen	diren	
ur	gardenetako	kainu	batean	atseden	hartzeak,	hurrengo	goizean	bustiko	genuela	jakinik	
arropa	bustia	garbitzeak,	hegazti	ezezagunen	kantua	entzuteak,	arrantxatik	eskuzabalki	
isurtzen	zen	gisatuaren	lurrina	usaintzeak,	zoru	lau	batean	ondo	egindako	kaleta	batean	lo	
egiteak	eta	koltxoi	on	batek,	edo	hamaka	batean	mendiko	sonoridadeaz	kuluntaturik.	
Gauza	berriak	ikasi	genituen.	Bizitza	ikasketa	bat	da,	beste	existentzia	modu	batera	
igarotzen	den	egunera	arte.	
	
	
	
	

Ketua	
Arrain	ketua,	aji	hautsa	eta	fariña	dastatzen	ditugu,	gure	anaia	indigenen	sukaldaritzako		
funtsezko	elementuak.	Badakigu	arrain	ketua	prozesatzen	eta	mundu	guztiari	erakuts	
diezaiokegu	nola	prestatzen	den.	Metro	eta	erdiko	luzera	eta	laurogei	zentimetro	edo	
metro	bateko	zabalera	izan	dezakeen	parrila	bat	eraikitzen	da,	metro	bateko	altueran.	
Azpian	sua	pizten	da,	ahal	dela	enbor	lodiekin,	behin	piztuta	itzaltzen	ez	direnak	eta	behin	
eta	berriz	lotu	behar	ez	direnak.	Behin	sua	piztuta,	arrainak	osorik	jartzen	dira,	
ezkatarekin,	baldin	badute,	baina	errairik	gabe,	haga-parrillan.	Ondoren,	estali		banana	
edo	zink	orriekin.	Beroak	eta	keak	astiro	egiten	dute	lana,	eta	ordu	batzuen	buruan	haragi	
gozo,	ketu	eta	mamitsua	duzu	mahaian	jartzeko,	gatza	nahierara.	Parillan	egimn	den	
arrainak	bi	egun	edo	astebete	iraun	dezake,	eta	hor	egoera	onean	egongo	da	behar	
dugunean.	Jateko,	jakina,	azala	kendu	behar	da,	gorrixka	eta	iluna	baita,	klarionetatik	
igotzen	den	kearen	eraginez.	
Ketua	ez	da	soilik	arraina	prestatzeko	erabiltzen	den	errezeta	bat.	Indigenek	ez	dute	arrain	
ketua	bakarrik	prestatzen;	lapa	ere	egiten	dute	(katu	baten	tamainako	karraskari	mota),	
mendiko	haragirik	onena;	jainkoen	urdaiazpikoa	jatea	bezalakoa	da.	Irensterakoan,	hobe	
da	azala	kentzea;	aldiz,	katxikamoa	eta	cachirrea	(armadilloak)	beren	oskolean	zerbitza	
daitezke.	
Fariña,	juka	ehoa	dena,	ezin	hobea	da	zopak,	gisatuak,	esnea	eta	txokolatea	bezalako	
edariak	nahastuta	laguntzeko,	eta	energiak	sortzen	dituen	elikagaia	da,	martxa	behartuen	
edo	gehiegizko	lanaren	ondoren	errekuperatzeko	orduan.	
Partekatu	nahi	dugun	bitxikeria	bat:	
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Karibe	zuhaixka	
Guainíaren	ibaiertzetan	zehar	egindako	ibilaldian,	Albeiro	Cordoba	komandanteak,	
Nariñoren	semea,	Idazkaritzako	kide	ospetsua,	gerrillariei,	eskualdean	Karibe	izenarekin	
ezagutzen	den	landare	bat	milaka	espezieren	artean	ez	bereiztearen	ondorio	atzeraezinen	
berri	ematen	zien.	Egunero	ohartarazten	eta	predikatzen	zuen	Albeirok	ez	genituela,	
ezjakintasunagatik,	karibe	makilatxoak	erabiliko	ura	nahastu	eta	azukrearekin	gozatzeko,	
gerrillako	martxetan	ohi	den	bezala.	"Adi	-	esan	zuen	eskuineko	eskuko	hatz	erakuslearen	
laguntzaz	-,	horrek,	Amazoniako	inguru	honetan,	Konpainia	oso	baten	pozoitzea	eragin	
dezake.	Kontuz,	kontuz	",	errepikatzen	zuen.	Egia	esan,	ez	genuen	inoiz	zuhaixka	hori	ikusi.	
Ez	genuen	ezagutzen.	Baina	kontuz	ibili	ginen	herri	indigenetako	kapitainei	galdetzeko	ea	
ezagutzen	zuten	landare	exotiko	eta	hilgarri	hori.	Erantzuna	bere	existentziaren	
baieztapena	izan	zen,	eta	hori	Payés	zaharrei	buruzko	informazio	erreserbatua	zenez,	
onena	Karibe	dontsua	identifikatzen	tematzen	ez	jarraitzea	zela.	Zalantza	hori	airean	
geratu	zitzaigun,	geografiako	lanbro-guneetan	galdutako	oihanen	enigmaz	beterik.	
Urte	bukaerako	jaiak	baimenik	gabe	sartu	zirenez	diseinatzen	ari	ginen	gerrilla	estrategia	
berriaren	gai	garrantzitsuetan,	beti	ere	bakea	eta	baztertuentzat	eta	pobretuentzat	eta	
herrialdeko	pertsona	on	guztientzat	eta	haien	gizarte-erakundeentzat	onena	gogoan,	
hurrengo	agurra	idaztea	erabaki	genuen	kolonbiarrentzat.	
	
	
	
	

Urte	berriko	agurra	
Lurralde-eremuetako	kideei.	Komuneko	jendeari	eta	haien	erakunde	sozial	eta	politikoei.	
Maitasunez	doa	zuentzat	gure	besarkada,	desiorik	onenekin	eta	indar	handiarekin,	2019an	
giza	duintasunaren	erronka	gisa	ezartzen	zaigun	borroka	sozial	eta	politikoa	arrakastaz	
egiteko	behar	duguna.	
Gaur	egun	gerrillariak	eta	biztanleriaren	sektore	xumeenak	setiatzen	dituzten	
pentsamenduak	ulertzen	ditugu.	Kontrako	alderdiaren	fede	onean	sinestean	eta	
desmobilizatzaileek	zabaldutako	armiarma-sarean	sartzean,	xaloki	dena	entregatu	
genuen,	logistika	eta	baliabide	oso	baliotsuak.	Dukeren	zitalkeriari	ez	zaio	ezer	geratzen	
egiteko.	Bere	alderdiaren	eta	fiskalaren	artean	bakea	hautsi	zuten.	Orain	dio	akordioa	
beteko	duela	oinarrizko	borrokalariekin	eta	ez	komandanteekin.	Aldi	berean,	ELNrekin	
akordioa	lortzeko	aukera	itotzen	ari	da.	Santrich	bidegabe	mantentzen	dute	burdin	sareen	
atzean,	Whitaker	iruzurgileak	eskatutako	positibo	faltsua	elkarri	ez	botatzeko,	eta	une	
batez	bake-prozesurako	jokabide	zoro	horren	ondorio	kaltegarrietan	pentsatu	gabe.	Ez	
dago	beste	arrazoirik.	
Ah,	baina	izugarri	gustatzen	zaie	zenbait	lurralde-eremuk	ekoizpen-proiektuen,	energia	
garbien	sorkuntzaren	eta	ekoturismoaren	arloan	izan	dituzten	lorpenekin	bat	egitea.	
Horiek	ez	dute	zerikusirik	Jaurlaritzaren	erabakiekin,	baizik	eta	nazioarteko	lankidetza-
erakundeetako	komandante	batzuen	kudeaketari	erantzuten	diote.	
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Egia	esan,	itsuak	bagina	bezala	jokatu	genuen	oligarkia	honen	traizioen	historia	luzea	ikusi	
nahi	izan	ez	genuenean	bake-aldiak	sinatu	ondoren.	Jakin	badakigu	denbora	asko	igaro	
zela	eta	jende	on	asko	nazioan	zehar	barreiatu	zela	orientazio	egokirik	jaso	ez	zuelako.	
Hori	guztia	oso	tristea	da,	bai,	baina	erreakzionatu	egin	behar	dugu.	Dena	ez	dago	galduta.	
Oraindik	altxa	gaitezke,	erorketaren	ondoren,	bandera	bakearen	haizean	ausardiaz	
zabaltzeko.	
	Nahas	ditzagun	borrokaren	arragoan	batasun-sentimenduak	eta	gure	ametsen	
mobilizazioa,	horiekin	etorkizuneko	aberria	altxatzeko	gai	den	potentzia	eraldatzailea	
sortzeko,	nekazari	pobreei	lurren	titulazioa	minutu	bat	gehiago	ez	atzeratzeko,	tranparik	
eta	bazterketarik	gabeko	demokraziarena,	gatazkaren	biktimei	zein	politika	neoliberalaren	
biktimei	erreparazioa	emateko	eta	egiari	jokoa	emateko;	Maila	guztietako	hezkuntza	
lehen	aldiz	ezarriko	duen	aberria,	ustelkeriari	kuartelik	gabeko	borroka,	bake	akordioei	
egindako	traizioa	betiko	lurperatuko	duena,	eta,	horrekin,	aspaldidanik	jasan	izan	den	
gerraren	madarikazioa	konjuratuko	duena.	Itxaropenak	bizirik	dirau,	eta	gure	bularrean	
taupadaka	ari	den	bitartean,	eta	herriak	maite	gaituen	bitartean,	ezein	ezbeharrek	eta	
ezerk	ezingo	gaitu	geldiarazi.	Adeitasunez,	Ivan	Marquez,	Oscar	Montero,	Aldinéver	
Morantes,	Edison	Romaña,	Albeiro	Córdoba,	Ivan	Ali,	Enrique	Marulanda,	Rusbel	Ramirez,	
Ivan	Merchan	eta	beste	batzuk.		
		
	
Inaridako	hondartza	harritsu	bateko	eguzkia	bezalako	lasaitasun	distiratsuan,	Kolonbia	
hiltzen	ari	den	ustelkeriari	buruz	hitz	egiten	genuen.	Mafia	handinahi	eta	bortitz	batek	
hartu	du	herrialdea.	Gehien	lapurtzen	dituzten	presidenteak	lapurtzen	dituzte,	ministroak,	
enpresa	kontratistak,	gobernadoreak,	notarioak,	alkateak,	armada,	polizia,	narkoak...	
Erosketen	eta	kontratuen	bidez,	zilarrez	betetzen	dira	eta	aberastu	egiten	dira	pobrezia	
publikoa	irainduz.	Mafia	horiek	aspaldi	harrapatu	zuten	justizia,	eta	horregatik	harrotzen	
dute	zigorgabetasuna.	Eskualdeetan,	harrapakinaren	lehian	hiltzen	dituzten	mafia	
bortitzak	aritzen	dira.	Eta	Bogotan	ere	bai,	non	tiro	egiten	duten	legearekin,	muntaia	
judizialarekin	eta	zianuroarekin.	Nola	egin	Kolonbia	labirinto	horretatik	ateratzeko?	
Galdera	horren	ondotik	isiltasun	luze	bat	zetorren,	ibaia	bere	oihanezko	transhumantzian	
bezala	urruntzen	zena.	Egun	batzuk	geroago,	ohar	hau	egin	genuen:	
	
	
	
	

Ustelkeriaren	munstroa	
Gizarte-ehunari	eragiten	dion	ustelkeria	eta	kalte	izugarriaren	lebiatana	aztertzean,	
hiritarrengan	ezintasuna,	instituzioetan	etsipena	eta	mesfidantza	sortuz,	Bolivarrek	
ondorioztatu	zuen	ustelkeria	eta	zigorgabetasuna	Errepublikaren	gangrena	direla,	eta	
Estatuko	lapurrak	paper	publikoetan	txikitzeko	deia	egin	zuen,	odola	eta	baita	herriari	
arima	ere	zurrupatzen	dioten	izainekin	alderatuz.	Bera,	bizi	dugun	errealitate	politiko	eta	
sozialean,	metastasia	egin	duen	minbizi	bat	bezalakoa	da,	eta	maila	honetan,	ez	hitzek	ez	
konjuruek	ez	dute	balio.	Zelula	guztiak,	gobernu-funtzioak	betetzen	dituzten	
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goratuenetatik	hasi	eta	periferikoenetaraino,	usteldurak	inbaditu	ditu.	Ez	dute	balio.	Goi-
mailetako	ustelkeria	lurralde-banaketa	politikoaren	instantzia	guztietan	erreplikatu	da.	
Organo	osoa	gangrenatuta	dago	eta	bere	heriotza	garroak	gainontzeko	organismora	
hedatzen	ditu.	Salbatzeko,	errotik	erauztea	beste	biderik	ez	dago.	Agintari	gorenak,	
erakunde	zintzo	eta	zintzoen	eta	herria	den	subiranoaren	botere	masiboaren	laguntzaz,	
bisturia	hartu	behar	du	bere	eskuetan,	eta,	zirujau	gisa,	kaltetutako	zatiak	erretiratu	behar	
ditu.	Ez	du	zalantzarik	izan	behar,	ezta	dardararik	ere,	arazoa	funtsezkoa	baita,	nazio-
proiektu	baten	hil	ala	bizikoa.	Altxorra	txukun	erabiltzea,	zintzotasuna	eta	politikan	
ohitura	onak	izatea	gure	etorkizunaren	mende	daude.	Labirintoaren	irteera	argitzea	
ahalbidetuko	digun	zuzia	piztea	da	helburua,	herrialdea	arratoiek	eta	lapurrek	
gobernatutako	huts	egindako	egoeren	amildegi	bizigabean	eror	ez	dadin.	
Eta	berehala	jokatu	behar	da,	hitzak	eta	iragarkiak	haizeak	eta	ahanzturaren	zabortegira	
botatako	arazoak	eraman	ditzan	ez	baimenduz.	Pikota	publikoan	ustelkeria-kasu	
aberrante	eta	enblematikoenak	jartzea.	Gizarteari	arazoaz	eta	konponbideaz	hitz	egin	
behar	zaio	egia	garbi	eta	garbiarekin,	eta,	aldi	berean,	autokritika	bat	da,	inori	bular-
kolperik	eskatzen	ez	diona.	Horrela	jokatu	dudan	mandataria	ez	da	zigortuko	
desprestigioaren	lotsarekin;	aitzitik,	agintearen	indartzearekin	eta	herritar	guztien	
estimuarekin	sarituko	da.	
Ez	dugu	uste	izan	behar	ustelkeria	eta	zigorgabetasuna	paisaia	natural	baten,	idiosinkrasia	
baten	eta	ohitura	politiko	tradizional	eta	normal	baten	zati	direla,	Turbay	presidente	ohiak	
bere	gain	hartu	zuen	bezala,	ustelkeria	bere	proportzio	zuzenetara	murriztu	behar	zela	
uste	izan	zuenean.	Ez	da	onargarria.	Amai	dadila	krimenarekiko	adeitasun	hori.	Ez	da	
onartu	behar	ekintzarik	ezaren	denborak	oraindik	berreskura	dezakeguna	suntsitzea:	
Aberri	sentimendua,	funtzionario	publikoen	meritua	eta	esku	garbiak,	eta	horrekin	batera	
galdutako	sinesgarritasuna.	
Kolonbiako	erakunde	espezializatuen	arabera,	berrogeita	hamar	bilioi	peso	dira	urtero	
ustelkeria	eta	diru	publikoen	lapurreta.	Informazio	delikatu	honen	aurrean,	justiziak	une	
batez	bere	begiak	desorbitatzen	ditu,	berehala	konplizitatearen	betazalekin	ixteko.	
Lapurrek	lapurtutakoa	zigortzeko	eta	berreskuratzeko	legedi	sendoa	ezartu	behar	da.	Diru	
horiekin	pobrezia	gainditzeko	lehen	urratsak	finantza	genitzake,	analfabetismoaren,	
haurren	desnutrizioaren,	langabeziaren	eta	osasun-gabeziaren	bidegabekeria	iraganean	
betiko	utziko	duen	gizarte-talkako	planera	behar	diren	baliabideak	bideratuz.	
Gure	zoritxarra	zera	da,	magistratu	ustel	eta	benalekin	eta	enpresa	lertzo	eta	fiskalen	
abokatuekin	toga	kartelak	eduki	eta	onartzea,	zeinek	justiziaren	erabilera	beren	gain	
hartzen	baitute,	beren	patroiak,	ustelkeriaren	kaimanik	amorragarrienak,	ukitu	gabe	uzten	
dituzten	burdin	sareen	atzean	anodinoak	jartzen	dituzten	show	mediatiko	iragankorren	
distiraz.	
Zalantzarik	gabe,	Nestor	Humberto	Martinez	fiskala	Kolonbia	hartu	zuen	justizia	
forajidoaren	burua	da;	Fiskaltza	gezur,	xantaia	eta	muntaia	judizialen	fabrika	bihurtu	zuen,	
baita	ustel	handientzako	inpunitatearen	harrizko	lubaki	ere.	Nola	jarrai	dezake	
Odebrechten	erosleen	eroskerien	abokatuak	fiskal	nagusi	izaten,	Jorge	Enrique	Pizanoren	
salaketa	txundigarrien	eta	herritar	horren	bizitzaren	epilogo	ikaragarriaren	ondoren?	Inork	
ez	du	ulertzen	zergatik	jarraitzen	duen	karguan	boterearen	jabeek	babesten	dutela	
sentiarazten	dion	irribarre	giocondianozko	rictus	ziniko	horrekin.	Harrigarria	da	ustelen	
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fiskalak	zutik	jarraitzea.	Ezein	kolonbiar	zintzok	ezin	du	sinistu	"Justizia"	gansterizatu	eta	
inkubritzaile	horretan.	Estatuaren	"ius	puniendia"	edo	zehatzeko	ahalmena	kolapsatu	egin	
da	eta	pitzatuta	dago	zikinkeriaren	zoruan.	Botere	Judizialak	guztiak	behar	du	
berregituraketa,	doikuntza,	oso	serioa	eta	sakona.	
Betidanik	susmatu	izan	dugu	fiskalak	Santrichen	aurka	egindako	muntaia	judiziala	izan	zela	
Odebrecht	(	%	64)	eta	Episol-cor	kolonbiarrari	(	%	33)	esleitutako	Eguzkiaren	II.	Ibilbidean	
arreta	galtzeko	eta	eroskeria	ureztatuak	estaltzeko	sortutako	hainbeste	ke-gortinetako	
bat.	Beste	leku	batzuetan	presidenteak,	ministroak	eta	goi	funtzionarioak	erori	ziren,	eta	
Brasilgo	enpresaren	mozketa	mamitsuei	kosk	egin	zieten,	baina	hemen	ez	da	ezer	
gertatzen.	Gaur	egun	Forbesen	eskalafoian	munduko	aberatsenak	bezala	agertzen	diren	
bertako	bankari	aberatsek	nola	oratzen	zuten	ikertzen	ez	bada,	askoz	gutxiago	ikertuko	
dute	euren	kontratuen	fisiologia.	Inbertsio	apalekin	irabazi	handiak	lortzen	dituzten	
errepideetako	jaunek	hor	jarraitzen	dute,	asaldagaitz.	Horrela	eroriko	da	Chirajarako	zubia	
edo	akordeoi	baten	antzera	zimurtutako	zubiak	entregatuko	dira,	eta	ustelkeriaren	
babesle	diren	goi-kargudunek	beren	karguetan	jarraituko	dute	zigorgabetasunak	
apainduta.	
Bada	garaia	kolonbiarren	alde	zerbait	egiteko.	Nazio	osoak	erreakzionatu	behar	du.	
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Manuel	Marulanda	Velezen	azken	hiru	
urteak	
Istorio	hau	Manuel	Marulanda	komandantearen	ezpainetatik	zuzenean	sortu	izan	balitz,	
NIRE	AZKEN	HIRU	URTEAK	izenburu	osoa	izango	zukeen.	Baina	narrazioa	Paisa	Oscarrek	
egiten	du,	denbora	tarte	horretan	FARCeko	Komandante	Buruari	laguntzeko	pribilegio	ez-
arrunta	eta	arrunta	izan	zuena,	eta	une	horiek	protagonistatzat	hartu	zituenaren	kutsu	
guztiekin	egiten	du,	bizipenez	beterik.	
Marulanda	–	kontatzen	du	Paisak	–	Jorge	Briceñorekin	ibiltzen	zen	beti,	"Jojoy	Tximino",	
FARCeko	Ekialdeko	Blokeko	komandantea,	eta	horrek	esan	nahi	zion	beti	operazio	handi	
eta	setio	militar	iraunkor	baten	urakanaren	begian	egotea,	harik	eta	Komandante	Buruak	
egoera	horri	amaiera	ematea	erabaki	zuen	arte,	eta	EZ	GEHIAGO		esan	zuen.	
Jorge,	normaltasunez,	500	eta	600	gizon-emakume	arteko	indarrarekin	mugitzen	zen,	beti	
borrokan,	eta	horrek	Patriota	Planaren	buruzagitzaren	arreta	osoa	bereganatzen	zuen,	
non	Estatu	Batuetako	Armadako	agintari	eta	aholkulariek	zuzenean	parte	hartzen	zuten.	
Manuel	kamaradaren	guardiak,	Zutabe	batez	osatua	zegoena,	hau	da,	Isaias	Pardoko	100	
gudari	baino	gehiagoz,	kopurua	nabarmen	handitzen	zuen.	Hainbeste	jendek	eta	
hainbeste	operatibok,	zalantzarik	gabe,	nahiko	egoera	asaldatua	sortzen	zion	buruzagi	
handiari,	eta	horrek	oztopatu	egiten	zuen	Plan	Estrategikoa	lurralde	nazional	osoan	
garatzen	zuten	FARCen	Blokeen	ekintza	politiko	eta	militarra	gidatzeko	zeregin	nagusia.	
Paisak	egunak	zeramatzan	El	Patora	gonbidatzen,	berak	oso	ondo	ezagutzen	zuen	eta	
itzultzea	faltan	botatzen	zuen	lekura.	Marulandak	esan	zion	aterpe	seguru	eta	baketsu	bat	
behar	zuela,	bere	armada	handik	bideratu	ahal	izateko	Plan	Patriotaren	zurrunbiloen	
erdian.	Leku	horretan	ezkutuan	eta	ezkutuan	egon	zitekeen	Konpainia	batekin,	hau	da,	54	
unitaterekin,	eta	kopuru	hori	nahikotzat	jotzen	zuen	bere	bake-ikuspegia	eta	Kolonbia	
Berria	hedatzeko.	
Oskarrek	Chigüiro	eta	El	Pato	arteko	leku	batean	behar	zituen	ezaugarriak	zituen	aterpe	
bat	eskaini	zion.	
–	Zehatzago	Guayabo	Negron	–	zehaztatzen	du	Paisak.	
–	Bada,	Guayabo	ezagutzen	dut.	Oso	leku	ona	da	hori	-	erantzun	zion	Marulandak.	
Eta	handik	aurrera	harantz	joango	zela	erabaki	zuen.	
Egun	batzuk	igaro	ondoren	–	kontatzen	du	Oscarrek	–,	deitzera	bidali	ninduen,	eta	orduan	
bidaia	planifikatu	genuen.	Guayabero	ibaitik	abiatzeko	unea	zen.	Etorri	zen,	etorri	zen	eta	
Chigüirora	iritsi	zen.	Alde	horietan	aurkitu	ginen.	Lehenik	eta	behin,	lursailari	buruz	
galdetu	zidan.	Mendikate	oso	altuek	ereindako	geografia	zela	erantzun	nion,	oso	altuak	
eta	zailak.	Orduan	bideak	eta	trotxak	arakatu	zituen.	Guayabo	Beltzeraino	zihoan	ferra-
bide	bat	genuela	erantzun	nion.	Bide	itsusi	eta	zingiratsua.	Adi	entzun	zuen	informazioa,	
eta	bat-batean	esan	zidan:	"Beno,	egin	diezaiogun	orduan".	
Hiru	ibilalditan	Platanillora	iritsi	ginen,	zehazki,	gustatu	zitzaion	etxalde	batera.	"Ole,	Paisa,	
hau	oso	ona	da	pelton	(turbina)	bat	instalatzeko",	esan	zuen.	Marulanda	obsesionatua	zen	
energia	garbi	eta	isilen	sorrerarekin.	Mendikatetik	jaisten	ari	zen	erreka	baten	azterketa	
azkar	baten	ondoren,	bururatu	berria	nuen	asmoak	luzatu	egin	ninduen.	"Hauek	dira	finka	
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honetan	energia	elektrikoa	sartzeko	lortu	behar	ditudan	materialak".	Eta	hala	izan	zen.	
Obrarako	eskatutako	materialak	ekarri	nizkion	eta	zortzi	lan	egunetan	peltonak	
funtzionatzen	zuen.	Lan	gehien	eskatu	ziguna	presaren	altxamendua	izan	zen.	
Handik	Caño	San	Pedrorantz	abiatu	ginen,	eta	egun	bateko	bidearen	ondoren	iritsi	ginen.	
Hasieran	izenik	gabeko	erreka	zenez,	berak	horrela	bataiatu	zuen,	han	San	Pedro	jaiak	
harritu	gintuelako.	Zarata	haundi	bat	zen,	altueraz	inguratutako	sakonune	batetik	
igarotzen	zena.	Berari	ez	zitzaion	gustatzen	eremu	kritiko	horietan	kokatzea,	baina	beste	
aukerarik	ez	zegoenez,	han	kokatu	zen.	Kanpamentu	iragankor	bat	eraikitzeko	orientazioa	
eman	zuen,	dantzaleku	gisa	balioko	zuen	zelaigune	batekin.	Musika,	tamalak	eta	
zerrikumekin	proiektatu	zuen	jaia	egiteko.	
Bere	kaleta	errekaren	ertz	batean	eraiki	zuen,	baina	bere	zarata	harritsuak	gogaitu	egiten	
zuen.	Ez	zion	lo	egiten	uzten,	eta,	batez	ere,	bonbardaketa-hegazkinen	hurbiltasuna	
entzutea	eragozten	zion.	Ibaia	isilarazi	nahi	zuen,	eta,	horretarako,	bere	agindupeko	
gerrillari	batzorde	bat	hautatu	zuen,	harriak	atera	zituena,	ertzetan	pilatuta	utziz.	Eta,	hain	
zuzen	ere,	bi	ordutan	desagertua	zen	uren	zarata,	eta	ur	horiek	isil-isilik	igarotzen	ziren	
agurearen	kaletaren	paretik,	oin	puntetan	bezala,	ez	gogaitzeko.	
Jai	geltoki	eta		gero	Guayabo	aldera	abiatu	ginen.	San	Pedroko	muino	hori	igotzen	ari	
ginen-gogoratzen	du	Paisak	-,	hain	euri	handia	etorri	zenean,	non	ez	baitzuen	ikusten	ere	
uzten.	Euriaren	ke	uherraren	erdian	Marulanda	gelditu	egin	zen,	zira	hori	bat	atera	eta	
harekin	estali	zen,	"Ah,	ez	dut	bustitzen	utziko",	esan	zuen,	eta	makila	lodi	batean	etzan	
zen	erauntsiaren	tregoaren	zain.	
	
Guayabo	Negrora	iritsi	ginenean,	ustekabean	harrapatu	zuten	ametsetan	beti	dantzan	
zebiltzan	oihan	‑	molde	goratuen	erdian	eraikitako	instalazioek.	Ez	zuen	espero	hain	etxe	
handia	aurkitzea	mendikatearen	bihotzean:	kamaroteak,	arrantxoa,	ekonomatoa,	peltona	
martxan,	sare	elektrikoak,	energia,	erregaiak,	Sky,	mandoak,	kanabera-laboreak,	banana,	
artoa,	mozteko	bazka	eta	fruta-arbolak.	Horrek	guztiak	liluratu	egin	zuen,	eta	bertan	
geratzea	erabaki	zuen,	neguko	euri-jasak	estaliz.	Eta	hainbat	norabidetan	esplorazioak	
ateratzen	hasi	zen,	zenbait	hamarkada	lehenago	zeharkatu	zuen	lur	haren	uhinak	bere	
burmuinean	berriro	finkatzeko.	
Handik	denbora	batera,	eta	bere	pentsamenduekin	eztabaidatu	ondoren,	etxetzarretik	
hogei	bat	minutura	zegoen	beste	leku	garaiago	batera	joateko	erabakia	hartu	zuen.	Han,	
etxetxo	bat	eraikitzera	bidali	zuen	eta	peltona	antolatu	zuen.	Apaizek	haurrei	bezala	
bataiatzeko	mania	horren	jabe	zenez,	ez	zuen	inolako	eragozpenik	izan	bere	egoitza	
berriari	Saguak	izena	emateko,	sagu	asko	baitzeuden	talaia	txiki	horren	altueran.	Dena	
bertan	zegoela,	lubakiak	zulatzea	agindu	zuen,	larrialdiei	aurrea	hartuz.	Han	ezarri	zuen	
bere	mendiko	kuartela,	Isaias	Pardo	gerrillariaren	ehun	gizon-emakumerekin,	bere	
segurtasunez	arduratzen	zen	gerrillari	Zutabea.	
–	Paisa	–	esan	zidan	-,	eta	non	eraikiko	dugu	Monoaren	etxea,	Jorge	honantz	datorrelako.	
-	Kamarada	-	erantzun	nion	-,	ni	etxe	bat	eraikitzen	ari	naiz	zurearen	eta	nirearen	erdian.	
–	Bada,	nik	etxe	hori	ezagutzera	joan	nahi	dut	–	adierazi	zuen.	
Orduan	joan	egin	ginen	eta	gustatu	egin	zitzaion.	Etxe	apala	zen,	lo-gela,	sukaldea,	
bulegoa	eta	korridorea	zituen.	Egia	esan,	haren	kezken	berri	banuen,	eta	horregatik	egin	
nion	aurre	haren	eskariari.	
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Sagu-etxeak,	bere	lubakiekin,	hor	jarraitzen	du,	zutik,	denbora,	lainoa,	eguzkia	eta	euria	
pasatzen	ikusten.	Kamarada	hil	ondoren	eremua	hartu	zuen	operatibo	militarretik	bizirik	
atera	zen.	Armadak	jakin	zuen	hori	Marulandaren	etxea	zela,	eta,	aurkako	buruzagiarekiko	
begiruneagatik,	agintariek	ez	erretzea	erabaki	zuten.	Horixe	zabaldu	zuten	soldaduek.	
Baina	Monorena	erre	zuten.	Nirea	ez	zuten	erraustu,	bera	zegoen	lekuraino	ez	zutelako	
aurrera	egin.	Gogoan	dut	bera	han	geratzen	zela	hogeita	hamar	edo	berrogei	gizonekin,	
eta	gainerakoak	alde	guztietatik	aurreratuta	eta	behaketa-postuetan	jartzen	zituela.	Eta	
noski,	horiek	ziren	Marulandaren	begiak	eta	belarriak	denbora	guztian.	Kanpamentu	
horren	inguruan	mugitzen	zen	guztiari	buruzko	informazio	etengabea	zuen.	
Beste	gauza	batzuen	artean,	zelaietara	zihoan	patruila	baten	mugimendua	aurkitu	zuten,	
mendian	barrena,	Plakatik,	non	Huila,	Caquetá	eta	Meta	departamenduak	mugatzen	
diren,	eta	non	Pato,	Guayabero	eta	Coreguaje	ibaiak	jaiotzen	diren.	Han	lehorreratu	
zituzten	ezkutuan,	eta	Manuel	Marulanda	Velez	zegoen	labanaren	pareko	aldapan	gora	
zihoazen.	Inork	ez	zekien	etsaien	mugimendu	horren	berri,	eta,	itxura	guztien	arabera,	
haiek	ere	ez	zekiten	Estatuaren,	FARCeko	komandante	buruzagiaren,	bila	zebilen	gizonik	
jazarrienaren	babeslekutik	oso	gertu	igaroko	zirenik.	Maniobrak,	lurraren	esplorazio	
militar	baten	ezaugarri	guztiak	zituen,	eta	jarraitzen	zuten	ibilbideak,	Chigüirora	irtetea	
bilatzen	zutela	adierazten	zuen.	
Aurreratuetako	batek	soldadutzaren	mugimendu	ezkutua	aurkitu	zuen.	Gerrillako	
komandoek	armada	ikusi	zuten,	baina	aurrera	zihoazela	konturatu	zirenean,	tirorik	bota	
gabe	pasatzen	utzi	zuten.	Gutxienez	atzeguardiari	eraso	egin	ahal	izan	zioten.	Partea	
entzutean,	Marulandak	protesta	egin	zuen	eta	ekimenik	eta	erabakirik	gabeko	jarrera	hori	
kritikatu	zuen,	gertaera	alerta	goiztiarreko	ekintza	bihurtu	zutenean.	"Ole	Paisa,	horrela	
ez",	esan	zuen	Marulandak.	
Beste	batean,	armadak	operatibo	inguratzaile	bat	bidali	zuen	Chigüiro,	Platanillo,	
Guaduas,	Brisas	eta	El	Pato	hirietatik	Guayabo	Beltzerantz.	Mehatxuaren	aurrean,	
Marulandak	aurreratuen	agintari	guztiei	borrokarako	agindua	ematen	die.	Patruiletako	bat	
Jacoboren	taldearengana	hurbildu	zen,	baina	honek	borrokan	ez	hasteko	erabakia	hartu	
zuen,	emakume	asko	zituela	eta	haietako	batzuk	hiltzeko	zorroa	ematen	ziola	argudiatuz.	
Pentsa	buruzagiaren	aserrea...	Erreata	helduz,	beti	bere	desadostasunaren	ondoan	
agertzen	zen	senezko	mugimendua,	Jacobori	buruzko	bere	kritikaren	trumoiak	erortzen	
utzi	zituen.	"Ez	zen	besterik	falta...	emakume	horiek	ondo	entrenatu	izan	ez	balira	bezala",	
esan	zuen.	
Baina	Jacoboren	despistea	indartu	egin	zen,	segadara	joan	aurretik	kanpainako	ekipoak	
gaizki	ezkutatu	izanaren	astungarriarekin.	Bide	bazterrean	utzi	zituen,	gaizki	gordeta,	ia	
botata.	Horietako	batek	elementu	garrantzitsuak	zituen,	hala	nola	konputagailuak,	
dokumentu	estrategikoak	eta	Manuel	komandantearen	dirua.	Uste	genuen	hori	etsaiaren	
eskuetan	eroriko	zela	kontraguerrillako	pelotoiek	aurrera	egin	ahala.	Burkidea	kezkatuta	
zegoen	hainbeste	ezustekoren	aurrean.	
Jacoboren	unitatean	zeuden	gerrillari	indigena	batek,	egoera	kritikoa	eta	armadaren	
patruilak	alde	guztietatik	ikusita,	ekipoa	behar	bezala	bilatzeko	erabakia	hartu	zuen.	Eta	
aurkitu	egin	zuen.	Zorionez,	tropak	ez	zuen	taldeen	ezkutalekua	aurkitu.	Indioak	Brezhnev	
zuen	izena	eta	Manuelen	konfiantzazko	gizona	zen.	Azkar	atera	zuen	dirua	eta	motxila	
batera	bota	eta	kamarada	zegoen	lekura	erauzi	zuen.	"Ba	ni	etorri,	zeren	dirua	ateratzea	
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erabaki	eta	ez	etsaia	harrapatzea,	orduan	hemen	zilarra	egotea",	esan	zion	indioak	
Marulandari	bere	ausardiaren	partea	aurkezterakoan.	Komandanteak	eskertu	egin	zion	
keinua,	eta	bere	kemena	nabarmendu	zuen,	baina	kezkatuta	jarraitzen	zuen	gainerako	
ekipoekin,	haietako	batzuek	informazio	erreserbatua	baitzuten.	Orduan	proposatu	nion	–	
kontatzen	du	Paisak	–	Teofilo	Forero	Zutabeko	gudari	batzuk	berehala	bidaltzea	ekipo	
horien	bila,	bistakoa	baitzen	oraindik	ez	ziren	etsaiaren	eskuetan	erori	eta	erreskatatzeko	
aukera	zegoela.	-	"Orduan,	egin	ezazu"	esan	zuen	gizonak.	Berehala	bidali	genuen	Cesar	
erreskate	batzordearen	aurrean,	zorionez,	ekipoak	eta	edukiak	aurkitu	eta	berreskuratu	
zituena,	berritasunik	gabe.	
Tropak	aurrera	zihoazenez,	Marulandari	iradoki	genion	onena	zela	lurraldea	minatzea,	
bere	harrokeria	zamalkatzen	ari	zen	arrak	geldiarazteko.	"Itxaron	beharra	dago",	erantzun	
zuen.	Tropak	aurrera	zihoazen,	eta	ordubetera	zeuden;	sakonune	batek	bakarrik	banatzen	
gintuen.	
Bitartean	tiroak	izan	ziren	Teofiloko	mutilekin.	Hori	aprobetxatuz,	iradoki	genion	hobe	
zuela	erretiratzea.	Erantzuna	lehorra	izan	zen:	"Ez,	nik	itxaron	egingo	dut.	Minak	jarri	",	
agindu	zuen.	Berehala,	orduan,	talde	bat	bidali	genuen	aldapa	batean	minak	ereitera,	eta	
hori	azkarra	izan	zen.	Lehenengoak	eztanda	egin	zuenean,	zarata	hori	zer	izan	zen	galdetu	
zuen.	Erantzun	genion	mina	bat	izan	behar	zuela,	hori	baita	bere	soinua.	"Ordubete	barru	
helikopteroa	iristen	bada	–	estimatu	zuen	Oscarrek	–,	jar	iezaiozu	zauritua	jasotzera	etorri	
diren	sinadura".	Eta,	hain	zuzen	ere,	orduan	iritsi	ziren	zaurituak	ebakuatzeko	Black	Hawk	
bat	eta	Marulanda	zegoen	alde	hartan	boladaka	hasi	zen	"Arpia"		artillatutako	bat.	Gauzak	
horrela,	gure	nagusiak	bere	ekipoa	jasotzen	hasi	zen.	"Ebakuatzea	da	onena",	erabaki	
zuen.	
Egoeraren	arduradun	utzi	gintuen	ni	eta	Rodolphe,	Teofiloaren	Eskuadra	batekin	eta	
Pardoaren	beste	batekin,	aurre	egiteko	aginduarekin.	Bi	eguneko	itxaronaldia	izan	zen,	
baina,	lehen	minategia	zapaltzean,	armadak,	bere	agintarien	aginduz,	hasierako	ibilbidea	
aldatzea	erabaki	zuen.	Erdiko	bidera	iritsi	ziren,	gerrillaren	arrastoak	ikusi	zituzten	eta	bide	
horri	ez	jarraitzea	erabaki	zuten.	Zuhur	ireki	ziren	eta	patruila	guztiek	Chigüirorantz	jo	
zuten.	Minategi	bakar	batekin	kendu	genuen	operatiboa;	ziur	zeuden	hortik	gora	dena	
minatuta	zegoela	eta	zangoak	irauli	zituzten	-amaitu	zuen	Paisak.	
Aurrerago,	erretiratzeko	bidean,	Platanilloren	bidea	estaltzen	zuen	Rodolpherekin	talka	
egin	zuten.	Nagusiak	agindu	zehatzak	eman	zizkion.	"Zuk	ibaia	estali	behar	duzu;	hor	beti	
egon	behar	du	guardia	batek",	esan	zion	Marulandak.	Jar	ezazu	zaindari	bat	ibai	horren	
gainean,	hortik	sartuko	baitzaizkio	berunezkoak	".	Eta	hasieran	jarri	zuen,	baina	gero	berak	
erabaki	zuen	altxatzea,	mutilak	nekatuta	zeudelako	eta	ez	zekiela	zer	nahi	zutelako.	Uste	
zuten	onena	kaletak	egitea	zela,	eta	Rodolphe	mutikoei	kasu	egiten	hasi	zen.	Horretan	ari	
zirela,	armada	Marulandak	ohartarazi	zion	tokitik	eraso	egin	zioten.	Zorionez,	ez	zuten	
inor	hil,	baina	desordenan	atzera	eginarazi	zituzten,	eta	han	zazpi	fusil	eta	mortero	bat	
galdu	ziren;	Mugikorrari	kendu	zitzaion	mortero	txiki	bat.	Senarrarengatik	"la	Burra"	
esaten	zioten	neska	baten	ausardiari	eta	kemenari	esker,	PKM	metrailadore	bat	ateratzea	
lortu	zuten	berunezko	euri-jasa	baten	erdian.	
Armada	honek,	oso	goraturik,	behera	jarraitu	zuen,	eta	Salvadorren	agindupean	zeuden	
Pardoko	miliziano	distraituen	talde	bati	eraso	zion.	Bi	milizianok	hil	zituzten.	Berri	txar	
horrekin	iritsi	zitzaien	Marulandari,	Rodolpherekin	oso	haserre	zegoena	aldez	aurretik	
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telegrafiatutako	eraso	horregatik,	bere	aginduak	arduragabeki	urratzeagatik.	Ez	zuen	uste	
hori	FARCeko	buruzagia	zenik	gertatzen	ari	zitzaiola.	"Beste	bati	gerta	dakiola	-	esan	zuen,	
bi	eskuekin	erreatari	helduz	-,	baina	niri	gerta	dakidala,	eta	ez	orientazio	faltagatik,	hori	
ezin	da	izan".	
Handik	egun	batzuetara	bere	ordenagailuaren	aurrean	eserita	ikusi	genuen	
Idazkaritzarentzat	eta	base	gerrillariarentzat	berrikuntza	horiei	guztiei	buruzko	
dokumentu	bat	idazten.	Orduan,	1800	metroko	altueran	zegoen	leku	batera	igotzea	
erabaki	zuen,	oso	izoztua,	eta	berak	"Marrano	Gordo"	izena	jarri	ziona.	Han	beste	etxetxo	
bat	genuen,	baina	eraikin	berriak	agindu	zituen,	ez	baitzitzaion	gustatzen	besteren	
etxeetan	geratzea.	Leku	ona	zela	uste	nuen.	Laino	eta	laino	iraunkorrek	hegazkinen	
hegaldien	eragozpenetatik	aldentzen	zuten.	Orduan	etxe	xume	bat	eraiki	zuen,	aldi	berean	
bere	gela	zen	egongela	bat,	jangela	batekin,	eta	handik	metro	gutxira	gela	handi	bat	
altxatzea	agindu	zuen.	Han	jaio	ziren	FARCen	Bederatzigarren	Konferentziako	azterketa-
tesiak	–	azpimarratu	zuen	Paisak.	Funtsezkoena	finantzak	zirela	planteatu	zuen.	230	milioi	
dolarreko	funtsa	sortu	behar	genuela,	fusilak,	lehergailuak,	hegazkinen	aurkako	misilak,	
garraiobideak	erosteko.	Orkestra	famatuaz	eta	Estatu	Nagusiaren	sinfoniaz	hitz	egin	zuen.	
Azaldu	zuenez,	marka-desordena	handiagoa	genuen	finantzak	eskuratzeko	orduan,	eta,	
beraz,	politika	egokia	diseinatu	behar	zen,	eta	asko	hitz	egin	zuen	egoera	politikoari	buruz	
eta	gerrako	presoak	eta	preso	politikoak	trukearen	bidez	askatzeari	buruz.	Dario,	Romaña,	
Rolando,	Rigo	17,	ni	eta	Mono,	Pardo	eta	Teofilo	bezalako	agintari	batzuk	deitu	zituen	
tesiak	aztertu	eta	elkartrukatzeko.	
Aldi	berean,	leku	horrek	energia	nahikoa	sortzeko	baldintza	guztiak	betetzen	zituela	
planteatzen	zuen,	joskintza	eta	talabarteria	tailerrak	mugitzeko	gai	izango	zen	kilowatt	
oneko	pelton	bat	instalatuko	zuela,	uniformeen	ekoizpenean	eta	Pardo	eta	Teofiloaren	
ordena	desberdinetako	beharrak	asetzean	pentsatuz.	Iragarri	zuen	berak	ikastaro	bat	
emango	ziela	Hegoaldeko	Blokekoei	eta	Ekialdekoei,	nola	eraikitzen	diren	erakusteko.	
Ideia	horrekin,	gonbidapen-zirkularrak	bidali	zituen,	eta	denak	iritsi	ziren	haraino.	
Ikastaroa	amaitzeko,	oraindik	ere	martxan	jarraitzen	duen	pelton	handi	bat	muntatu	zen.	
Egin	zituen	dokumentuetatik,	honako	hauek	sartu	ditugu	hemen:	
	
	
	
	
	

JE	gutuna	
2006ko	uztailaren	1a.	
Idazkaritzako	kideak	eta	Erdialdeko	Estatu	Nagusiko	kideak.	Adeitasunez	agurtzen	
zaituztet	eta,	aldi	berean,	honako	hau	esaten	dizuet:	
Leku	honengatik,	orain	arte	ez	dugu	inolako	berrikuntzarik	sentitzen.	Eskualde	honetan	
tropak	daudela	jakinez,	galdutakoen	bila	bezala.	
Orain,	hitz	gutxitan,	2000ko	osoko	bilkuraren	ondorioetan	adierazitakoaren	zati	bat	
gogoratuko	dut,	laburbilduta	eta	FARC	erakundearen	etorkizunerako	garrantzi	
handiagoarekin.	
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1.	Konpainia	mugikorretan	eta	Idazkaritzako	kideen	segurtasun-guardietan	aginteak	
egokitzea,	lagun	guztiz	ezagunekin	eta,	ahal	den	neurrian,	borroketan	frogatutakoekin.	
	2.	Blokeak	osatzen	dituzten	Fronteen	prestakuntza	mailakatua,	arlo	politikoan,	
militarrean,	masen	antolaketan,	material	belikoa	lortzea,	Frenteen	Estatu	Nagusiak	lagun	
ezagunekin	eta	dinamikoekin	doitzea,	egungo	egoerak	eskatzen	duen	bezala,	era	
guztietako	planak	gauzatzeko,	epe	labur	eta	luzera	funtsezko	oinarri	direnak,	finantzak	
barne,	ondorioek	adierazten	duten	bezala,	korrika	egin	gabe	baina	gelditu	gabe,	Uribearen	
makineria	politiko	eta	militarrari	beste	lau	urtez	eutsi	ahal	izateko.	
3.	Oraingoz,	Fronte	batzuk	ezin	izango	dira	beren	eremuetan	geratu,	gure	
borondatearekin	zerikusirik	ez	duten	zirkunstantziengatik.	Baina,	nire	ustez,	
garrantzitsuena	da	haiek	beren	posizioa	hartzeko	prest	mantentzea,	baldintzek	aukera	
ematen	dutenean	inguruko	jendetzarekin	harreman	zuzena	mantenduz,	ez	galtzeko	edo	
etsaiak	irabaztea	eta	gure	aurka	itzultzea	saihesteko.	
4.	Segurtasun-neurri	guztiekin	ezkutaleku	berezietan	ikastaroak	egiteari	dagokionez,	
brigada	mugikorretako	operatiboen	artean	espezialitate	guztiak	egikaritzea	eta	praktikan	
jartzea	ahalbidetzen	dute.	Horrek	esan	nahi	du,	guretzat,	ezagutza	militarraren	arlo	
honetan	gureek	lortu	duten	asimilazioa,	uretan	arrain	gisa	mugitzeko	eta	elkarri	kolpeak	
ez	jasotzeko,	horren	araberakoa	da,	hein	handi	batean,	gerrillei	buruzko	gure	ikuspegi	
iraultzailearen	arrakasta,	etengabeko	ekintzan,	egoeraren	eta	eremuaren	araberako	
mugikortasunarekin.	
5.	Fronteen	Estatu	Nagusietako	buruak	Blokeko	Estatu	Nagusiak	aukeratzen	ditu,	beren	
gaitasunagatik	eta	arrazoi	iraultzailearekiko	leialtasun	egiaztatuagatik;	horiek	behartuta	
daude	planak	gauzatzera	eta	goi-organismoen	orientabideak	betetzera,	nazioan	gertatzen	
diren	bat-bateko	aldaketen	ondoriozko	edozein	egoeraren	arabera.	
6.	Baldin	eta,	arrazoiren	batengatik,	Blokeko	Estatu	Nagusiko	kideak	ez	badira	nahikoak	
eta	fisikoki	edo	istripuengatik	ezgaituta	dauden	batzuk	badaude,	Estatu	Nagusiak	dei	
diezaieke	postu	hutsa	betetzeko	edo	goragoko	instantzia	horretako	mendeko	gisa	planak	
emateko	beharrezkotzat	jotzen	dituenei,	aldez	aurretik	erakunde	politiko	militar	
horretako	kide	direlako,	eta	erakunde	horretako	kideek,	era	berean,	FARC	erakundearen	
planak	eta	zereginak	betetzen	dituztelako,	beren	gaitasunaren	eta	kultura-mailaren	
arabera.	
7.	Ziur	nago	agintedunek,	oro	har,	ondo	aprobetxatzen	badute	lau	urteko	borroka	militar	
eta	politikoaren	ezagutza,	garaiz	zuzentzen	badituzte	akatsak,	matxismoa	eta	mota	
guztietako	ahuleziak	borrokalariengan,	eta	ondo	hezten	badituzte	gizonak	eta	emakumeak	
borrokarako	prest,	askoz	eraginkorragoak	izango	direla	etsaiari	edozein	arma	erabiliz	
erasotzen	diotenean,	eremu	ezagunean	edo	ezezagunean,	eta,	segur	aski,	bajen	emaitzak	
handiagoak	izango	direla	etsaiarentzat,	eta	oso	laster	defentsiban	edo	erdi	nekatua	izango	
dugu.	Haiek	gurekin	egin	nahi	duten	bezala,	hainbat	iturritatik	jasotako	informazioen	
arabera,	non	Gobernuak	eta	goi-agintari	militarrek	ziurtatzen	duten	laster	mahaian	eserita	
izango	gaituztela,	inolako	eskakizunik	gabe	aldaketen	alde.	
Besterik	gabe,	
JE	(Judío	Errante	esan	nahi	du	horrek,	berak	bere	burua	ikusten	zuen	bezala).	
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Tropen	gidaritzan	zuen	ezagutza	eta	esperientzia	handiaz	hitz	egiten	duen	beste	
dokumentu	berezi	bat	Erdialdeko	Estatu	Nagusiaren	sinfoniarena	da,	non,	hau,	gehiengo	
nazionalek	amesten	duten	justizia	sozialaren	eta	bakearen	musika	maisuki	interpretatu	
behar	duen	orkestra	batekin	alderatzen	duen.	Hona	hemen	dokumentuaren	laburpena:	
	
	
	
	

Erdialdeko	Estatu	Nagusiaren	sinfonia	
Modu	metaforiko	eta	didaktikoan,	Manuel	komandanteak	orkestra	sinfonikoaren	antza	
erabili	du	FARCen	ekintza	politiko-militarrak	izan	behar	duen	forma	eta	funtsa	azaltzeko,	
Plan	Estrategikoaren	zehaztapenean	aurrera	egiteko:	
	Erakunde	politiko-militar	baten	proiektu	orok,	FARCena	kasu,	helburu	iraultzaile	eta	
estrategikoekin	epe	laburrean	eta	luzean	boterea	hartzeko,	masen	ekintza-modu	
desberdinak	konbinatuz	–	dio	Manuelek	–,	bere	koadro	argituenak	behar	ditu	konstantzia,	
iraunkortasuna,	ahalegina,	dedikazioa,	tokiko,	eskualdeko	eta	nazioko	ezagutzak,	gatazka	
sozialez	betetako	herrialde	batean	inguratzen	gaituen	problematikari	buruzkoak,	epe	
luzeko	formulazio	politiko,	taktiko	eta	estrategikoan	asmatzeko.	eta	ahal	den	neurrian	
beste	indar	batzuekin	aliantza	egitea,	aldaketaren	alde	borrokatzeko	konpromisoa	hartzen	
duten	beste	indarrekin	batera.	
Erdialdeko	Estatu	Nagusia,	bere	kide	guztiak	–	guztira	31	–	erresonantzia	nazionaleko	eta	
nazioarteko	orkestra	handi	bateko	kideak	bezalakoak	dira.	Orkestra	horretan,	bakoitzak,	
politikoki	eta	ideologikoki	egituratuta,	bere	espezialitatean	kalifikatuta	eta	
esperimentatuta,	instrumentu	bat	egikaritzen	du,	konplexuenetik	errazenera.	
	Etengabeko	aktibazio	politiko-militarreko	agintari	medioak,	tropa	gerrillari	entrenatuekin,	
Plan	Estrategikoari	jarraipena	emateko	giza	osagaia	dira,	harik	eta	baldintza	objektibo	eta	
subjektiboak	hirigune	handietan	sortzen	diren	arte,	alderdi	politiko,	ekonomiko	eta	sozial	
tradizionalen	barruan	krisia	sakontzearen	arabera,	eta	masek	konkistatu	beharreko	
helburuari	buruzko	antolaketa-	eta	kontzientzia-maila	handia	izan	dezaten,	eta	
gobernatuak	izaten	gehiago	jarraitu	nahi	ez	duten	arte	goiko	jenderangaindikitik	lehen	
bezala,	aldaketa	iraultzailea	gerta	dadin,	FARCeko	gidaritzapean.	
Finantzak	energia	sortu	eta	orkestrako	instrumentuak	elikatzen	dituen	motorra	dira.	
Osoko	bilkura	eta	hitzaldi	guztiak	instrumentuak	koordinatzeko	eta	doitzeko	eta	melodia	
masaz	betetako	agertoki	baten	interes	orokorraren	erritmoan	gauzatzeko	egiten	dira.	
Gure	kasuan,	tresna	horiek	honako	hauek	dira:	Plan	Estrategikoa,	Kolonbia	Berriaren	
aldeko	Plataforma	Bolivartarra,	Nekazaritza	Programa,	Barne	Arauak,	Estatutua	eta	
Diziplina	Araubidea,	etengabeko	ekintza	militarra,	Alderdi	Klandestinoa,	Mugimendu	
Bolivartarra,	gatazka	sozial	eta	armatuaren	konponbide	politikoa,	truke	humanitarioa,	
Bakerako	Agenda	Bateratua,	besteak	beste.	
Idazkaritzak	orkestra	zuzentzen	du	nazio	mailan	eta	Bloke	eta	Fronte	bakoitzean	
instrumentuak	afinatzen	ditu.	Baten	batek	Plan	Estrategikoak	eskatzen	duen	soinua	
ematen	ez	badu,	egokitu	egin	behar	da	instrumentuak	orkestrak	eskatzen	duen	sintonia	
lortu	arte.	Sintonia	hori	honako	hauen	bidez	lortzen	da:	goi-mailako	organismoen	mende	



	 72	

egotea,	planak	eta	aginduak	betetzea,	gastu	soila,	gertaera	berrien	aurrean	aztertzeko	
gaitasuna,	barne-portaera	bikaina,	masa-politikan	alde	batera	edo	bestera	desbideratu	
gabe;	agintarien,	borrokalarien	eta	biztanleria	zibilaren	batasunari	eutsiz.	
Elementu	horiek	kontuan	hartzen	badira,	oso	gutxi	izango	da	planen	doikuntzan	gehitu	
behar	duguna.	
	
	
	
	
Marulandaren	beste	argibide	batzuk	Rio	Sucioko	kanpamendutik	emanak:	
"Etsaiaren	aurkako	erasoak	iraunkorra	izan	behar	du,	eta	ez	uzta	bidezkoa.	Gure	
operatibitatea	dinamizatu	behar	da,	etengabe	pertsegituz,	atsedenerako	astirik	eman	
gabe...	ekintza	handi,	txiki	edo	ertainen	bidez,	non	maoista	esaera	aplikatzen	dugun:	
Jainkoa,	fusila,	gu	eta	bolbora,	kuarteletan,	errepideak,	garraioak,	mendiak,	zubiak,	
elektrizitate-dorreak,	bankuak,	petrolioa	eta	tropa	mugitze	operazioetan,	eta	abar.	Hori	
guztia	agintaritzaren	eta	ekonomiaren	aurka,	ahultzeko.	Hobeto	esanda,	gerrillak	
ezinbesteko	baliabide	guztiak	erabili	behar	ditu:	hornidura,	energia,	errepideak,	garraioa	
eta	beste	jarduera	batzuk	geldiaraziz,	etsaiaren	gaineko	arrakasta	bermatzeko,	moralki	eta	
fisikoki	aldatu	gabe.	Ehunka	gizon-emakume	izango	ginela	espero	gabe,	komando	txikiekin	
jo	ditzakegu...	Aurrekoan,	agintari	eta	borrokalarien	borondatea	gailentzen	da,	ez	baitago	
garaipenik	ahalegin	eta	iraunkortasunik	gabe.	Era	guztietako	ekintzetarako	elementu	
nagusia	ahaztu	gabe:	adimena.	Horrek	iraunkorra	izan	behar	du,	etenik	gabea,	eta	
eguneko	eta	gaueko	joan-etorrietan	erabili	behar	da;	hiri	eta	zelaietako	ezkutalekuetan.	
Dena	sekretua	gordez	egitea,	etsaiaren	kolpeak	saihesteko	".	
	
	
Horrela	pentsatzen	zuen	gure	Komandante	Nagusiak.	Esperientziaren	ahotsak	hitz	egiten	
zuen	gerrilla	mugikorren	gerrako	maisuaren	doinuekin.	
"Marulanda	gaitzetsi,	gorrotatu	edo	miretsi	egin	daiteke	–	dio	National	Geographicek	–,	
baina	inork	ezin	du	ukatu	herrialdearen	historia	hurbileko	kolonbiarrik	
garrantzitsuenetako	bat	dela".	17	Gobernu	segidan,	bere	jeneral,	baliabide	eta	bitarteko	
belikoekin,	ezin	izan	zuten	berarekin	bukatu.	Valencia	Tovar	jeneralak	FARCeko	
komandante	buruzagiari	buruz	honako	hau	uste	du:	"Oso	ohikoa	ez	den	intuizio	bati	eta	
esperientziaren	ikaskuntza	sistematiko	bati	esker,	estrategia	militar	zorrotzenetako	bat	
izan	zen".	Kubako	iraultzaren	komandante	handi	Fidel	Castro	Ruzek	honela	zioen:	
"Marulanda	Kolonbiako	eta	Latinoamerikako	gerrillari	garrantzitsuenetako	bat	izan	zen.	
Erdipurdiko	politikari	izen	asko	ahazten	direnean,	Marulandarena	Latinoamerikako	
nekazari,	langile	eta	txiroen	ongizatearen	aldeko	borrokalaririk	duin	eta	irmoenetako	bat	
bezala	aitortuko	da	".	
"Marrano	potoloa"	ren	istorio	dibertigarria	
Eta	Manuelek	edozein	egunetan	hitz	egin	zuen	bere	kanpamendu-bizitzaren	
egunerokotasunetik,	bere	burmuineko	eguzkian	planeta	bat	bezala	orbitatzen	zuen	ideia	
batek	apailatuta;	ideia	macondiano	bat	zen:	"Bueno	Paisa,	har	iezadazu	zerri	on	bat	
martxoaren	8a	ospatzeko,	Emakumearen	Nazioarteko	Eguna.	Bilatu	lau	eta	sei	arroba	



	 73	

artean,	baina	hori	bai,	zerria	ekartzea	gomendatzen	dizut.	Bi	edo	hiru	etapatan	ekarri	
behar	duzu,	El	Pato	hemendik	oso	urrun	dagoelako.	Zortzi	edo	hamar	ordu	inguru	dira,	eta	
bidean	harri	asko	dagoenez,	zapatak	jarri	behar	zaizkio	apatxetan	minik	har	ez	dezan	eta	
gaixorik	edo	itsututa	ez	dadin	".	Ni	Patoruntz	hegan	joan	nintzen	(dio	Paisak)	eta	egun	
bakar	batean	han	izan	nintzen.	
Miravalleko	lehen	etxeetan	ale	on	bat	lortu	zuen,	baina	hamar	arrobatik	gora	zituen.	"A!",	
pentsatu	zuen	Paisak	bere	artean.	Bazekien	ez	zuela	agindua	betetzen.	
Nekazariei	eta	mutilei	barre	handia	egin	zien	"karibajitoa"ri	zapatak	jarri	behar	izatea.	
Esaten	zuten	Paisa	erotuta	zegoela,	baina	ez	zekiten	hala	eskatzen	zuena	Marulanda	bera	
zela.	Ez	zekiten	bere	presentzia	sekretuaren	berri.	Teofiloko	guztiek	ez	zuten	aurrekaririk	
Komandante	Buruzagia	Koregaia	eta	Rio	Sucioren	artean	zegoenik.	
Gomazko	bota	zaharrez	egin	zituzten	oinetakoak,	barreak	jota.	Denek	gozatu	zuten	urdea	
bere	gomazko	botekin	mendi	aldapatsu	bateranzko	bidea	hartzen	ikusten.	
Lehenengo	jardunaldian,	Coreguajera	iritsi	ziren	txerri	nekatuaren	urratsez.	Animalea	
axolagabe	zihoan	eta	ez	zuen	inolako	grinarik.	Hurrengo	egunean,	"Mikrobio"	ra	iritsi	zen,	
bigarren	etapako	helmuga	zen	ur	gutxiko	lekura.	Hirugarren	egunean	txerriak	bere	
garaipen	sarrera	egin	zuen	Marulandako	kanpamentuan,	gerrillariaren	harridura	eta	
gogoaren	erdian.	Kamarada	ohar	bat	digitalizatzen	ari	zen	bere	ordenagailuan,	bulegora	
iritsi	zitzaionean	Rio	Sucio	hunkitzen	zuen	korreoa	eta	barrea.	Emeki-emeki,	bi	zentimetro	
inguru	jaitsi	zituen	betaurrekoak,	eta	arretaz	begiratu	zion	bisitariari.	"Handia	da,	baina	
tira...	honaino	iritsi	da	ausarta",	esan	zuen	etsipenez.	Orduan,	bainatu	eta	leku	estali	
batean	jartzeko	agindu	zuen,	lurra	garoz	beteta	eta	toldilloz	estalia	,	saguzarrek	eraso	ez	
ziezaioten.	Hainbeste	janari	eman	zioten	–	esan	zuen	Paisak	–,	non	gehiago	gizendu	
baitzen.	14	arrobakoa	bezala	geratu	zen.	
Baina	bizimodu	on	horrek	martxoaren	8ra	arte	iraun	zion,	Emakumearen	Nazioarteko	
Egunera	arte.	Data	horiek	ez	zitzaizkion	Marulandari	zuri	pasatzen.	Hura	sakrifikatzea	
odisea	hutsa	izan	zen,	animalia	ez	baitzen	makurtu	kopetan	17	liberako	mailu	edo	borra	
batekin	jaso	zuen	lehen	kolpearen	aurrean.	Ia	kexatu	ere	ez	zen	egin.	Gero	bigarren	
saiakera	dator,	eta	txerria	berdin.	Ez	zuen	heriotz	zantzurik	ematen,	eta	hori	zen,	hain	
zuzen	ere,	sastakatzeko	hiltzaileek	espero	zutena.	"Ole,	eta	ez	da	gogorragoa	izango",	
esan	zuen	Marulandak.	Orduan	eman	zioten	hurrengo	kolpea.	Hor	bai	hasi	zen	garrasika,	
hain	ozenki	ari	zen	garrasika,	non	aurrerako	toki	guztietan	entzun	baitzuten.	Denborarik	
galdu	gabe,	Hector	"Janariatxok"	labana	bihotzean	hondoratu	zion	garaile,	erreketarako	
erabiliko	zen	haragia,	tamalak,	odolkiak	eta	txorizoak	ontzeko	prest	zeuden	lantaldeen	
begiradapean.	Bitartean,	Marulanda	—	txantxazale	petoa	izan	zen	beti	—	txerriaren	
bihotzera	labankada	asmatu	ez	zuen	bertsioa	zabaltzen	hasi	zen	soldaduen	artean;	izan	
ere,	txerriak	"gotzaina"	eskualdatu	zuen,	oraindik	animalien	anatomian	erregistratuta	ez	
dagoen	digestio-aparatuaren	ondoko	organoa.	
Festa	ahaztezina	izan	zen	jarraipena.	Neskak	dantzan	hasi	ziren,	etenik	eta	suetenik	gabe.	
Tamalak	erre	eta	jan	egin	zen,	eta	baita	edan	ere,	baina	trago	neurtu	bat,	nagusiak	ez	
zituelako	atsegin	likorearen	gehiegikeriak.	
Hori	da	kanpamentuko	mozketaren	historia	-	esan	zuen	Paisak.	Martxoaren	8tik	aurrera,	
Rio	Sucioko	kanpamendua	historiarako	modu	ezabaezinean	markatuta	geratu	zen	
"Marrano	Gordo"	izen	iradokitzailearekin.	
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Presoen	trukea	eta	bakea	
Manuel	Marulanda	Velezek,	Coreguajen	ondoko	altueretan	kokaturiko	mendiko	bere	
kuarteletik,	eskuzabaltasunez	banatzen	zien	egunero	bere	ikuspegi	politiko	eta	militar	
zorrotza	Idazkaritzari,	Estatu	Nagusiari	eta	base	gerrillariari,	bere	analisietatik	eta	
esperientziaren	orrien	irakurketatik	aterata.	
Presoen	giza	trukea	obsesio	bihurtu	zitzaion.	Gatibu	zeuden	militar,	polizia	eta	gerrillariei	
eragiten	zien	drama	humanitarioari	amaiera	emateko	aukera	ikusten	zuen,	baita	haien	
senitartekoek	bahitzen	zuten	oinaze	eta	larritasunari	ere.	Helburu	horrekin,	trukearen	
aldeko	baldintzak	sortzeko	asmoz,	Marulandak,	aldebakarreko	keinu	gisa,	305	militar	eta	
polizia	askatzea	agindu	zuen,	FARCek	borrokan	harrapatu	zituen	500	militar	baino	
gehiagoko	talde	batetik.	Handitasun	keinu	horri	Pastrana	presidente	ohiak	14	gerrillari	
bakarrik	aske	uzteko	doilorkeriaz	erantzun	zion.	Pastrana	eta	Uribe	presidente	ohiak	ez	
daude	euren	arimetan	gizatasun	sentimendurik	izateko	eginak.	Horregatik,	hamarnaka	
ofizial	eta	ofizialorde,	soldadu	eta	poliziek	hamarkada	bat	baino	gehiago	eman	zuten	
gerran	preso	oihanean,	inoiz	iritsi	ez	zen	trukearen	zain.	
"Nahi	edo	ez,	errealitate	horrek	dirauen	bitartean	–	esaten	zion	Paisari	–	egunero	hitz	egin	
behar	dute	FARCi	buruz,	ondo	edo	gaizki.	Kandela	piztuta	dago,	eta	preso	izango	ditugun	
bitartean,	kandelatxo	horrek	argitzen	jarraituko	du	".	Bere	burua	amesten	zuen	truke	
humanitario	hori	lortuz	–	oroitzen	du	Oscar	Paisak.	
Kolonbiako	bakearena	zen	bihotzean	zalapartaka	zebilkion	beste	gai	bat,	bera	beti	egon	
zen	presente	bere	pentsamenduan,	1964an	Marquetaliatik	errebeldiaren	martxaren	
hasieratik	2008.	urtean	bere	heriotza	fisikoaren	datara	arte,	bertan	bakea	denbora	
gainditzen	duen	irrika	infinitu	bat	bezala	izan	baitzen	eta	izaten	jarraitzen	baitu.	
Bere	bizitzako	azken	hiru	urteetan	Manuel	Marulanda	Velezek	ez	zuen	inoiz	hitz	egin	
bake-negoziazioaz,	armak	entregatuz	errematatua	–	dio	enfatikoki		Paisak	–.	Inoiz	ez.	Eta	
are	gutxiago	gerraren	zorroztasun	horretan.	Baina	bai,	klase	politikoarekiko	hurbilketa	
etengabe	bilatu	behar	genuela	gatazkari	irtenbide	negoziatua	ematea	pentsatuz.	
"Uriberekin	–	zioen	Marulandak	–	ez	dugu	ezer	negoziatzeko;	baina	gizon	horrena	ez	den	
beste	gobernu	batekin	hitz	egin	behar	da,	eta	are	gehiago	demokratikoa	bada.	Bake	
akordio	baten	alde	lan	egin	behar	dugu,	baina	hori	bai,	fierroak	entregatu	gabe,	haiek	
baitira	adostutakoa	betetzeko	berme	bakarra.	Argi	geratzen	al	zaizue?	"-	Zioen	
Komandante	Nagusiak	azentuz.	
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Bigarren	Marketalia	
Bere	obsesioaren	beste	gaia	Bigarren	Marketalia	zen.	Manuel	Marulanda	Velezek,	El	Pato	
lurraldean,	mendikate	eta	ibai	emarien	topografia	horretan,	erresistentzia	aro	berri	bati	
ekiteko	baldintzak	zeudela	uste	zuen.	Eta	horri	buruzko	dokumentu	bat	egin	zuen	–	
ziurtatu	du	Paisak.	
"Hemen	egin	daiteke,	zioen	buruzagiak,	inoiz	ikusi	gabeko	operazio	militar	handi	bat,	
beste	guztiak	gainditzen	dituena".	Pato,	Guayabero	eta	Chigüiroren	artean	armadako	
brigada	mugikor	bat	har	edo	har	genezakeela	uste	zuen,	Hego	eta	Ekialdeko	Blokeetako	
indar	konbinatuekin.	"Horrela	izan	dadila	nire	bizitzako	azken	borroka,	zuzenean	zuzendu	
nahi	dut".	Baina,	gainera,	aginte-postu	bat	jartzea	pentsatu	zuen	horretarako,	eta	halaxe	
ezarri	zuen.	"Norberak	aukeratzen	du	lurra,	eta	ez	aurkariak	–	zioen	–.	Dirudienez,	duten	
errutina	horrekin,	ziur	nago	txanda	ahaztezina	eman	diezaiokegula	Mugikor	bati;	eta	
bereziki	bat	dago,	bederatzigarrena,	Chigüiro	eta	Platanilloren	artean	baldintza	guztiak	
ematen	ari	dena	"	
Bere	pentsamenduarekin	bat	etorriz	–	kontatzen	du	Paisak	–,	Ekialdeko	agintarien	bilera	
deitu	zuen	orduan,	Isaias	Pardo	eta	Forero	Teofiloa,	eta	bertan	izan	ziren,	besteak	beste,	
Romaña,	Rolando,	Rigo	17,	Dario,	Enrique	eta	ni.	"Lurraren	azterketa	egingo	dugu,	eta	nik	
nahi	dudana	hau	da	–	esan	zigun	mahai	gainera	makurtuz	zehaztasunez	adierazteko	–.	
Hemen	egin	behar	da	borroka	–	esan	zuen,	hatz	erakuslearekin	karta	geografikoa	ukituz	–.	
Eta	hemen,	beste	honetan	–	azpimarratzen	zuen	puntua	seinalatuz	–,	hornidura-zentroa	
instalatuko	dugu,	eta	hori	da	zailena,	lursail	hori	izugarria	delako.	Behin	betiko	ukituko	du	
janaria	sorbaldan	sartzea	".	
Eta	hemen	sartzen	da,	iheskor,	Edison	Romaña,	bere	kontakizunarekin	Manuel	Marulanda	
Velezen	didaktikaren	beste	tonalitate	harrigarri	bat	margotzen.	Bere	eskuoihal	
enblematiko	horia		ere	erabiltzen	zuen	bere	plan	militarrak	azaltzeko	–	gogoratzen	du	
Romañak	–.	Mahaian	edo	lurrean	zabaltzen	zuen,	eta,	harekin	batera,	lurraren	muinoak	
altxatzen	zituen	bere	eskuekin,	edo	haranak	zabaltzen	zituen	gainazala	lautuz,	ibaien	
ibilbide	nahasia	airean	marraztuz...	Mapa	afelpatu	horren	gainean,	behin	baino	
gehiagotan,	helburura	hurbiltzeko	maniobrak	azaldu	zituen,	Konpainien	kokapena,	euste	
taldeak	eta,	ekintzaren	ondoren,	gerrillarien	atzera-egitea.	Hori	zen	gure	nagusia	-
mirespenez	seinalatzen	du	Romañak.	
Erdi-mailako	agintariak	entzun	ondoren	–	jarraitzen	du	Paisak	–,	Marulandak	batzordeetan	
antolatu	zituen,	agindu	operatibo	zehatzekin.	Bero-bero,	batzorde	bat	bidali	zuen	
lursailera,	eskuarki	ezagut	zezaten,	zehatz	identifikatuz	ibai	eta	haitzarte	bakoitza,	
goraguneak	eta	sakonuneak,	leku	hilak,	puntu	kritikoak,	eta,	azkenik,	topografiaren	
gorabehera	guztiak,	etorkizuneko	gudua	egoki	planifikatzeko	baldintza	gisa.	Ondoren,	
beste	batzorde	bat	osatu	zuen,	El	Pato	eta	Platanillotik	hornidurak	sartzen	hasteko.	Nik	
lagundu	egin	behar	nuen	zeregin	horretan	–	zehazten	du	Paisak	–,	baina,	aldi	berean,	
hamar	tona	lehergai	ekoizteagatik	erantzun	behar	nuen,	eta	Teofilo	Brigadarekin	batera	
bermatu	behar	nuen	El	Pato,	Brisas,	Goi-Guaduas	eta	Plaka	arteko	eremua.	Marulanda	
komandanteak	bere	guardiaren	zati	bat	berak	zuzendutako	aginte-postua	egongo	zen	
lekutik	gertu	kokatu	zuen.	Ekialdeko	Blokeari,	alde	berezi	bat	ere	esleitu	zion,	La	Uribe,	
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Duda	eta	Guayabero	ibaien	artean.	Prestaketa	horien	erdian	zegoela,	heriotzak	harrapatu	
zuen.	Eta,	egia	esan,	denok	harritu	gintuen	eta	oso	triste	utzi	gintuen.	
Hala	ere,	bere	ametsetako	Bigarren	Marketaliak	aurrera	jarraitzen	du,	bere	arreta	
Guayabero-Platanillo	bezalako	eremu	txiki	batean	jartzeaz	gain,	geografia	nazionalaren	
eremu	osoan	jarriz.	Bigarren	Marquetalia	borroka	armatuaren	jarraipena	da,	Estatuak	
Habanako	Bake	Akordioari	egindako	traizioari	erantzunez.	Kolonbia	umil,	ezjakin	eta	
mespretxatuaren	martxa	da,	etorkizuneko	muinoek	nabarmentzen	duten	justiziarantz.	
Bake	ziurra	izango	da,	traizionatu	gabea,	bere	herri	irrikazko	hegalak	establezimenduaren	
zitalkerian	hedatuz.	Beste	modalitate	operatibo	batekin,	herri-mobilizazioen	ildotik	joango	
dena,	eta	bere	punteria-organoen	zuriak	zuzenduko	dituena,	ez	baitira	gehiago	izango	
herri	xehea	zuzentasunez	tratatuko	duten	soldaduak	eta	poliziak.	Ez	dugu	behekoen	
arteko	gerra	gehiagorik	nahi.	Munduko	herri	guztiek	zapalkuntzaren	aurka	armetan	
altxatzeko	duten	eskubide	unibertsalak,	gure	zeruaren	gorenean,	bakearen	bandera	
goratzen	du	justizia	sozialarekin,	Simon	Bolivar	askatzailearen	matxinadaren	dogma	
filosofikoan	bezala.	
	
	
	
	

Komandante	nagusiaren	heriotza	
Marulandak	2008ko	egun	horietan	bere	heriotza	aurkeztu	zuen.	"Marrano	Gordo"	
kanpamentuan	zegoela,	Enrikek,	bere	semeak,	esploratutako	lekutik	800	bat	metrora	
zegoen	beste	leku	batera	joatea	erabaki	zuen.	Honek	dio	heriotzaz	hitz	egiten	ari	zela.	
Alejari,	abeslariak,	hildakoen	ipuin	bat	bota	zion	sukaldean.	Biok	mendira	igo	ginenean,	
berak	kaleta	berriaren	lekua	ikuskatzera,	oso	zakar	hitz	egin	zidan	gaiaz	–	dio	Enriquek	–.	-	
Zergatik	nahi	duzu	ni	hiltzea?	-	galdetu	zidan	bat-batean.	Eta	nik	haserre	eta	gogor	
erantzun	nion:	
-	Nola	pentsatuko	duzu	zu	hiltzea	nahi	dudala?	
Malda	malkartsu	batean	gora	gindoazen,	non	nik	eskua	ematen	bainion	tarterik	
zailenetan.	Ez	zidan	erantzun,	eta	orduan	jarraitu	genuen	miatzen.	Bi	ibairen	artean	
zegoen	tokia	gustatu	zitzaion,	horietako	bat	Rio	Sucio	izenekoa.	Han	eraiki	zuen	bere	etxe	
berria,	bere	azken	etxea.	
Eta	Manuelek	bere	heriotzari	buruz	zituen	premonizioez	ari	garela,	Romañak	dio	urtebete	
lehenago	Pilonesko	kanpamenduan,	2007ko	maiatzaren	13an,	78.	urtebetetzea	ospatzen	
ari	zela,	kontatzen	hasi	zitzaigula	bere	senide,	guraso,	anai-arreba,	osaba-izeba	eta	
lehengusu	bakar	batek	ere	ez	zuela	70	urte	baino	gehiago	iraun.	"Ni	ezin	naiz	salbuespena	
izan",	esaten	zuen,	"Eta	dagoeneko	sentitzen	dut	heriotza	deika	ari	zaidala".	2008ko	
martxoaren	26an	gertatuko	zenaren	premonizioek	egiten	hasi	zen	beraz.	
Biak	etxe	berrian	geundela	–	gogoratzen	du	Paisak	–,	Enrike	iritsi	zen,	bere	semea,	
albisteak	Ivan	Riosen	heriotzaz	ari	zirela	jakinaraztera.	"Ole,	nola	hil	dutela	Ivan	Rios",	
erantzun	zuen.	Orduan	aulkitik	altxatu	eta	telebista	piztu	zuen.	Eta	bai,	horixe	zen	albistea.	
Etxe	hartan	gosaltzen	ari	ginen,	hil	baino	hiru	bat	egun	lehenago,	eta	bat-batean	bere	
heriotzaren	gaia	askatu	zidan.	
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–	Bada,	niri	denbora	gutxi	geratzen	zaidala	iruditzen	zait,	Paisa.	Iruditzen	zait	denbora	
gutxi	geratzen	zaidala	-	esan	zidan	bere	pentsamenduetan	murgildurik	bezala.	
-	Zergatik	esaten	didazu	hori	nik	oso	argi	ikusten	bazaitut?	-	erantzun	zion	Oskarrek.	-	Izan	
ere,	arazo	txiki	bat	sentitzen	dut	bularrean,	eta	horrek	kalte	egiten	dit;	batzuetan	oso	min	
handiak	ematen	dizkit,	bihotzak	ukitzen	nauela	eta	bularra	igurzten	didala	sentitzen	dut,	
eta	urteak	eta	hori	guztia...	-	murmurikatu	zuen,	beste	munduan	banengo	bezala.	Esan	
nion:	
–	Ez.	Zuk,	gutxienez,	beste	hamar	urtez	eusten	diguzu.	
Bi	egun	geroago,	baimena	eskatu	nion	El	Patora	joateko,	finantzekin	zerikusia	zuten	gauza	
batzuk	koadratzera.	Galdetu	zidan:	
–	Zenbat	denbora	behar	duzu?	Honela	erantzun	nion:	
–	Hamabost	bat	egun,	nik	uste.	
-	Hori	denbora	asko	da,	Paisa	-	erantzun	zuen	-.	Ez	al	duzu,	bada,	bost	egun	barru	eginbide	
hori	egiten?	
–	Oso	denbora	gutxi	da	–	erantzun	nion;	baina	tira,	nik	bost	egun	horietan	egiten	dut	lan.	
-	Ongi	da	-	esan	zuen	-,	zoaz	orduan	eta	hemen	espero	dut	bost	egun	barru.	Eta	erantsi	
zuen	–:	ikus	ezazu	han	daukagun	baxera	hori	-	esan	zidan	seinalatuz	-,	kafesne	bat	
hartzeko	da,	perikito	bat	itzuliko	zarenean.	–	Ados	–	erantzun	nion	–;	ni	honera	etorriko	
naiz.	
Eta	orduan	abiatu	egin	nintzen.	Miraballera	iritsi	eta	atseden	hartzera	oheratu	nintzen.	
Goizeko	zortzietan	komandantearen	kanpamendutik	bidalitako	batzorde	bat	iritsi	
zitzaidanez,	berriro	itzuli	behar	nuela	esanez,	kamarada	oso	larri	zegoelako,	oso	gaixo.	
"Nola?",	esan	nien.	Ez	zidaten	esan	hilda	zegoela.	Orduan,	ekipamenduen,	erizainen	eta	
sendagaien	zerrenda	egin	nuen	kamaradaren	osasunaz	arduratzeko.	Baina	deigarria	
iruditu	zitzaidan	mezulariak	galdetu	izana	ea	formolik	nuen.	Formola?	Hara	-	esan	nuen	
nik	-.	Hau	arraro	samarra	da.	Zergatik	formola?	"Ez,	nik	ez	daukat	zorro	hori",	erantzun	
nion.	Nire	buruari	esan	behar	izan	nion	"hemen	zerbait	gertatu	zen".	Abiada	bizian	abiatu	
nintzen,	eta	kanpamendura	iritsi	nintzenean,	jakina,	kamarada	hila	zen.	Han	zegoen	bere	
uniforme	gerrillariarekin...	FARCen	hiru	koloreko	banderan	zegoen	mahaitxo	batean	
beilatzen	ari	ziren.	Mutikoen	atsekabea	erabatekoa	zen.	
Enrique	Marulandak	Paisak	Miravallera	egin	zuen	bidaiaren	egunean	gertatutakoa	
kontatzen	du.	Harremana	egin	nuen	eta	berrikuntzarik	ez	zegoela	esatera	joateko	asmoa	
nuen,	baina	bera	ez	zegoen.	Gaixorik	zegoela	banekienez,	partea	ez	ematea	erabaki	nuen.	
Ni	guardiako	komandantea	nintzen.	Segundo	batzuk	lehenago	etxera	sartzen	ikusi	zuen.	
Eta	komandantziara	iritsi	nintzenean	Sandraren	oihua	entzun	nuen.	Hijueputa!	Nire	aita	hil	
da,	pentsatu	nuen.	Horrek	ez	du	bueltarik.	Begiratzera	joan	nintzenean,	bai,	hilda	zegoen.	
Guk	kargatzen	genion	aulki	gorri	batean	eserita	geratu	zen.	Erizainak	iritsi	zirenean,	
bagenekien	ez	zegoela	zer	eginik.	
Orduan,	Akazio	han	zela,	mutilei	deitu	genien	albiste	tristea	jakinarazteko.	Gero,	
Mirakuluko	Paisaren	bila	bidaltzeko	erabakia	hartu	genuen,	bera	baitzen	nagusi	
hierarkikoa.	Handik	etorri	eta	indar	berezien	komando	bat	bizkarretik	erori	zitzaion,	baina	
ez	zegoen	han	-	dio	Enrique	Marulandak.	
Zer	egin	erabakitzeko	–	dio	Paisak	–	Rio	Sucion	zeuden	agintariak	bildu	ginen,	besteak	
beste,	Akazio,	Rolando,	Dario,	Rodolfo...	Eta	ados	jarri	ginen	Manuel	burkidearen	
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heriotzaren	egoera	hori	nola	maneiatu	eta	alde	guztietatik	operatibo	militarren	egoera	
batean.	Hilkutxa	bat	lortzen	saiatzeak	atentzioa	ematen	du,	edozein	dela	ere	sartzeko	
bidea.	Horregatik	erabaki	genuen	kanpamentuan	genituen	ebanista	eta	motozerratzaile	
on	batzuekin	egitea.	Haiek	oholak	atera	eta	egin	zuten.	
Orduan	erabaki	genuen	omenaldia	eta	hileta-ohoreak	antolatzea.	Ez	genuen	uniformerik,	
ezin	genuen	inor	gonbidatu.	Beraz,	Idazkaritzari	baino	ez	genien	jakinarazi.	Zuhurtzia	
handiz	eta	isilpean	egoera	gobernatzeko	agindu	zuten.	200	bat	unitate	sakabanatu	
genituen	mendi	horietan,	eta	isilik	jardun	behar	izan	genuen.	Erabaki	genuen	erretiratuen	
zeudenei	ezer	ez	esatea,	eta	gerrillako	mezulariek	beren	gutunak	aurreratuetan	zifratuta	
uztea.	Haietako	batek	kamaradarekin	hitz	egin	nahi	zuenean,	erantzun	genion	oraingoz	ez	
zela	posible,	ez	zegoelako	kanpamentuan.	Edozein	esaera	asmatzen	genuen	–	dio	Paisak	–	
sekretua	gordetzeko,	non	lurperatuko	genuen	begiratzen	genuen	bitartean,	eta	mundu	
guztiak	jakin	nahi	zuen	non.	
Hasiera	batean	gerrilla	bat	(hamar	kide)	aukeratu	genuen	eta	lagun	horiekin	joan	ginen	
hura	lurperatzera.	Gero,	buru	hotzarekin	pentsatuz,	onena	ezagutzaileen	kopurua	
murriztea	zela	ondorioztatu	genuen,	horrela	tartean	zeudenen	zirkulua	murrizteko	eta	
sekretua	leialenen	artean	gera	zedin	bilatzeko,	kenduko	ez	ziguten.	Horregatik	mugitu	
genuen	beste	leku	batera	Mono	Jojoy	iritsi	zenean.	Eta	arrazoi	nahikoak	genituen	horrela	
jokatzeko.	Manuel	Marulandaren	heriotzaren	berri	izan	zenean,	Santos	presidentearen	
Gobernuak	5.000	milioi	pesoko	saria	eskaini	zion	komandante	mitikoaren	gorpuzkiak	
eman	zizkionari.	Zertarako	jarri	zenioten	prezioa	bere	errautsei,	bere	gorpuzkiei?	Bere	
ideiak	oraindik	bizirik	daudela	pentsatzen	jarraitzen	dutelako.	
Manuel	Marulandak	ahalegin	guztiak	egin	zituen	Jorgerekin	topo	egiteko.	Ez	zion	deitzeari	
utzi.	Esaten	zion:	"Bedi	Mono	zurekin	hitz	egin	behar	dudala,	baina	hori	bai,	ez	zaitez	
etorri	atzean	daramazun	jende	horrekin	guztiarekin.	Espero	zaitut	konpainia	batekin		(60	
gudari),	hau	babesleku	bat	baita	hemen,	eta	zuri,	osasun-arazo	horrekin,	atseden	pixka	
bat	emango	nizuke.	Hemen	dituzu	zure	botikak,	zure	etxea.	Hemendik	gauzak	antolatu	
ahal	izango	ditugu	".	
Kamaradak	bidal	ziezaiokeen	egonaldia	egokitzeko	beharrezkotzat	jotzen	zuena.	Ba	ez	zen	
iritsi.	Kamarada	hil	zen,	eta	Jorgek	albistea	jakin	zuenean,	berehala	etorri	zen	mendikate	
horietatik	200	gizon-emakumekin,	oso	egoera	konplexuan,	gaixorik	eta	operatiboak	alde	
guztietatik	bera	bilatuz.	
Iritsi	zenean,	gizonak	presaz	deitu	gintuen,	Manuel	burkidearen	heriotzarekin	zerikusia	
zuen	guztiaren	eta	ordura	arte	egindako	guztiaren	berri	emateko.	Orduan,	Rolando,	
Mario,	Enrique,	Alonso,	Arley,	Angel,	Dario	eta	nik	osatutako	zortzi	pertsonako	batzorde	
bat	hautatzeko	erabakia	hartu	zuen,	Marulandaren	gorpuzkiak	segurtasunagatik	
birkokatzeko.	
Eta	joan	egin	ginen.	Eta	Marulanda	ukitu	gabe.	Horrela	aurkitu	genuen.	Zegoen	bezain	
astuna,	eta	gu	mendikate	horietan,	sastraka	horietan	mugitzen,	eta	gu	aztarnak	
ezabatzen,	harriz	betetako	leku	bat	aurkitu	arte.	Uff,	hau	arazoa!	Kajoia	alde	batera	
sartzea	egokitu	zitzaigun.	Kobazulo	batek	behartuta	sartu	genuen	eta	errekatxo	baten	
ondoan	utzi	genuen.	Arrastoak	ezabatu	genituen,	ondo	ezabatuta.	
Esan	genuen	han	deabruak	ere	ezin	duela	sartu.	"El	Pato"	ren	aldetik,	ez	nion	utzi	ezta	
inori	ere	Koreguajera	sartzen.	Niri	esan	zidaten	zaintza-ardura	horren	buru	izango	nintzela.	
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Eta	Manuel	komandantea	bost	urtez	egon	zen	lurperatuta,	berririk	gabe.	Baina	gero	jakin	
nuen	Marulandaren	gorpua	2012an	atera	zutela,	Timochenko	eta	Carlos	Antonioren	
agindu	zoro	baten	bidez,	aldebakarrez	eta	Idazkaritzari	kontsultatu	gabe,	auskalo	nora	
eramateko.	Nik,	arloaren	arduradun	eta	jakitun	nintzenez,	ez	nuen	informaziorik	jaso.	Ni	
konturatu	gabe	lapurtu	zuten-dio	Paisak	minez	eta	haserre	-.	Eta	lau	urte	geroago	jakin	
nuen,	2016an.	Hori	traizio	kolpe	bat	izan	zen	niretzat,	eta	sorpresa	handi	bat.	Ez	dut	
arrazoirik	aurkitzen	kamarada	horrela	ateratzeko,	ondo	zainduta	zegoela	jakinda.	
	
	
	

Manuel	Marulandaren	erreskatea	
Lau	urte	geroago,	Manuel	kamaradaren	gorpuzkiak	erein	zituzten	mendi-garaietan	lapurtu	
zituztenetik,	informazioa	iritsi	zitzaidan	–	dena	batera	–,	bai	profanazioari	buruz,	data	
zehatzarekin,	bai	Timochenkok	eta	Carlos	Antonio	buru	zuen	bere	kamarillak	ezkutatu	
zituzten	tokiari	buruz.	
Egia	esan	–	dio	Paisak	bularra	estutuz	-,	oso	haserre	nengoen	gertatutakoarekin,	eta	ez	
nuen	ez	bakerik	ez	sosegurik	ariman,	eta	etengabe	galdetzen	zidan	nork	eta	zergatik	
jokatu	zuten	hain	modu	gaizto	eta	traizionatuan.	Niretzat,	tristuraren	desfogue	bat	izan	
zen,	gorpuzkiak	Caquetatik	oso	urrun	zegoen	Metako	gune	batera	eramanak	izan	zirela	
eta	berreskuratuak	izan	zitezkeela	jakitea.	Orduan,	bi	aldiz	pentsatu	gabe,	haiek	
erreskatatzera	joateko	erabakia	hartu	nuen,	Miravalleko	armadaren	segurtasun-eraztuna	
eta	Guayaberora	daraman	bidean	jarritako	base	militarren	aurreko	gurutzaketa	saihesteak	
zekarren	arriskuaz	arduratu	gabe.	
18	gerrillari,	Teofilo	Forero	zutabeko	hoberenetakoak,	4	kamioitan	estutu	eta	Manuelen	
bila	atera	ginen.	Gogor	egin	genion,	10	orduz	laxatu	gabe.	Bertara	iritsi	ginenean,	soldadu-
patruila	bat	irteten	ari	zen,	eta	bide	bazterrean	jarri	zen,	karabana	geldiarazteko	
ahaleginik	txikiena	ere	egin	gabe.	Astiro,	astiro,	fusila	eskuan	eta	errekameratan	tiroa,	
neke-jantzian,	lokaztuta	eta	izerdiz	betetako	gizonen	ustekabeko	"ohorezko	kale"	hartatik	
igaro	ginen.	Tentsio	handiko	unea	izan	zen.	
Oztopoa	gaindituta,	metro	batzuk	aurrerago	gelditu	egin	ginen,	patruilak	aurrera	egin	
zueneko	helbidearen	berri	emateko	miaketak	bidaltzeko,	eta	ustez	gorpuzkiak	lurperatuta	
zeuden	lekuan	armada	zegoen	ala	ez	jakiteko.	Ingurua	libre	zegoela	ikustean,	mutil	batzuk	
bidali	nituen	lurra	zulatzera	eta	Manuelen	bila.	Bost	orduz	lan	egin	zuten	eta	ez	zuten	ezer	
aurkitu.	Erreferentziak	baino	ez	genituen,	zeinu	batzuk,	baina	ez	puntu	zehatza.	
El	Patora	itzuli	behar	izan	genuen	zalantzagatik:	"Beno,	hortik	dela	esaten	badigute,	
orduan	bilatzen	jarraitu	behar	dugu.	Marulandaren	hondarrak	nola	galduko	ditugun	
horrela	",	zioen	Paisak.	Esan	bezala,	Jorge	Monoak	izendatu	zuen	gorpuzki	enblematiko	
haien	jagole.	
Orduan,	bi	esploratzaile	bidali	nituen,	arlo	hori	bilatzen	eta	arakatzen	jarrai	zezaten	–	dio	
Oscarrek	–.	Esan	nien:	"Zerbait	aurkitzen	duzuenean	abisatu	egiten	didazue	eta	ni	itzuli	
egingo	naiz".	Eta	mutil	horiek	aurkitu	egin	zuten	eta	aurkikuntzaren	berri	eman	zuten.	
Bigarren	zalantzarik	gabe,	berriro	abiatu	nintzen	hara,	hiru	ibilgailutan	banatutako	hamabi	
unitateko	eskoadrarekin.	Gauez	eta	azkar	mugituz,	mendikatearen	eta	sabanaren	arteko	
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errepidean	zehar	sakabanatutako	kontrol	militarrak	saihestu	genituen.	Bertara	iritsi	
ginenean,	bai,	hantxe	zeuden	Komandante	Nagusiaren	hezurrak,	plastikozko	kutxa	batean.	
Maitasunez	eta	gurtzaz	jaso	genituen,	eta	pozez	ere	bai,	profanazioaren	amaieragatik,	eta	
handik	ordu	batzuetara	El	Lozadatik	igaro	ginen	abesti	berriaren	leloa	kantatuz:	
Manuelenak	ez	direnak,	horiek	ez	dira	FARCenak;	FARCenak	ez	direnak,	horiek	ez	dira	
Manuelenak.	
Gaur	Manuel	Marulanda	Velezen	gorpuzkiak	leku	seguru	eta	sekretu	batean	daude.	Bere	
ondarea	Kolonbiako	txiroena,	Bigarren	Marquetaliako	gerrillariena	eta	errebelde	guztiena	
da.	Miravalleko	muino	batean,	antzinako	erresistentziako	kanpamenduen	egoitzan,	bere	
omenaldian,	gerrillari	ospetsuaren	eskultura	bat	dago,	bere	bisera	txanoa	altxatuta,	bere	
toaila	sorbaldan	eta	bere	bota	zingiratsuak,	errealitate	berriari	begira,	bere	bi	eskuekin,	
bere	pistola	eta	orrazia	zintzilik	dauden	erreata	kementsu	eutsiz.	Bizirik	bezala	dago,	eta	
bakearen	eta	Kolonbia	Berriaren	alde	borrokatzen	jarraitzeko	gogoz.	
Romaña	komandanteak	uste	du	gertatutakoa	zuzendaritzako	pertsonaia	batzuekiko	
mendekotasun	itsuaren	ondorio	dela,	pertsona	horiek	beren	mailagatik	obeditzen	
baitzieten,	baina	azkenean	beren	burua	mozorrotu	zuten,	Manuelek	lurrean	
sakabanatutako	matxinadari	uko	eginez	bezala.	
Marulanda	autoritate	handiko	gizona	zen,	baina	aldi	berean	adeitsua	eta	apala.	78	urte	
zituenetik	60	urte	pobreenen	alde,	justizia	sozialaren	alde,	demokraziaren	alde,	
subiranotasunaren	alde	eta	bakearen	alde	borrokatzen	eman	zituen	gau	eta	egun.	Haren	
ondarea	heredatzen	dugunok	zin	egiten	dugu	oinaztutako	banderak	jasoko	ditugula,	lohia	
garbituko	diegu,	kolonbiar	kontzientziaren	gailurrik	gorenean	haizetan	kulunkarazteko.	
	
	
	
	

Jorge	oso	urrun	zegoen	Manuel	hil	zenean	
Bere	heriotzaren	egunean	Jorge	Manuelekin	zergatik	ez	zegoen	azaltzeko,	Aldinéver	
Morantesek	honako	hau	zehaztu	du:	gu	Monoarekin	geunden	Lejanías,	Mesetas	eta	Uribe	
udalerriak	mugakide	dituen	eremu	batean,	zehazkiago	Etxe	Berdearen	eta	Ekialdeko	
Blokea	sortu	zen	tokiaren	artean,	Cuña	Etxea	izenarekin	ezaguna.	Hiru	jeneral	hartzeko	
baldintzak	sortzen	ari	ginen,	armadako	goi	agintariak,	gurekin	hitz	egitea	eskatu	zutenak.	
Haiek,	beste	militar	askok	bezala,	Manuel	Marulanda	Velezek	armadako	ofizial,	ofizialorde	
eta	soldaduei	zuzendutako	gutunak	arretaz	irakurri	zituzten	eta	FARCeko	Idazkaritzarekin	
harreman	zuzena	izan	nahi	zuten.	Gure	Komandante	Nagusiak	komunikazio-zubi	bat	ezarri	
nahi	izan	zuen	beti	Indar	Armatu	ofizialetako	kideekin	–	gogoratzen	du	Aldinéver	
enfasiarekin.	
Eta	gaineratzen	du:	zeregin	hau	Marulandarekin	koordinatua	izan	zen.	Aipatutako	
militarrek	aldez	aurretik	jakinarazi	ziguten,	kontaktu	baten	bidez,	ez	zetozela	bat	Alvaro	
Uribe	orduko	presidentearen	segurtasun	demokratikoko	politikarekin;	izan	ere,	politika	
horrek	aske	utzi	zituen	positibo	faltsuak,	milaka	gazte	errugabe	erail	baitzituzten,	
komunikabideen	bidez	borroketan	hildako	gerrillari	gisa	aurkezten	zirenak.	Inork	ez	du	
ahaztu	behar	Uribek	odol-litroekin	neurtzen	zituela	bere	segurtasun	demokratikoaren	
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arrakastak	–	gogoratu	du	Aldineverrek	–.	Jeneral	jaunek,	zeinekin	biltzeko	baldintzak	
prestatzen	baikenituen,	ez	zuten	bat	egiten	Estatuaren	konplizitatearekin	une	hartan	
Metako	departamenduan	aurrera	egiten	ari	ziren	talde	paramilitarrekin,	mendi	lautada	
osoan	zehar,	Putumayo	eta	Caquetátik	Araucara.	Haiek	militarki	eraso	zieten,	eta	horrek	
biziki	nahigabetu	zuen	Uribe	jauna.	
Bilera	Casa	Cuñan	egitekoa	zen.	Jeneralek	bi	aukera	zituzten	iristeko:	bata	helikopteroz	
zen,	eta	horrek	ez	zien	berrogei	minutu	baino	gehiago	ematen	uzten	elkarrizketetan;	
bestea,	berriz,	errepidetik	sartu	eta	ordu	pare	batez	mandoetan	egitea	zen.	Gaur	egun,	
toki	hau,	Kafreko	uhinak	izeneko	babesleku	indigena	bat	da.	
Militar	horiek,	beste	askok	bezala,	garbiki	aurre	egin	ziguten,	gerra	zikinik	gabe.	Militar	
ezagunak	ziren,	euren	operazioen	bidez	baja	garrantzitsuak	eta	sentiberak	eragin	
zizkigutenak,	Marco	Aurelio	Buendía	komandante	gerrillariaren	heriotza	kasu,	FARCen	
ikuspegi	handienetako	bat	zena.	Romañaren	anaia	ere	hil	zen,	Ismael	Ayala	bezala	
ezaguna,	Manuela	Beltran	Fronteko	komandantea.	Bogota	eta	Cundinamarcako	leku	
estrategikoenetatik	atera	nahi	gintuzten.	Gure	aurkariak	izan	ziren,	bajak	eman	zizkiguten,	
baina	gure	errespetua	zuten,	Aldineverren	arabera.	
Gure	aldetik,	militarrekin	eta	poliziekin,	beren	mailako	egiturekin	eta	goi-karguekin	hitz	
egiteko	prest	gaude,	eta	minutu	batez	ere	pentsatu	behar	dugu	haiekin,	erakunde	
armatuko	komandante	arrazionalenekin,	hitz	egin	behar	dugula	konfrontaziorako	
irtenbide	politiko	bat	bilatzeko,	eta	Gobernu	berri	bat	ezarri	behar	dugula,	ikuspegi	berri	
batekin,	barne-hartzailea,	ustelkeriaren	etsaia,	giza	eskubideak	errespetatzen	dituena,	
jendeari	bizitza	duina	emango	diona.	Subiranotasuna	gailentzea	Manuel	burkidea	hil	zen	
egunean	–	dio	Aldineverrek	–	ni	ez	nengoen	jada	Monoaren	kanpamentuan;	hura	
Komandante	Nagusia	zain	zegoen	lekurantz	zihoan.	Baina	Jorgek	zuzenean	deitu	ninduen	
irratira,	eta,	irratiko	operadorerik	gabe,	2008ko	martxoaren	26ko	partida	triste	haren	berri	
eman	zidaten	kodeen	bidez.	Marulandaren	heriotzaren	albistea	isilpean	gorde	zen	bolada	
batez.	Monori	damu	handia	nabari	zitzaion	Marulanda	hil	zen	egunean	Marulandarekin	
egon	ez	zelako.	Jorgek	ia	ez	zuen	lorik	egiten.	Gaueko	hamabietan	oheratzen	zen	eta	
handik	bi	ordura	ordenagailu	baten	aurrean	ikusten	genuen.	Goizeko	hiruretan	bilerak	
egiten	zituen	misioak	eta	posta	bidaltzeko.	Asko	ziren	Borroka	Konpainia	eta	Fronte	
ugaritatik	iristen	zitzaizkion	kontsultak.	Guk	mezuak	irakurtzen	genituen	eta	ordu	horretan	
laburpenak	egiten	genizkion,	eta	oinarri	horren	gainean	orientabideak	ematen	zituen.	
Monoa	tropa	askorekin	zebilen.	Oso	kuttun	egin	zuen	aginte-dohaina	zuen,	ez	bakarrik	
soldaduen	artean,	baita	eskualdeko	nekazarien	artean	ere.	
Gerrilla	talde	eta	egitura	handiak	maneiatzen	zituen	eta	modu	eraginkorrean	konpontzen	
zituen	bere	behar	logistikoak	eta	eskakizun	politikoak.	Nazioan	eta	nazioartean	
gertatutakoaz	jakinaren	gainean	zegoen,	eta	gai	horietaz	gogotik	eztabaidatzen	zuen.	
Bere	bizitzako	azken	hilabeteetan	Marulandak	gerrilla	mugikorren	gerrara	itzultzeaz	hitz	
egiten	zuen.	Zirkular	batean	–	gogoratzen	du	Aldinéverrek	–	Komandanteak	eskatzen	
zigun	aztertzeko	eta	arrazoia	bilatzeko	zergatik	jo	gintuzten	militarki	hainbeste	
arrakastaren	ondoren,	jakinda	tropekin	borrokan	ari	ginela	lau	urtez	gure	aurkako	
operazioen	buru	izan	ziren	jeneralen	zuzendaritzapean.	"Geure	buruari	galdetu	behar	
diogu	–	zioen	Marulandak	–	ez	ote	ditugun	ezagutzen	konfrontazioaren	funtsezko	arauak,	
non	aurrerapausoak	eta	hedapen	nazionala	lortu	ditugun,	Plan	Estrategikoak	jarrera	
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berriak	hartuz	adierazten	duen	bezala?"	Halako	kezkek	hartzen	zuten	Komandantearen	
gogoa.	
	
	
	
	
	
	
	

Jorge	Briceñoren	heriotza	
Indarra	unitate	mugikor	eta	txikiagoetan	dislokatzeko	atzerapena,	agian,	Monoaren	akats	
bat	izan	zen,	eta	bere	heriotzaren	balizko	kausetako	bat,	Aldineverren	arabera.	Izan	ere,	ia	
kontzentratuta	geunden	eremu	ez	oso	zabal	batean,	eta	indar	publikoak	eskura	zuen	
puntako	teknologia	militar	horrekin	guztiarekin,	ia	ezinezkoa	zen	gure	kokapena	isilpean	
gordetzea.	La	Macarena	Serraniara	tona	elikagai	sartzeak,	operazio-antzoki	txiki	samarra	
zena,	eta	inteligentziaren	lanak	eta	aginte-instantzia	batzuek	igarotako	barne-infiltrazioak,	
zalantzarik	gabe,	bonbardaketarako	eta	ondorengo	heriotzarako	baldintzak	sortzera	
eraman	zuten	–	uste	du	Aldineverrek.	
Jorgek,	lehorretik	armada	ez	zela	iristen	uste	zuen,	eta	benetan	frogatu	zuen,	oihaneko	
zenbait	tokitatik	sortzen	ziren	armadaren	aurrerapenak	berunez	geldiaraziz.	Ez	zuen	behar	
beste	kontuan	hartu	teknologiaren	zeregina,	nahiz	eta	beti	zegoen	horren	jakinaren	
gainean.	Agian	adoretu	egin	ginen.	Operazio	militar	garrantzitsuak	garatzen	ikasi	genuen	
ofentsibaren	erdian,	eta	Mono	beti	zegoen	bere	tropen	buru,	kontingentzia	guztiak	ondo	
konponduz.	
Baina	komandantearen	heriotzaren	arrazoi	nagusia	erosi	berri	zituen	diabetikoaren	
botetan	mikrotxip	bat	jartzea	izan	zen.	Estreinatu	eta	bi	egunera	hegazkinek	jaurtitako	C4	
tonekin	bonbardatu	zuten,	indarra	neurriz	kanpo	erabiliz.	Alfonso	Cano	komandanteak	
Jorgeri	ohartarazi	zion	inteligentzia-iturri	fidagarrien	bidez	jakinarazi	ziotela	infiltratutako	
aginte	bat	zuela,	eta	horrek	bere	mugimenduei	buruzko	datu	guztiak	ematen	zizkiela	Indar	
Militarrei	eta	poliziakoei.	
Bonbardaketaren	egunetan,	Ekialdeko	Blokeko	Estatu	Nagusiaren	bilera	bat	egiten	ari	
ginen.	Hiru	lanegun	generamatzan.	Igandean	ez	genuen	bilerarik	egin.	Egunean	24	orduz	
hegazkinez	ibiltzen	zenez	–	hegazkin	bat	irteten	zen	eta	beste	bat	iristen	zen	kanpalekuen	
gainetik	hegan	egitera	–,	lekuz	aldatzeko	eskatu	genion.	Erantzun	gisa,	mundu	guztia	
gotortu	eta	lehen	mailan	geratzeko	agindu	zuen.	Monoa	bunker	batean	lo	zegoen,	lurpeko	
aterpe	batean.	Bonbardaketa	goizeko	ordu	bietan	hasi	zen	eta	bonbek	bunkerra	zapaldu	
zuten.	Itota	hil	zen.	Ez	zegoen	zaurituta.	Erantzun	gerrillaria	izan	zen.	500	gerrillari	baino	
gehiago	zeuden,	heroismoz	eta	adorez	borrokatu	zutenak	hiru	egunez.	
Bonbardaketaren	biharamunean,	kanpamentura	Alonso	45,	Rolando,	Ivan	Merchan	eta	ni	
sartzea	lortu	genuen	–	dio	Aldineverrek	–.	Alboetatik	eraso	behar	izan	genuen.	
Kanpamendua	bonbek	eraitsi	zuten.	Mendi	eraitsia	kea	zeriola	zegoen	oraindik.	Ez	genuen	
ezer	aurkitu.	Ez	genuen	Mono	ikusi,	bere	kanpamentua	zegoen	tokian	argi-seinale	gorri	
bat	ematen	zuen	aparatu	bat	besterik	ez.	Zortzi	bat	gerrillari	hil	ziren	berarekin,	eta	
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lurperatuta	geratu	ziren.	Ekonomatua	eta	komunikazio	zentrala	besterik	ez	ziren	ukitu	
gabe	geratu.	
Jorge	Briceño	komandantearen	kanpamendua	La	Macarena	Serranian	zegoen,	Santo	
Domingo	ibaitik	bi	kilometrora,	zehazkiago	Caño	Tolueno	ibaiaren	ertzean,	gerrillariek	
horrela	bataiatua,	bertan	FARCen	Ekialdeko	Blokeko	TNT	fabrika	batek	funtzionatu	
zuelako.	
	
	
	

Anekdota	marulandiarrak	
Manuel	Marulanda	eta	Alfredo	Gutiérrez	
"Marrano	Gordo"	ra	iristen	ginenean,	ekonomia	atoian	eramateaz	nekatuta	–	dio	Enrique	
Marulandak	–,	telebista	ikusteko	ikasgelara	joateko	eskubidea	genuen.	Nire	aitari	ez	
zitzaion	asko	gustatzen	telebista	ikustea,	baina	egongelara	joaten	zen	gu	nola	iritsi	ginen	
ziurtatzera,	Alfredo	Gutierrez	abesten	eta	jotzen	ari	ez	bazen.	Hor	geratzen	zen,	ederturik	
eta	irribarretsu	bezala.	Nola	gustatzen	zitzaion	Alfredo	Gutierrezen	musika!	Lisandro	
Mesa,	Dario	Gómez	eta	musika	paisa	entzutea	ere	gustatzen	zitzaion.	Musika	zen	bere	
puntu	ahulena.	Kaguaneko	bake	elkarrizketetan,	gora	eta	behera	ibiltzen	zen	bere	
vallenato	talde	gerrilariarekin,	kanpamentuak	musikaren	alaitasunez	betetzen.	Edozein	
aitzakiaz	baliatzen	zen	gerrillariak	pozik	egongo	ziren	dantza	bat	agintzeko.	Tragoa	
banatzen	zuen,	baina	gutxi,	jendea	mozkortu	ez	zedin.	Beti	mozkortzen	zen	bakarra	
"Urtxintxa"	zen,	bazekielako	agureak	non	zeukan	ezkutalekua.	Ez	zen	nekatzen	nire	aitari	
ziria	sartzen,	baina	asko	maite	zuen.	Batzuentzat	aitak	bidaltzen	zuen	mutilei	txantxak	
egitera,	ondoren	dibertitzeko.	
	
	
	
	

Galdutako	plakaren	bilaketa	
Plaka	duela	mende	erdi	ereindako	metalezko	izar	bat	da	(agian	hirurogei	urte),	Estatuko	
topografo	batzuen	eskuek	ereindakoa,	ekialdeko	mendilerroaren	garaiera	handienetako	
batean.	Huila,	Meta	eta	Caquetá	departamentuen	kokapen	zehatza	adierazten	duten	hiru	
punta	ditu.	Handik	igaro	zen	zenbait	hamarkada	lehenago	Manuel	komandantea;	orain,	
Bigarren	Marketaliako	zereginetarako,	datu	horiek	freskatu	behar	zituen.	
Behin	batean	–	apuntatzen	du	Paisak	–	Kamaradak	deitu	zidan	eta	Plaka	miatzen	lagundu	
behar	niola	esan	zidan.	Berrogei	urte	zeramatzan	han.	Azaldu	didanez,	kobrezko	plaka	bat	
da,	eta	hiru	punta	ditu,	bakoitza,	oso	mendi	altu	bateko	sail	bat	seinalatuz.	Eta	honako	
arrasto	hauek	jasotzen	ditut:	"Guayabero	osoa	hartu	behar	duzu	goian	errekatxo	bihurtu	
arte.	Hor	jaiotzen	da	Guayabero.	Igo	kainoi	horretatik	aldapa	bat	aurkitu	arte,	non	
errekatxo	batzuk	jaiotzen	diren.	Hor	gelditzen	zara	eta	oso	ondo	ikusten	dituzu	Huila,	
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Caqueta	eta	Meta	urrutian.	Nik	leku	horren	koordenatua	behar	dut.	Guayabalera	doan	
bide	bat	egiteko	behar	dut,	Pato.	Beste	bat	Huilan	Barayara	zuzen	irteteko,	Rigon.	Hau	
hemengo	egoera	zailduz	gero,	ni	plaka	horretatik	abiatzen	naiz	".	
Agindu	horiei	jarraituz	atera	zen	Paisa	sei	unitaterekin,	Guayabero	goian.	Marulandak	
adierazitako	aldapa	aurkitu	zuen.	Bertatik	igo	eta	bere	ezaugarriengatik	Oskarrek	susmatu	
zuen	zelaigune	batera	iritsi	ziren,	Marulandak	helmuga	bezala	markatutako	tokia	zena.	
Goroldio	handi	bat	zegoen.	Orduak	eman	genituen	bilatzen	–	dio	Paisak	–	eta	ezer	
aurkituko	ez	genuela	uste	genuenean,	esploratzaileek	lata	zahar	batzuk	aurkitu	zituzten.	
Orduan	lurra	burdinez	miatzen	hasi	ginen,	mutiletako	batek	zerbait	gogorra	aurkitu	zuen	
arte.	Eta	matxetearekin	garbitzen	hasi	ginen	plaka	ospetsua	ikusi	genuen	arte.	Metro	
karratu	bateko	zementuzko	koadro	bat	zen,	eta	erdian	hiru	puntetako	brontzezko	plaka	
zaharra	zegoen.	Ondo	garbitu	genuen.	Data	batzuk	zituen	izena	emanda.	Eta	orduan	
koordenatua	hartu	genuen	GPSarekin.	Aseguratutako	datuarekin	partea	berriro	
pasatzeko,	baina	Guayabalen	ibilbidea	bilatuz.	Nagusiak	esana	zigun	ezkerrerantz	doan	
aldapan	behera	jaitsi	behar	genuela.	Ibilbide	horretan,	Pepos	izeneko	bi	ibaiekin	topo	
egiten	da.	Hortxe	jaiotzen	da	Pato	ibaia.	Informazio	horrekin	–	dio	Paisak	–	El	Pato	
eskualdearekin	komunikatzen	hasi	ginen.	Eta,	hain	zuzen	ere,	handik	Guayabalera	irten	
ginen,	eta	handik	Miravallerako	bidea	hartu	genuen,	eta	handik	Coreguajera	itzuli	ginen	
Marulandaren	bila.	Tipoak	oso	pozik	hartu	zuen	aurkikuntzaren	eta	misioaren	
arrakastaren	berri.	
	
	
	
	

Manuelen	bisita	hunkigarria	El	Patora	
Pastranarekin	99ko	bake	negoziazioetan	gertatu	zen.	Manuel	kamaradak	Los	Pozosera	
deitu	eta	esan	zidan:	
–	Paisa	gizona,	El	Pato	zeharkatu	nahi	dut...	oso	ondo	ezagutzen	dut	eta	aspaldi	ez	naiz	
joan.	
-	A?	Bada,	nahi	duzunean	joango	gara	-	esan	nion	-.	Han	kalitatezko	toki	bat	dugu	zuretzat.	
Orduan	abiatu	ginen.	Bere	kamionetan	zoriontsu	zihoan	eta	bere	guardia	eta	txakurrak	
zeramatzan.	La	Libertad	izeneko	puntu	batera	iritsi	ginen	El	Pato	erdigunean,	Chorreras	
eta	Guayabal	artean.	Han,	mendi	nagusi	batean,	errepide	bazterrean,	kiosko	txiki	bat	
eraiki	genuen	bulego	batekin,	porlanezko	pisu	batekin	eta	bainugela	pribatu	batekin.	
Handik	hurbil	kanpamendu	bat	genuen,	eta	han	egoten	nintzen	ni	hogei	gerrillarirekin,	
beren	ostatu	eta	komunekin.	Fruta-arbolak,	yuka,	banana,	gasolina	ponpa	eta	errepidea	
genituen.	Eta	gizona	iritsi	eta	hantxe	parapetatu	zen.	
San	Bizente,	Ehiztariak	Batailoia,	Meategi	Zuriak,	Puerto	Amor,	Campanas,	Las	Morras,	Los	
Andes,	Chorreras	eta	La	Libertad	igaro	genituen.	Eta	egoera	aztertu	ahala,	gogoratzen	hasi	
zen.	Oroitzapenak	denak	etortzen	zitzaizkion,	eta	denetatik,	taldean	bezala.	Eta	astindu	
egiten	zuten.	Irauli	egiten	zutela	sumatzen	nuen.	
Lekua	benetan	gustatu	zitzaion,	eta	gizona	kioskoan	amarratzen	joan	zen,	mahaia	eta	lau	
aulki	besterik	sartzen	ez	ziren	lekuan.	Eta	kondenatu	batek	bezala	idazten	zuen.	Bat-
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batean	jaiki	eta	aulki	bat	hartu	eta	teilatu-hegalean	eseri	ginen,	aurrez	aurre	Pato	aldeko	
margo	bizi	txundigarria	zuela,	bere	ibai	ozena,	mendiak	eta	harkaitzetatik	askatzen	diren	
ur-jauziak.	Eta	orduan	bere	oroitzapenen	kontzertuari	jaregiten	zion.	Eta	hatz	erakusleaz	
seinalatuz	esaten	zidan:	"Begira,	Paisa,	Joselorekin	pasatu	nintzen,	han	aurrean	Majiña	
dago...	kanpamentu	bat	zegoen.	Hara	iristeko,	basapizti-bide	bat	genuen,	zorrotada	haren	
ertzetik	igotzen	zena;	horixe	zen	sarrera.	La	Majiñatik,	mendikatearen	bizkarra	zeharkatuz,	
Coreguajera	zuzenean	eramaten	zuen	bide	sekretu	bat	ireki	genuen,	eta	hantxe	genuen	
benetan	ama-kanpamentua.	Alde	hartan	kanabera	asko	erein	genuen	eta	azukrea-faktoria	
genuen,	eta	mando	kantitatezkoak		genituen.	Han,	aldapa	horren	atzean,	dagoen	lursail	
hori	Joselorena	da...	".	
"Joseloren	etxaldea	hor	dago	oraindik",	esan	nion.	Nekazarien	begirunea	hain	da	handia,	
ezen	gaur	arte	inor	ez	baita	ausartu.	Mundu	guztiak	daki	El	Paton	hori	Joseloren	etxaldea	
dela.	
"Teofiloak	etxe	on	bat	eraiki	zuen	goian",	esan	nion	lekua	seinalatuz.	Denetarik	erein	
genion,	fruitu-arbolak	ere	bai,	baina	egun	batean	armada	iritsi	eta	su	eman	zion,	kandela	
sartu	zion	FARCekoa	zela	argudiatuz,	baina	ezin	izan	zuten	lurra	eraman,	horregatik	
jarraitzen	du	han	leku	berean.	Nola	gozatzen	zituen	Marulandak	istorio	hauek!	
Lau	egun	eman	zituen	Manuelek	operazi-antzoki	horretan,	eta	hamarkada	batzuk	
lehenago	erresistentziaren	buru	izan	zena.	Askatasunetik,	aske	eta	zoriontsu	itzuli	zen	Los	
Pozosera,	bake	elkarrizketen	egoitzara.	
	
	
	
	

Heriotzaren	ipuina	
Egun	batean	aitak	–	gogoratzen	du	Enrique	Marulandak	–	heriotzaren	ipuina	bota	zigun.	
"Bazen	tipo	bat	oso	gaizki	portatzen	zena;	kaltegarriegia	zen	(honela	hasi	zuen	narrazioa).	
Ohartarazi	zitzaion:	ondo	portatu,	bestela	heriotza	dator	eta	eraman	egiten	du.	-	Nik	ez	
dut	pendejada	horietan	sinesten,	ez	deabrua	ez	heriotza	ez	baitira	existitzen	pertsona	gisa	
-	erantzun	zuen	gizonak.	Baina,	hala	ere,	badaezpada	ere	kontuz	ibili	zen...	-	Heriotzari	
adarra	joko	diot	-	esan	zuen	bere	kolkorako.	Bizardun	eta	metxoso	zenez	gero,	bizarra	
moztu	eta	burua	afeitatu	zuen.	-	honekin	ez	nauzu	ezagutuko	-	esan	zuen	oso	ziur.	Eta	
egun	batean,	hain	zuzen	ere,	heriotza	agertu	zen	eskualdean,	bere	sega	prest	zuela,	eta	ez	
zuen	aurkitu,	haren	bilaketa	sakona	gorabehera	egin	arren.	Benetan,	heriotza	oso	
nekatuta	zegoen,	eta	bere	ikerketa	guztiak	bertan	behera	uzteko	gogoz.	Orduan	etxe	
batera	iritsi	zen,	gizon	gaiztoa	aterpetu	zen	lekura.	Sentitu	zuenean,	hau	ate	baten	atzean	
ezkutatu	zen,	hain	zorte	txarrarekin,	non	hezurdunak	aurkitu	baitzuen.	Horren	bila	zebilela	
jakin	gabe,	begiratzean	esan	zuen:	-	Melenudo	aurkitzen	dudan	bitartean	burusoil	hau	
eramango	dut.	Beraz,	dohakabe	hark	ezin	izan	zion	heriotzari	ihes	egin	".	
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Yariren	bonbardaketa	
El	Paujilen	(Yarí)	kanpatuta	geunden,	kotxe	batzuk	eta	ekonomia	handia	(elikagaiak)	
ezkutatuta	genituen	gune	batetik	gertu.	Orduan	untxi	bat	etorri	zen,	lau	urtean	behin	
gertatzen	den	ibaiaren	ilgora	bat,	hamar	metroko	garaierara	iritsi	zena,	gordelekuak	
genituen	oihanean	urak	hartuz.	
Hori	ikusita,	aitak	ekonomia	kanoetan	mugitzera	bidali	zuen,	motorrak	kareletik	kanpo	
zituela.	Gurekin	Rolando	eta	Akazio	zeuden.	Baina	arratsalde	hartan,	gauak	ustekabean	
harrapatu	zituen	erreskatatzaileak,	eta	kanpamentura	itzuli	behar	izan	zuten	ibaia	argituz.	
Ez	ziren	konturatu	inteligentzia	hegazkin	batetik	behatzen	ari	zitzaizkiela	
kanpamenduraino.	Yuriren	eskaneatzearen	bidez,	hegazkinak	eskatu	zituztela	jakin	
genuen,	baina	hauek	ez	ziren	iritsi,	arean	eguraldi	txarra	egin	zuelako.	Hodei	lodiz	itxita	
zegoen.	Erasoa	zehaztu	gabe	itzuli	behar	izan	zuten.	
Hamar	gerrillari	besterik	ez	ginen	aitari	kanpamenduan	laguntzen	genionak	–	azaltzen	du	
Enrique	Marulandak	–.	Igandea	zenez,	berak	esan	zigun:	"Gaur	bainua	dago,	arropa	
garbitu	eta	armak	garbitu".	Nik	"marroia"	ikusi	nuenez	–	DC-3	artilada	hegazkinari	horrela	
deitzen	genion	–,	Charco	Caimanerantz	jaitsi	nintzen,	hegazkingintzako	poligono	bat	
baitzen,	tokitik	hamar	bat	kilometrora,	Los	Lobos,	Camuya,	Yarí	eta	Caguán	artean,	eta	ez	
nuen	arropa	garbitu	nahi	izan.	Ni	zubian	eserita	nengoen,	"Marroia"	pasatu	eta	ordubetez	
Charco	Kaimanen	bueltaka	ibili	zenean.	Ez	nintzen	fidatzen.	Etorri	zitzaigunean	sentitu	
nuen,	eta	hurbiltzen	ari	zenean,	pilotuari	entzun	nion	monitoretzatik,	helburura	hurbiltzen	
ari	zela	esanez.	"Hor	botako	dizkiet	bengalak,	horra",	esan	zuen	pilotuak.	Orduan	bengalak	
askatu	zituen	kanpamentutik	gora.	Hirurogei	bat	gerrillari	zeuden	kanpoan	misioak	
betetzen,	eta	gu	hamar	baino	ez	ginen.	Hau	gertatu	zenean,	esan	nion:	"Aita,	
ordenagailuak".	Baina	jaso	nuen	erantzuna	hauxe	izan	zen:	"Ez	jauna,	salba	dezagun	guk	
gailu	horiek	gero	lortzen	direla".	Orduan	irten	egin	ginen.	200	bat	metro	mugitu	eta	
tantetxo	bat	gelditu	ginen.	Une	horretan	bonba-zaparrada	bat	erori	zen	kanpamentura,	
metraila	eta	guzti.	Esan	zidan:	"Enrike,	joan	zaitez	hemen	zuzen	eta	bilatu	hitzartutako	
erretiratzea,	eta	han	zaudenean,	oihu	egiten	diguzu".	Bertara	iritsi	nintzenean,	zuhaitz	
handiak	baitziren,	deitu	egin	nien.	Eta	Yuri	eskaneatzen	ari	zenez,	pilotuek	"sarrera	
aldatuko	dugu"	esan	zutenean	entzun	zuen.	Orduan	aitak	esan	zuen,	itzul	gaitezen.	Ni	
orduan	lekutik	mugitu	nintzen	bonbak	hor	erortzen	hasi	zirenean.	Luku	bonbak	jaurti	
zituzten.	Hegazkinaren	pikatu	bakarra	eta	sei	eta	zazpi	bonba	artean	lehertzen	ziren.	Ez	
zen	ezer	gertatu.	Yayita	eta	Sandra	bonbak	erortzen	zirenean,	gainera	botatzen	
zitzaizkion,	estali	eta	bonbetatik	babesteko.	Haserretu	egin	zen	eta	ibiltzen	uzteko	esan	
zien.	Horrelakoa	zen	nire	aita,	oso	freskoa.	
	
	
	
	

	
	



	 87	

Inoiz	esnatu	nahi	izan	ez	zuenaren	ametsa	
Euria	ari	zuen,	eta	gu	aldapan	gora.	
-	Aita	esan	nion	-,	nik	aurrera	egiten	dut,	eta	pasabide	txar	batean	irristatzen	bazaraz	–	
zorua	delikagarria	zelako	–,	nik	eskua	ematen	dizut	eusteko.	Eta	amets	horretan	
murgildurik,	estrategiaz	hitz	egiteko	eskatu	nion.	–	Ole,	nik	gutxi	dakit	horretaz	-	erantzun	
zidan	-;	dakiena	Jacobo	da.	Eta	jaisten	jarraitu	genuen	ibai	batera	iritsi	eta	handik	
harkaitzezko	beste	muino	bat	igo	genuen	arte.	Gailurrera	iritsi	ginenean,	hau	mahai	
harritsu	handi	bat	zen,	eta,	atzealdean,	sabana	oso	eder	bat	ikusten	zen,	mendiko	
sastrakak	eta	moritxalak	zituena,	eta	puntu	batzuk	seinalatzen	nizkion,	toki	horietan	zer	
zegoen	azaltzen	nion,	nortzuk	bizi	ziren	urrutiko	etxe	berdetuetan.	Eta	amets	horretan	
nengoela,	bat-batean	guardiarako	deitzen	didate,	inoiz	esnatu	nahi	izango	ez	nukeenaren	
loalditik	esnatuz.	
	
	
	
	

Leyvaren	segada	
Martxa	bat	hasi	genuen.	Komandanteak	esaten	du	non	gelditu	atseden	hartzeko.	
Normalean,	orduro	egiten	da.	Eta	ordubete	igaro	zen	eta	berak	ez	zuen	ezer	esan.	Orduan,	
nik	jarraitzen	nuen	–	kontatzen	du	Enriquek	–.	Ordu	bi	pasatu	zirenean,	zain	geratu	
nintzaion,	eta	esan	nion:	
–	Kamarada:	bi	ordu	daramatzagu	eta	jendea	nekatuta	dago.	
-	Aizu,	eta	zuk	ez	dakizu	orduro	gelditu	behar	dela?	-	erantzun	zidan.	Uste	nuen	berak	
agindua	emango	zuela	eroso	sentituko	zen	leku	batera	iristen	ginenean.	Orduan	jarraitu	
genuen.	-	Baliteke	-	esan	zigun	-,	hemendik	eta	handik	tropak	aurkitzea,	Romañak	
jakinarazi	berri	baitu	helikopteroen	gainhegaldiak	izan	direla	Leyva	eta	Caño	Reyes	ibaien	
gainetik.	
Kontuz	ibili	ondoren,	leku	batera	iritsi	eta	esan	zigun:	
–	Hemendik	hara,	ez	dago	arriskurik,	libre	ibil	daitezke,	ezin	garelako	hemen	geratu.	Ezin	
dugu	arrastorik	utzi.	Eta	abiatu	egin	ginen.	
	
500	bat	metro	egin	genuen	aurrera	eta	niri	abangoardia	gelditzea	bururatu	zitzaidan.	Aita	
iritsi	zenean,	aurrera	jarraitzeko	agindua	eman	nuen.	Soldaduak	zain	genituen	ehun	
metrora	segadaka.	Ernesto	–	Putumayoko	indigena	bat	–	lehenengo	postuan	zihoan	tiroz	
erori	zirenean.	Denok	askatu	genituen	ekipoak	borroka	egiteko.	Orduan	Manuel	burkideak	
esan	zigun:	"Joan	zaitezte	bidetik	ordenan.	Inor	ez	da	bidetik	ateratzen	".	Makurtuta,	nire	
ekipoa	arrastaka	eraman	nuen,	baina	sorbaldara	botatzen	saiatu	nintzenean,	txolindu	egin	
nintzen,	baina,	nolanahi	ere,	atera	egin	nuen	–	esan	zuen	Enriquek	–.	Kilometro	bat	
erretiratzean,	bi	lagun	falta	zitzaizkigun,	eta	"beltzarana",	beti	kamaradarekin	egoten	zen	
txakurtxoa.	Hara	eraman	gintuen	gerrillariak	eta	txakurtxoa	iritsi	ziren	arte.	Zortzi	ekipo	
galdu	ziren.	18:	00etan	iritsi	zen	punteroa,	indiarra.	Ekipoarekin	irtetea	lortu	zuen,	"a	
quemarropa"	heldu	zioten	arren.	Orduan	beste	kilometro	bat	egin	genuen.	
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Han	egon	ginen	egun	batez.	Leyvarako	bideari	berriro	ekin	genionean,	tropen	arrastoak	
aurkitu	genituen.	Ibaiaren	ertzean	bilera	bat	egin	genuen	gertatutakoaren	balantzea	
egiteko.	Dariok	proposatu	zuen	Escuadra	berezi	bat	(12	unitate)	osatzea,	Manuel	burkidea	
ateratzeko,	ustekabeko	liskarrak	gertatuz	gero.	Proposamenaren	berri	izan	zuenean,	
honela	erantzun	zuen,	zirkinik	egin	gabe:	"Ole,	borroketan	ni	babesteko	Escuadra	bat	
izendatzea,	hori	ez	da	horrela.	Kontrakoa	da.	Ni	naiz	komandantea	eta	zuek	atera	behar	
zaituztedana	".	
Marulandari,	berriz,	Luis	Vidales	poeta	komunista	handiak	idatzi	zion	poemak	iraintzen	du	
etapa	ekaiztsu	honetan	gertatutako	guztia:	
“Canto	Colombia	a	Manuel,	el	guerrillero/	es	este,	América	Latina,	el	que	yo	canto/	a	este,	
mundo	de	hoy,	os	lo	presento/	Manuel	es	el	padre	de	la	selva	colombiana/	es	el	pastor	de	
la	paz	en	el	rebaño/	Manuel	es	hermano	de	los	ríos	y	del	viento/	y	allá	donde	es	más	libre	
la	montaña/	dulce	patria	hacia	el	cielo,	allá	lo	siento/	En	su	loor	la	noche	iluminada/	suelta	
su	tiroteo	de	luceros/	Las	altas	tierras	limpias	lo	vieron	colombiano/	y	el	aire	puro	le	fue	
dócil	a	su	sueño/	El	águila	que	pasa	es	un	disparo/	cada	ave	es	como	un	papel	que	cruza	el	
cielo/	Para	hablarle	de	patria	los	árboles	susurran/	y	el	mástil	de	la	palma	flamea	su	
bandera/	para	indicar	que	pasa	el	guerrillero/	¡Un	momento!	le	dice	la	límpida	mañana/	y	
sobre	un	risco	del	ande	americano/	le	saca	una	foto	espectral	de	cuerpo	entero/	Los	
árboles	son	como	escuadras	de	su	ejército/	por	defensor	del	pobre,	pariente	próximo	del	
trigo/	como	a	este	le	sucede:	que	cuarenta	veces	lo	han	dejado	muerto/	solo	para	quedar	
cuarenta	veces	vivo”.		
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Estatuaren	traizioa	Habanako	Bake	
Akordioari	
Estatuko	erakundeei	eta	nazioarteko	komunitateari	zuzendutako	hainbat	gutunetan	
Habanako	Akordioaren	inguruan	gertatutakoa	oso	ondo	azaltzen	bada	ere,	beste	ohar	
batzuk	erantsi	nahi	ditugu,	zalantzarik	gabe,	FARCen	arma-emate	malenkoniatsuarekin	
amaitu	zen	Estatuaren	engainu-maniobra	hobeto	ulertzen	lagunduko	diguten	argiak	
proiektatzen	dituztenak.	

	

	

Rosa	Luxemburg	Nazioarteko	Konferentziari	
agurra	Berlinen	
Rosa	Luxemburg	XXIV.	Konferentzian	

Kolonbiatik,	Bolívarrek	duela	200	urte	Angosturako	Kongresuan	delineatu	zuen	aberria,	
hiru	urte	geroago	Caraboboko	garaipen	bikainean	gudu-zelaian	jaioa,	Berlinen	egiten	ari	
den	Rosa	Luxemburg	Nazioarteko	XXIV.	Konferentzia	agurtzen	dugu.	

	

Lehenik	eta	behin,	arrosa	gorri	sorta	bat	utzi	nahi	diot	Rosa	gorriaren	oroimenari,	
Luxemburg	arrosari,	hitzezko	eta	ekintzazko	emakumeari,	teoria	eta	lubakiko	emakumeari,	
kapitalismoaren	aurkako	heriotz	borroka	batean	Espartako	Ligako	buru	izaten	jarraitzen	
duen	emakume	iraultzaileari.	

Zurekin,	Rosa,	errepikatu	nahi	dugu,	"Iraultza	bikaina	dela...	eta	gainerako	guztia	
zentzugabekeria	dela,	eta	sozialismoa	ez	dela,	hain	zuzen	ere,	labana	eta	sardexka	arazo	
bat,	baizik	eta	kultura-mugimendu	bat,	munduaren	ikuskera	handi	eta	boteretsu	bat".	

Egia	asko	esan	zenituen	aurrez	aurre,	gutxirekin	konformatzen	diren	erreformistak	
deseroso	bihurtu	zituztenak;	timoratoak	eta	beldurtiak	–	giza	izaera	hori	dela	eta	–	
boterearen	hartzeaz	berriro	ez	hitz	egitea	erabaki	zutenak;	parlamentarismo	
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instituzionalaren	ontzian	doazenak,	sozialisten	ametsak	hondatuta	amaitzen	diren	kaio	
harritsuetara	zuzenean	doazela	jakinda;	ekimena	itotzen	duten	burokratak.	Egia	asko,	
Rosa,	egia	asko	aurpegiratu	dituzu.	

Eskerrik	asko	zure	adibidearekin	borroka	emantzipatzaileekiko	elkartasuna	erakusteagatik	
eta	akatsak	garaiz	zuzentzen	dituen	kritika	konstruktiboarekin	horiek	suspertu	eta	
indartzeagatik.	

"Sozialismoa	edo	basakeria"	ez	da	asaldurazko	kontsigna	hutsa	–	esan	digu	Nestor	
Kohanek	–,	berak	erabateko	haustura	du	historia	eta	gizartea	ulertzeko	modu	
determinista	oso	batekin.	Ez	da	ezinbestean	sozialismorantz	abiatzen.	Ez,	borrokatu	egin	
behar	da,	mobilizatu.	Ez	da	ezer	lortzen	besoak	gurutzatuta.	Hori	konkistatzeko	
subjektibotasun	historikoa	eta	klase-borroka	behar	dira.	Rosak	planteatzen	du	giza	historia	
kontingentea	dela	eta	amaiera	irekia	duela,	produkzio-indarren	aurrerapen	linealak	aurrez	
zehaztu	gabea.	Subjektibotasuna	kontzientziaren	sua	da,	borrokan	indar	material	
bihurtzen	dena.	

Greben	indarrek	eta	mobilizazio	politiko	eta	sozialek,	bat	egitean,	potentzia	bat	eratzen	
dute,	egia	da;	baina	benetako	potentzia	eraldatzailea	iraultzaren	indarren	proposamen	
politiko	eta	sozialetan	oinarritzen	eta	nabarmentzen	da	bere	argi	guztiekin.	

Iraultzaren	aldeko	borroka	egiten	jarraitu	behar	da,	beti	boterea	hartzean	pentsatuz,	
baldin	eta	benetan	gizartea	aldatu	nahi	badugu.	

Rosa	Luxemburgek	matxinadaren	eta	iraultzaren	paradigma	izaten	jarraitzen	duela	
ziurtatuta,	asko	opa	dizuet	eztabaidetan	asmatzea.	

Kuba,	Kuba,	Martí	eta	Fidelen	uhartea...	Hirurogei	urteko	iraultza	sozialista,	eguzkia,	
duintasun	izpiak...	Zorionak.	Zuzena	eta	zuzena	izan	zen	Kubaren,	bere	Gobernuaren	eta	
bere	herriaren	ahaleginak	nabarmentzea	sozialismoaren	eraikuntza	heroikoan,	
inperioaren	su	iraunkor	eta	etengabearen	pean.	

	Iraultza	horretako	Komandante	Nagusiarengandik	ikasi	genuen	etsai	oro	garaitu	
daitekeela;	ezein	arma,	ezein	indar	ez	dela	gai	bere	eskubideen	alde	borrokatzea	
erabakitzen	duen	herri	bat	errenditzeko;	beste	batzuen	alde	borrokatzeko	gai	ez	dena	ez	
dela	inoiz	nahikoa	izango	bere	kabuz	borrokatzeko;	ideiek	ez	dutela	armen	beharrik	ere,	
masa	handiak	konkistatzeko	gai	diren	neurrian;	herri	kementsu	bat	dagoenean	negar	
egiten	du,	bidegabekeriak	dar-dar	egiten	du;	ez	dagoela	independentziarik	eta	iraultzarik	
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sozialismorik	eta	nazioarteko	elkartasunik	gabe;	eta	internazionalista	izatea	gure	zorra	
kitatzea	dela.	

Kubako	Gobernuari	eta	herriari	betiko	esker	ona	Kolonbiarekiko	maitasun	
elkartasunagatik,	egin	zuen	guztiagatik,	FARCek	eta	Gobernuak	hemisferioaren	gatazka	
luzeena	amaitzea	ahalbidetuko	zuen	akordio	bat	lor	genezan.	Iraultzako	agintariek	ez	
zituzten	inoiz	erabakiak	oztopatu.	–	Zuek	hartzen	dituzue	erabakiak	–,	esaten	ziguten	
beren	diplomazia	ezagunarekin.	Eskerrik	asko,	mila	esker	Kuba.	

	

2016ko	azaroaren	24an,	gatazka	amaitzeko	eta	bake	egonkor	eta	iraunkorra	eraikitzeko	
Azken	Akordioa	sinatu	zen	Habanan.	Guk,	gerrilla	gisa,	garaipen	handi	gisa	hartu	genuen	
bataila	guztietan	ederrenean,	hau	da,	bakearen	aldeko	borrokan.	Bi	urteko	indarraldian,	
Nazio	Batuen	eta	nazioarteko	erakundeen	misioen	jarraipenarekin,	Estatuaren	betetze-
arloko	emaitzak	etsigarriak	dira.	

Tarte	horretan	400	buruzagi	sozial	baino	gehiago	eta	85	gerrillari	baino	gehiago	hil	dituzte,	
eta	horrek	heriotza-prospektiba	beldurgarria	erakusten	du.	Akordioak	armak	politikatik	
aldentzea	zuen	helburu,	baina	armak	oposiziogileen	sarraski	fisikorako	erabiltzen	
jarraitzen	dute.	

Habanako	Akordioaren	jatorrizko	testua	aldatu	zuten,	pacta	sunt	servanda	negoziazio	
ororen	printzipioa	bortxatuz.	Akordioak	betetzeko	dira.	Sinatu	ondoren,	haien	terminoak	
ezin	dira	aldatu.	

Bakerako	Jurisdikzio	Berezia,	JEP	delakoa,	suntsitu	zuten,	gatazkan	parte	hartzen	zuten	
alderdi	guztientzat	sortua.	Establezimenduko	instituzioek,	gerrillarentzat	eta	
borrokalarientzat	bakarrik	zela	aplikagarria	ebatzi	zuten,	bere	jurisdikziotik	kanpo	utziz	
Estatuko	agente	zibilak,	aginte	politikotik	indarkeria	determinatzen	zutenak.	Egiaren	
eskaintza	eklipsatu	zuten,	biktimizazioen	benetako	erantzuleen	nortasuna	ezkutatzeko,	
baina	egia	da	gatazkak	eragindako	arimaren	zauri	sakonak	sendatzen	lagun	dezakeen	
gauza	bakarra.	

Habanako	Akordioa	Nazio	Batuen	Segurtasun	Kontseiluaren	Dokumentu	Ofizial	eta	
Genevako	Hitzarmenen	hirugarren	artikuluko	Akordio	Berezi	bihurtu	ondoren,	Kolonbiako	
Estatuak	atzera	bota	ditu	nazioarteko	betebeharrak.	
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Bestalde,	parlamentuak,	fiskal	nagusiaren	eta	Gortearen	laguntzarekin,	parte-hartze	
politikoari,	nekazarien	lurren	titulazioari	eta	gatazkaren	biktimen	erreparazioari	buruzko	
akordioak	hondoratu	zituen	zentzuzko	eztabaidetan.	Fiskaltzak	uko	egin	dio	
paramilitarismoaren	aurkako	Unitate	Berezia	martxan	jartzeari.	Basakeria	kriminal	
horretan	inplikatutakoek	hamabost	mila	salaketa	baino	gehiago	jarri	dituzte	Fiskaltza	
Nagusiaren	anakeletan.	Memoria	Historikoak	jakitera	eman	duenez,	paramilitarismoa	da	
azken	hamarkadetan	ehun	mila	kolonbiar	baino	gehiago	hil	dituena.	

Estatuaren	ez-betetzeak	ugariak	izan	litezke,	baina	azalpen	hau	amaigabea	egingo	genuke.	
Nahikoa	da	aipatzea	beste	arazo	nagusia	matxinadako	agintari	eta	borrokalarien	
segurtasun	juridikorik	eza	dela,	eta	horrek	gerrilla	baseetan	mesfidantza	zabaldu	du.	
Guztien	artean	larriena	atxiloketa	izan	da,	estradizio	helburuetarako	muntaia	judizialaren	
bidez,	Estatu	Batuetako	enbaxadore	Kevin	Whitaker	eta	fiskal	nagusi	Nestor	Humberto	
Martinez,	gerrillaren	bake	negoziatzaile	den	Jesus	Santrichen	estelar	itsuaren	eskutik,	jada	
bederatzi	hilabete	preso	dagoela.	Oraindik	400	gerrillari	daude	kartzelan,	baina	aske	
geratu	behar	izan	zuten,	JEPn	sartzeko	borondatea	agertze	hutsarekin,	akordioak	agintzen	
duen	bezala.	Eta	beste	gertakari	larri	bat	Sonia	komandanteak	Kolonbian	duen	
espetxeratzea	da,	AEBetako	kartzeletan	hamaika	urteko	espetxe-zigorra	purgatu	ondoren,	
eta	Florencen,	Coloradon,	lurpeko	espetxe	batean,	Simon	Trinidad	komandanteak,	
muntaia	judizial	batekin	AEBetara	estraditatuta,	hirurogei	urteko	kartzela-zigorra	
purgatzen.	FARCeko	Simonentzat	XXIV	garren		Konferentziaren	elkartasuna	eskatzen	dugu.	
Hamalau	urtez	ziega	gringetan	ibili	ondoren,	haren	askatasuna	eskatzen	dugu.	Askatasuna,	
askatasuna,	Askatasunezko	Simonarentzat.	

Laburbilduz,	Kolonbiako	Estatuak	traizionatu	egin	zuen	bakea,	fede	onez	hitzartutakoa	ez	
betetzea	eta	zitalkeria	aukeratu	baitzuen.	

	Onartzen	dugu	zenbait	akats	egin	genituela,	hala	nola	armak	uztea,	gerrillariak	politikan,	
ekonomian	eta	gizartean	berriz	sartzeko	akordioa	ziurtatu	aurretik,	Manuel	Marulanda	
Velez	FARCeko	Komandante	Buruak	ohartarazi	zuenean	armak	gorde	behar	zirela	
akordioak	betetzeko	berme	gisa;	beste	akats	handi	bat	izan	zen	armen	uztea	negoziatzea	
mahai	nagusiarekin	inolako	loturarik	izan	gabe,	mahai	horrek	lurren	gaineko	akordioak	
arrakastaz	saihestu	baitzituen,	partehartze	politika,	gatazkaren	biktimak	eta	Jurisdikzio	
Berezia.	Guk	orain	ez	dugu	negar	egin	nahi	isuritako	esnearen	gainean.	Ez	dugu	gerrillari	
bat	bera	ere	engainatuko	dena	ondo	dagoela	eta	Gobernua	betetzen	ari	dela	esanez;	ez.	



	 93	

Burua	ostrukak	bezala	hondarrean	lurperatzea	porrota	ukatzeko	ez	da	gure	jarrera	izango.	

Gobernuaren	maltzurkeria	eta	engainuaren	ondoren,	gerrilla	baseak	ez	ditugu	
engainatuko.	Borroka	egingo	dugu	gauzak	berrosatzeko	eta	kaltea	konpontzeko,	
autokritika	xume	bat	bezala,	eta	beti	gora	altxatuko	dugu	bakearen	bandera,	herriarena	
dena.	

Amaitzeko,	ez	ditzagun	bakarrik	utzi	Venezuela	eta	bere	Gobernu	bolivartarra,	
Washingtongo	Gobernuak	zuzendutako	eskuin	latinoamerikar	konfabulatuaren	eraso	
bortitz	bati	aurre	egiten.	

Ivan	Marquez,	FARCeko	negoziazio	taldeko	burua,	2019ko	urtarrila	11	.	

	

El	Espectadorek	Ivan	Marquezi	egindako	
elkarrizketa	
1.	Zer	esan	FARCeko	negoziatzaile	ohia	non	dagoen	galdetzen	dutenei?	
Bake	prozesuari	buruzko	nire	pertzepzioen	kontakizuna	eraikitzen	ari	naiz,	gerrilla	
basearen	eta	hainbat	agintariren	sentimendua	jasoz.	Kolonbia	ez	zen	inoiz	hain	gertu	egon	
matxinada	armatuaren	amaieratik	edo	negoziazio	baten	bidez	hura	baretzetik.	Baina	
zoritxarrez,	aldaketa	positiboei	aurre	egiteko	intolerantzia	desegokitua,	eta,	batez	ere,	
bakea	sintesi	eskubidetzat	ulertzen	ez	duten	zenbait	handinahikeriaren	analfabetismoa,	
porrotaren	atarian	dago	Habanaren	aparteko	ahalegina.	
2.	Zein	da	gaur	egun	Bakerako	Justizia	Bereziaren	aurrean	duen	egoera,	kontuan	hartuta	
Ivan	Duqueren	Gobernuak	aste	honetan	ez	betetzearen	intzidentzia	eskatu	ziola	JEPri,	
Emilio	Archila	gatazkaren	osteko	kontseilariaren	bitartez.	
JEP	presionatzeaz	gain,	Duque	presidenteak,	bere	alderdi	politikoaren	elementurik	
nabarmenenak,	bere	egoitza	goratu	eta	bere	lan	paperak	bahitzen	dituen	Fiskaltzak	eta	
Estatu	Batuetako	enbaxadak	ere	presionatzen	dute.	Archila	sailburuari	errespetuz	
gomendatzen	diot	bere	kenkari	subjektiboen	aplikazioa	jartzea,	Kolonbiako	bake-prozesua	
errealitatean	lurreratu	ahal	izateko.	Arazoa	da	oraindik	ere	oker	pentsatzen	dutela	JEP	ez	
dela	gatazkan	parte	hartzen	duten	guztientzat,	alde	bakarrarentzat	baizik,	eta	
presidenteak	bere	buruari	esaten	dio	baseekin	beteko	dituela,	baina	komandanteekin	
gauza	desberdina	izango	dela.	Horrek	mesfidantza	sortzen	du,	segurtasun	juridikorik	eza	
handia	eragiten	duelako.	
3.	Hala	eta	guztiz	ere,	Ivan	Marquezek	konpromisoa	hartzen	al	du	oraindik	ere	JEPren	
sistema	integralean	egia	eta	justizia	emateko?	
Gatazkan	parte	hartzen	duten	guztiek	egia	eman	behar	dute	adostutako	mekanismoen	
bidez,	eta	ez	goi-mailako	duintasun	baten	aldebakarreko	apetak	asmatutakoen	bidez,	uste	
baitu	akordioak	beren	iritziz	alda	daitezkeela.	Egia	modu	kolektiboan	ematen	da,	
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abokatuen	bidez	edo	idazki	baten	bidez.	Eta	hau	baliagarria	da	aginduak	eman	zituen	
agintari	politikoarentzat,	tartean	sartutako	hirugarrenentzat	edo	Estatuko	agente	
zibilentzat,	alderdientzat,	abeltzainentzat,	paramilitarismoa	finantzatu	duten	
enpresarientzat...	Aldera	dezagun	akordioaren	jatorrizko	testua,	eta	ikusiko	dugu	gaur	
baliatu	nahi	dutena	Frankenstein	partzializatua	dela,	etsaiaren	zuzenbide	penala	ahaztu	
nahi	ez	duena.	
4.	Zergatik	esaten	duzu,	Youtuben	argitaratu	berri	duzun	bideo	baten	bidez,	akats	bat	
izan	zela	armak	uztea	hitzartu	izana	FARCeko	gudari	ohien	birgizarteratze	politiko	eta	
ekonomikoa	negoziatu	gabe?	Zenbait	sektoretan,	armak	uzteaz	damututa	bazeunde	
bezala	ulertu	zen.	
Akatsa	izan	zen,	FARC	bezalako	erakunde	baten	esperientziak	ez	zuelako	aurreikusi	urrats	
desesperatu	horrekin	Estatuaren	zitalkeriaren	hazia	ereiten	ari	ginenik,	hau	da,	akordioa	
funtsezko	alderdietan	ez	betetzea.	Orduan	ulergarria	da	establezimenduko	batzuek	
pentsatzea,	gerrilla	desarmaturik,	ezein	ahots	desarmatuk	ezin	diela	konplimendurik	
eskatu.	Bularra	jo	gabe	autokritika	egiten	ari	gara,	baina	perfido	eta	tranpatiek	iraulitako	
xake-jokoa	nola	berregin	bilatzen	ari	gara.	
5.	Zergatik	sinatu	zenuen	Azken	Akordioa,	negoziatzaileburu	gisa,	ez	bazina	ados	egon	
hitzartutakoarekin,	armak	utzi	izanarekin,	egin	zen	bezala?	
Berlingo	konferentziara	zuzendutako	gutunean	argi	eta	garbi	adierazi	nuen.	Beste	akats	
bat	ere	izan	genuen:	sutarako	uztearen	negoziazioa	eta	mahai	zentralaren	arma-uztea	
zatitzea,	zeinak	agendako	1.,	2.,	3.	eta	4.	puntuak	aurrera	atera	baitzituen.	Eta	hor	Troia	
izan	zen.	Eta	gehitu	hierarkiarekiko	mendekotasuna...	Baina	hor	daude	eztabaiden	
konstantzia	idatziak.	Hasteko,	mahai	gainean	armak	Irlandan	bezala	erabiltzetik	urrun	
jartzeaz	hitz	egin	genuen,	politikatik	erretiratzeaz.	Hori	pixkanaka	armen	entrega	
bihurtzen	joan	zen	ezeren	truke.	Mesetasen	ekitaldiaren	aurretik,	pixkanakako	utzikeria	
proposatu	nuen:	%	30	segurtasun	juridikoaren	bermeak	betetzeko,	beste	%	30	
lurraldeetako	borrokalarien	eta	gizarte-liderren	segurtasun	fisikoa	ziurtatzeko,	eta	
gainerako	%	40a	berriz	ere	politikan,	ekonomian	eta	gizartean	sartzeko	bermearekin.	
Baina	ahalegin	ero	batek	ez	zuen	hori	ere	onartu.	Fede	onean	sinesteko	zelatan	erori	
ginen.	
6.	Litekeena	al	da,	zure	ez-betetzeengatik	zure	desadostasuna	ikusita,	disidentzietara	
iristea?	
A,	nik	ez	dakit	noiz	geldituko	duten	jendea	neuronak	aktibatu	gabe	zikilatzeko	mania	hori.	
Disidente	hitza	deabrutua	izan	da	eta	bere	su	guztiekin	ahots	kritikoen	gainera	eroraraziko	
dutela	mehatxatzen	dute.	Hemen	gaude	konkordiaren	alde	eta	Kolonbiaren	etorkizuna	
eraikitzeko	alternatiba	politiko	baten	alde	borrokatzeko,	justizia	soziala,	benetako	
demokrazia	eta	subiranotasuna	oinarri	hartuta.	
7.	Gatazka	ondorengo	goi	kontseilariak,	Emilio	Archilak,	esan	zuen	13	031	gudari	ohi	
daudela	berriro	lanean	hasteko	prozesuari	jarraitzen,	zailtasunak	dituztela,	baina	han	
daudela,	hori	ez	al	da	argi	geratzen	prozesua,	motela	izan	arren,	aurrera	doala?	
Emilio	Archila	doktoreak	aipatzen	dituen	gerrillari	gehien-gehienek,	hala	jasotzen	baitute,	
beren	kabuz	abandonatuta	sentitzen	dira	gaur	egun	lurralde-eremu	horietan.	Dagoeneko	
nekatuta	daude	hainbeste	promesekin.	Gobernuak	zerikusi	gutxi	du	gaur	egun	ETCR	
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batzuek	erakuts	ditzaketen	proiektu	arrakastatsuetan,	komandanteen	kudeaketak	
aktibatu	baititu	ekarpenak	egiten	dituzten	herrialdeekin.	
Estatua	ez	da	gai	izan	bere	produkzio-proiektuak	garatzeko	lurrak	titulatzeko	eta	are	
gutxiago	finantzaketarako	ordainketak	egiteko.	Han	segurtasun	juridikorik	eza	sentitzen	
dute,	Jesus	Santrich	gerrillako	bake-negoziatzailea,	burdin	sareen	atzean	bidegabeki	
mantentzen	duen	muntaia	judizial	horren	ondorioz.	Hildako	gerrillari	eta	buruzagi	sozialen	
kopurua	jakitean,	zerrendan	hurrengoak	izan	daitezkeela	pentsatzen	dute.	
8.	Hernán	Dario	Velásquez	el	Paisari	Bakerako	Justizia	Bereziak	ireki	zion	ez-betetze	
gertakariaren	ondoren,	uste	duzu	ez	dela	bake	prozesura	itzuliko?	
Paisak	eta	inork	ez	du	adierazi	bake	prozesutik	atera	denik.	Badakit	bere	indar	guztiekin	
lan	egin	duela	haren	alde,	baina	bakea	nahi	du,	gu	guztiok	bezala,	tranparik	eta	
zitalkeriarik	gabe.	Beste	gauza	da	baten	batek	aterata	izatea,	eta	erabaki	hori,	bere	
ondorioekin,	ardura	hartzen	duenari	dagokio.	
9.	Zeintzuk	dira	Ivan	Marquezek	eskatzen	dituen	bermeak	bizitza	publikora	itzuli	eta	
Errepublikako	Senatuan	bere	kurula	okupatzeko?	
Santrichen	atxiloketak	markatu	zuen	nire	bizitza	publikoa,	Estatu	Batuetako	enbaxadoreak	
eta	fiskal	nagusiak	muntaia	judizial	baten	bidez	gezurra	esateko	egin	zuten	kontzertuaren	
ondorioz,	eta	"Fast	track"	-eko	hortzeria	azkarren	tankera	lotsagabeak	bake	akordioa	
hautsi	zuen	Kongresuan,	beste	erakundeen	oniritziarekin.	Inoiz	mahaian	erabateko	
potentzialak	izan	ez	ziren	tipo	batzuek	akordioa	nahi	bezala	berdiseinatu	zuten.	Non	ikusi	
da	aldeek	sinatu	ondoren	Bake	Akordioa	horrela	aldatu	ahal	izatea?	Pacta	sunt	servanda	
negoziazio-printzipioa	errespetatu	behar	zen,	fede	ona,	eta	kontuan	hartu	behar	zen	Bake	
Akordioa	Nazio	Batuen	Segurtasun	Kontseiluaren	Dokumentu	Ofiziala	dela	eta,	gainera,	
Genevako	Hitzarmenen	hirugarren	artikuluko	Akordio	Bereziaren	izaera	duela.	
Uste	dut	borroka	egin	dezakedala	nire	herriaren	eta	jende	arruntaren	alde,	eta	
bazterkeriaren	katakonbetan	bizi	direnen	alde,	ahal	dudan	espazioan.	
10.	Jesus	Santrichen	aurkako	prozesuaren	esparruan,	azken	horrek	esan	du	dena	
Fiskaltzaren	eta	DEAren	muntaia	dela,	eta	horren	froga	da	zure	iloba,	Marlon	Marín,	
zurekin	ere	gauza	bera	egiten	saiatu	zela.	Nola	gertatu	ziren	gertaera	horiek	eta	noiz	
konturatu	zinen	horretaz?	
Saiatu	zela	dirudi,	baina	ez	nintzen	oso	kontziente	izan.	Santrichek	dioen	bezala,	muntaia	
hain	da	burugabea,	ezen	Bryan	Witek	DEAko	agentea,	Marlon	Marinen	txostenek	
sendotasunik	ez	zutela	ohartzean,	Kolonbiara	etorri	baitzen	muntaian	atxilotutako	
gainerakoei	Santrichen	parte	hartzea	eskatzera.	Prozedura	horiek	usain	tzar	dute.	Aizu,	
zergatik	ez	dute	askatzen?	Daukagun	fiskal	hau	lazeria	bat	da.	Begira	nola	kaltetu	duen	
bakea.	
11.	Uste	duzu	zure	iloba,	Marlon	Marin,	DEAko	agente	infiltratua	dela?	Zergatik?	
Galdera	hori	berari	helaraztea	gomendatzen	dizut.	Ezin	dut	espekulatu	nahi	gai	horrekin.	
12.	Zergatik	uste	duzu	jarri	ziotela	tranpa	hori	FARCeko	sektore	bati?	
Auskalo.	Baina	aurreko	gobernuko	funtzionarioekin	trukeak	egin	ditudanez,	badirudi	
Santrichi	bere	irmotasuna	eta	ondorioa	kobratzen	ari	zaizkiola	negoziazio-mahaian,	
komuneko	jendearen	eta	gerrillarien	interesen	alde.	Ez	du	osorik	irensten.	Mundu	guztiak	
daki	hori.	
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13.	Nola	atera	zinen	Miraballeko	(Caqueta)	Lurralde	Espaziotik	eta	zergatik	hartu	zenuen	
erabaki	hori?	
Miravalleko	Paisarekin	nola	irteten	garen	eta	erabaki	hori	nola	hartzen	dugun,	liburu	bat	
idazteko	moduko	gaia	dugu.	Konturatu	ginen	Kontraguerrillako	Batailoiko	Indar	Bereziak	
22	"Chairaren	jainkosa"	gu	geunden	kioskora	aurreratuta	zeudela.	Gaueko	bederatzietan	
ilunpetan	abiatu	ginen	mendikatetik	gora.	Gero	jakin	genuen	armadako	komandoak	600	
soldadu	profesionalez	osatutako	gortina	bat	zabaldu	zuela	Guacamayasen	eta	Pescado	
ibaian.	Egia	esan,	egunak	ziren	Indar	Berezien	komandoak	aurkitu	genituela	lo	egiten	
genuen	lekuetan	gauez	mugitzen.	Bagenekien	egunero	hegan	egiten	zigun	bimotorra	
Estatu	Batuetako	inteligentzia	hegazkin	bat	zela,	bere	errutinan	Benito	Salas	de	Neiva	
aireportuan	Top	Secret	misioan	aparkatzen	zuena.	Beti	genituen	droneak	gainean,	zelatan.	
Chorrerasetik	hurbil,	San	Vicente-Neiva	bidean,	kaputxadun	komandoek,	fusila	eskuan,	
Paisaren	antzeko	kamioneta	bat	gelditu	zuten,	balio	handiko	bi	helburuak	bertan	zeudela	
uste	baitzuten...	Tira,	utz	dezagun	alde	batera	istorio	hau.	
14.	Gatazkan	zehar,	hau	da,	Karibe	blokeko	komandantea	izan	zenean	eta	muga	
kontrolatzen	zuenean,	zailagoa	zen	Estatu	Batuek	Venezuelan	esku	hartzea.	FARC	
armetan	ez	badago,	aukera	hori	gaur	egun	posibleagoa	dela	uste	duzu,	egungo	krisia	
kontuan	hartuta?	
Lotsatu	egiten	nau,	seguruenik	kolonbiar	gehienak	bezala,	kantzilergo	erratiko	honen	
paper	malenkoniatsuak,	antza	denez,	ez	da	konturatzen	suarekin	jolasten	ari	dela.	Egun	
batean,	Venezuelako	Gobernu	legitimoa	kargutik	kentzeko	deia	egiten	du;	beste	egun	
batean,	Prosur	sortzea	proposatzen	du,	eta,	ondoren,	nazioarteko	auzietan	sartzen	da,	
zuzentzen	dituen	legediaren	berririk	izan	gabe.	Kantzelaritza	honek	sosegatu	eta	pentsatu	
egin	behar	du.	Erokeria	da	gerra	fratrizida	bat	sustatzea,	non	bularra	balei	jarriko	dietenak	
ez	diren	oligarkiaren	seme-alabak,	pobreziarenak	baizik.	Duquek	lastoa	lagun	hurkoaren	
begian	ikusten	du,	baina	habea	ez	du	bere	begian	ikusten.	Munduko	hirugarren	
herrialderik	desorekatuenean	bizi	garela	konturatu	behar	dugu,	ustelduen	gorakadan,	hau	
gizateriaren	aurkako	krimenetan	parte	hartzen	duen	estatu	bat	dela,	eta,	beraz,	ez	duela	
inolako	aginte	moralik	CPIk	(Nazioarteko	Zigor	Gorteak)	inguruko	herrialdeen	gainean	
jardutea	eskatzeko.	Zenbat	faltan	botatzen	dugun	beste	gobernu	bat,	auzokoekin	
anaitasun-harremanak	sustatzen	dituena,	beste	herrialde	batzuetako	barne-arazoetan	
esku	ez	hartzeko	printzipioa	errespetatzen	duena.	
15.	Zerikusirik	al	du	bake-prozesutik	bereizteak	Kolonbiak	eta	Estatu	Batuek	Venezuelan	
Nicolas	Maduroren	Gobernuaren	aurka	egindako	oldarraldiarekin?	
Inola	ere	ez.	Baina	ez	nago	ados	politika	oker	horrekin.	Kolonbiak	duintasuna	berreskuratu	
behar	du	eta	ez	du	interes	geoestrategiko	boteretsuen	peoi	itsu	gisa	jardun	behar.	
16.	Baduzu	elkarrizketarik	Bake	Akordioaren	nazioarteko	bermatzaileekin?	
Ez,	tamalez.	Baina	beraientzat	beti	prest	izaten	dut	bihotzean	esker	on	sentimendu	handi	
bat.	Kolonbiarrok	ezin	diogu	Kubak	eta	Norvegiak,	Venezuelak	eta	Txilek	gure	alde,	
bakearen	alde,	egin	duten	guztia	baloratzeari	utzi.	
17.	Zer	gertatu	zen	FARCeko	beste	erdi-mailako	agintariekin,	agian	zortzi	gehiago,	iaz	ere	
ETCRak	utzi	zituztenak?	
Uste	dut	hor	dabiltzala	saiatzen,	gauzak	kolonbiarren	alde	alda	daitezen,	jende	arruntaren	
alde.	
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18.	Bake	Akordioa	gorabehera,	uste	duzu	estradizioak	eragina	izan	dezakeela	Habanako	
ituna	sinatu	ondoren	deliturik	egin	ez	duten	FARCeko	agintariengan?	
Begira	dezagun	Santrichekin	gertatzen	ari	denaren	ispiluan.	@AlirioUribeMuñozen	twit	
bat	irakurri	berri	dut,	honako	hau	dioena:	"Contra@JSantrich_FARC	lo	que	hay	es	una	
orden	de	captura	administrativa.	Ez	dago	prozesu	penalik.	Fiskalak	ikuskizuna	egin	eta	
harrapatu	egin	zuen.	8	hilabete	daramatza	legez	kanpo	atxilotuta	".	
Kontragalderak	
JEPk	Estatu	Nagusi	Zentraleko	kideak	aipatuko	ditu	laster,	001	kasuagatik	erantzun	
dezaten.	Aurkeztuko	zara?	
Horretarako	ezarritako	mekanismoak	daude,	esan	bezala.	Zertarako	behartu	adostutakoa	
ez	den	beste	errealitate	bat.	Ulertu	behar	da	alderdi	bakar	bat	–	mendekuaren	presagatik	
–	aulkira	gidatzea,	tartean	bi	daudenean,	ez	dela	bakearen	egitatea	bera	baino	
garrantzitsuagoa.	Hori	da	Kolonbiaren	garaipen	handia,	denok	defendatu	behar	duguna.	
Atzean	utzi	behar	ditugu	gatazkaren	erantzule	nagusia	ez	balitz	bezala	jokatzen	duen	
sektore	nabarmenaren	burutazioak.	Ez	zaitezte	erotu.	Alderdiak	dira	–	ez	bakarra	–	gogoak	
baretu	eta	leunduko	dituen	egia	emateko	borondatez	parte	hartu	behar	dutenak.	Azter	
dezagun	herrialdearen	onerako.	JEP,	justizia	leheneratzailea	dena,	ezin	da	prestidigitazio	
eta	bizitasun	bihurtu	etsaiaren	zuzenbide	penala.	
Batzuek	diote	azken	bideoan	egindako	deklarazioa	armak	berriz	hartzeko	deia	dela.	Zer	
erantzuten	diezu?	
Bake	prozesuari	berrekiteko	deia	da,	Habanako	Akordioak	errespeta	daitezen.	Estatuak	
tranpak	egin	zizkigun.	
Hau	da,	une	honetan	bake	prozesuaren	barruan	zaude?	
Ez	diot	Kolonbiako	bakearen	alde	borrokatzeari	utziko.	Denok	ulertuko	bagenu	bakea	
zuzenbidezko	sintesia	dela,	inork	ez	lioke	besorik	emango	bakea	lortu	arte.	Federico	
Mayor	Zaragozak,	UNESCOko	zuzendari	ohiak,	emandako	definizioa	atsegin	dut:	"Giza	
Eskubideak	zatiezinak	dira,	baina	argi	dago	bizitzarako	eskubidea	dela	eskubide	gorena,	
haren	mende	baitago	gainerako	eskubide	guztiak	erabili	ahal	izatea.	Ondorioz,	bizitzaren	
baldintzatzaile	guztiak	oinarrizko	eskubide	bihurtzen	dira	automatikoki:	Elikadura,	ura,	
osasuna,	ingurumena,	hezkuntza...	Hori	da	nahi	dugun	bakea,	demokrazia	sakonarekin	eta	
justizia	sozialarekin.	
Zer	gertatzen	da	JEPk	onurak	kentzen	badizkio	Paisari,	ez-betetze	gertakariari	buruz	
erabaki	ondoren?	
Gaur	egun,	JEP	egungo	administrazioak,	Gobernuko	alderdiak,	Nestor	Humberto	Martinez	
fiskal	nagusiak	eta	Kevin	Whitaker	AEBko	enbaxadoreak	presionatu	eta	setiatu	dute.	
Azken	horrek,	adibidez,	Kolonbiaren	subiranotasun	juridikoa	zapalduz,	behin	eta	berriz	
galdetzen	du	noiz	estraditatuko	den	lehen	gerrillaria	Bake	Akordioaren	ondoren.	W.	
Irratian	Marta	Lucia	Ramirez	Kolonbiako	presidenteordeak	esan	zuenez,	JEPk	Santrich	
estraditatzen	ez	badu	"Duque	presidentea	ez	du	dardarka	jarriko	justiziari	eztabaida	
egiteko".	Hau	perla!	Orduan	lepoa	bihurrituko	diozue	JEPri?	Utz	iezaiozue	Jurisdikzio	
Bereziari	bakearen	alde	ebatzi	behar	duen	guztia	zuzenbidean	eta	bere	autonomian	
ebazten.	Borondate	ona	eta	fede	ona	kaltetzen	dituen	segurtasun	juridikorik	ezaren	
iluntasun	hori	ez	islatzea.	"Badira	gizatasunez	hain	hutsik	dauden	pertsonak,	hain	insaniaz	
beterik	daudenak,	non,	akordioa	hautsi	ondoren,	orain	beren	hondakinak	eraitsi	nahi	



	 98	

baitituzte",	horixe	adierazi	genion	Jesus	Santrichi	duela	gutxi.	Paisaren	botetan	ez	ezik,	
gerrillari	guztien	botetan	ere	jarri	beharko	genuke,	zitalkeriaren	zantzu	horiek	guztiak	
argitzen	saiatzeko.	
Eta	zergatik	ez	bete	kurula	Kongresuan,	zure	ideien	alde	borrokatzeko	leku	egokia	izan	
baitaiteke?	Zeren	zain	zaude?	
Begira,	kurula,	horrela	garrantzitsua	bada,	gutxienekoa	da.	Nik	ez	dut	38	urtez	gerrillan	
borrokatu	Kongresuan	ordezkaritza	bat	izateko	bakarrik.	1986an,	Ganberako	ordezkari	
izan	nintzen	La	Uribeko	Bake	Akordioaren	ondorioz	sortutako	Batasun	Patriotikoaren	alde,	
eta,	gogoratuko	duzunez,	Batasun	Patriotikoa	berunez	eskobatu	zuten.	Miravalleko	
gertakariek,	atzera	egitera	behartu	gintuztenek,	fisikoki	desagerrarazi	nahi	gintuzten,	edo	
behintzat	harrapatu	eta	estraditatu.	JEPri	bere	eskakizunei	erantzuteko	bidali	genion	
gutunak	gure	lanaren	eta	konpromisoaren	berri	ematen	zuen.	Benetan	gustatuko	
litzaidake	nire	lankideekin	herrialdeko	lidergo	sozial	eta	politikoekin	bat	eginda	
kontzientziak	deitzea,	bakearen	itxaropena	pizteko.	Gorteak	erabaki	zuen	hurrengo	hiru	
gobernuetan	ezin	zela	erabakitakoa	aldatu.	Hau	letra	hil	bihurtu	zen,	Kolonbia	osoak	
dakien	bezala.	
Uste	dut	beste	gobernu	bat	behar	dugula,	tematutako	hitza	ohoratuko	duena.	Gaur	egun,	
establezimendu	osoak	Erreforma	Politikoan	lan	egin	beharko	luke,	erabaki	zen	bezala,	
lurraren	jabetzaren	formalizazioa	nola	arindu,	gatazkaren	biktimen	erreparazioa	nola	
bermatu	Estatuaren	betebehar	gisa,	mobilizazio	eta	protesta	soziala	bermez	nola	inguratu,	
eta,	alde	horretatik,	lider	sozialen	eta	borrokalari	ohien	hilketa	nola	geldiarazi,	horrek	
eragin	izugarria	baitu	mundu	osoan.	Kokaleroek	ordezkatu	nahi	dute,	baina	eskaintza	
alternatiboekin.	Badirudi	Defentsa	ministroak	–	glifosatoarekin	bortxaz	desagerraraztea	
nahi	duenak	–	akordio	bat	izan	zuela	Monsanto	enpresaren	interesen	alde	egiteko.	
Substantzia	kantzerigeno	hori,	ihinztatu	ondoren,	20	urtez	egoten	da	aktibo.	
Bestalde,	Kolonbiak	kuartelik	gabeko	borrokari	ekin	behar	dio	ustelkeriaren	aurka,	
lapurtutakoa	erreskatatu	ahal	izateko	legeria	indartsu	bat	ezarriz.	Lapurrek	poltsikoratzen	
dituzten	berrogeita	hamar	bilioi	horiek,	behin	sendatuta,	txoke	sozialeko	plan	bati	aplika	
dakizkioke,	adibidez,	haurren	desnutrizioa,	osasun-asistentzia	eza,	analfabetismoa	eta	
langabezia	desagerrarazteko	lehen	urrats	gisa.	Hainbeste	dago	egiteke,	baina	ziztrinkeria	
bidean	hildako	mando	bat	bezala	dago	zeharkatuta.	Zerbait	egin	behar	dugu	politika	
ekonomikoak	guztion	jendeari	ere	mesede	egin	diezaion,	eta	ez	soilik	enpresari	
boteretsuei;	premiazko	politikak	behar	ditugu	gure	biodibertsitatea	babesteko,	ustiapen	
mineral-energetikoa	erregulatzeko	gizarte-	eta	ingurumen-iraunkortasunean	pentsatuta,	
fracking-a	debekatzeko,	energia	garbiak	sortzearen	alde	egiteko	eta	industria	nazionala	
bultzatzeko,	bereziki	txikia	eta	ertaina,	kredituekin	eta	berrikuntza	teknologikoekin.	Azken	
finean,	bakeak	zerikusia	du	hau	guztiarekin.	
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Alfonso	Canoren	hilketa	eta	mesfidantza	
Gobernuaren	hitzarekin	
FARCeko	komandanteak	Habanara	eramateak	ez	zen	mesfidantzarik	eta	harridura	barik	
izan,	eta	ezin	zen	egon.	Elkarrizketak	hasi	bezperan,	Santos	presidentearen	aginduz,	
Alfonso	Cano	FARCeko	komandantea	hil	zuten	operazio	militar	baten	erdian,	eta	berak	
zuzendu	zituen	esplorazio-harremanak	Gobernuarekin	bake-elkarrizketak	egiteko.	Juan	
Manuel	Santos	presidenteak	berak	aitortu	du	dagoeneko	hiru	bilera	egin	dituztela	helburu	
horrekin:	bata,	Santanderreko	iparraldean,	eta	beste	biak,	Venezuelan,	Orchila	uhartean.	
Alfontsok	Santosek	bizia	kentzeko	prestatzen	ari	zen	zelata	susmatu	zuen:	"Oraindik	bero,	
nire	gorpua	mahai	gainean	jarri	nahi	dute",	ohartarazi	zuen.	Hilabete	batzuk	lehenago,	
komandante	gerrillariak	honako	ohar	hau	egin	zuen:	
"Desmobilizatzea	inertziaren	sinonimoa	da,	entrega	koldarra	da;	errenditzea	eta	traizioa	
da	gizarte-eraldaketen	alde	lantzen	eta	borrokatzen	dugun	herri-kausari	eta	ideario	
iraultzaileari;	duintasunik	eza	da,	eta,	inplizituki,	herriari	etsipenezko	mezua	ematen	dio,	
gure	konpromiso	eta	proposamen	bolivartarrean	konfiantza	duena".	Hitz	sendoak.	
Gaur,	Santos	Alfonso	Canoren	hilketan	izandako	protagonismo	koldar	eta	zikinaren	
kasetea	ezabatzen	saiatzen	ari	da.	Bakearen	aldeko	gudua	liburuan	oso	trebe	saiatzen	da	
bere	gezurretako	kearen	atzean	egia	ezkutatzen.	Bere	gain	hartu	du	operazio	militarra	
abiarazteko	ardura,	baina	Alfontso	bizirik	harrapatu	zutenean	fusilatzeko	agindua	eman	
zuela	ezkutatu	du.	
Ilusionismo-arteekin,	zitalkeriaren	tahurra	bere	erantzukizuna	izan	zen	ideia	saltzen	
saiatzen	da,	operatiboa	onartzea,	eta	ez	besterik.	Eta,	orduan,	armadaz	ari	dela,	hau	
gehitzen	du:	"Gaizki	geldiarazi	nitzake,	balio	estrategiko	handieneko	helburua	haien	
eskura	zegoenean	geldiaraztea.	Tropen	morala	goratu	behar	nuen	".	
Eta	honela	jarraitzen	du:	"Cano	aurkitu	zutela	esan	zidaten,	duela	urte	batzuk	bilatzen	ari	
ginen	helburu	bat,	eta	hor	hartu	behar	izan	nuen	bakarrik,	erabat	bakarrik,	erabaki	
erabakigarria"	–	Esan	du	Santosek	operatiboaz	ari	zela	–,	Kansasen	esandakoa	ahaztuz:	
"Ezabatzeko	erabakia	hartu	nuen,	eta	hala	egin	zen".	Eta	gero	Bogotan	Alfontsoren	
anaiaren	aurrean	esan	zuen:	"Nik	haren	heriotza	agindu	nuen	gerran	geundelako	eta	
gerran	jarraitzen	gaudelakolako".	
Argi	dago,	orduan,	hiltzeko	agindua	eman	zuela,	tropei	morala	emateko...	Ez	dago	argudio	
irrazionalagorik.	Caucako	Chirriadero	bidexkan	aireko	indarra	bonbardatu	ondoren,	
Santosek	Alfonso	Cano	fusilatzea	baimendu	zuen,	babesik	gabe	zegoenean,	eta	kontuan	
hartu	gabe	borrokan	harrapatutako	pertsona	bat	automatikoki	pertsona	babestu	
bihurtzen	dela.	Gizateriaren	aurkako	krimena	da.	Presidente	ohiak	ere	ez	zuen	bere	
iluntasun	mentalean	argi	izpirik	izan	bake	solaskide	bat	hiltzen	ez	dela	ikusi	eta	ulertzeko.	
Kolonbian	heriotza-zigorrik	ez	dagoela	esateak	iraingarria	dirudi	errealitate	tristeari	
begiratzen	badiogu,	adibidez,	positibo	faltsuei	begiratzen	badiegu.	Bai;	Kolonbian	Estatuak	
milaka	errugabe	eta	oposiziogile	hil	ditu	eta	hiltzen	jarraitzen	du,	nahiz	eta	legez	ez	
dagoen	heriotza-zigorrik.	Juan	Manuel	Santosek	aldez	aurretik	pentsatuta	eta	azpikeriaz	
jokatu	zuen.	
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Gobernu	horrekin	hitz	egitera	esertzea	trago	mingots	bat	izan	zen,	komandante	gerrillari	
gehienek	–	mesfidantzaz	beterik	–	edateari	uko	egiten	ziotena.	Habanara	joan	baginen,	
Venezuelako	Errepublika	Bolivartarraren	presidenteak,	Hugo	Chavezek,	eman	zigun	
konfiantzagatik	egin	genuen,	kontinentean	errealitate	berri	bat	loratu	zela	eta	honek	
aldaketaren	eta	aurrerapenaren	indar	demokratikoen	ekintza	politikoa	bultzatzen	zuela	
uste	baitzuen.	Eta	eskuzabaltasunez	jarri	zituen	gure	esku	Habanara	joateko	garraiobideak	
eta	laguntza,	hiri	hura	aukeratu	baitzuten	bake-elkarrizketetarako	egoitza.	
Ausarkeriazko	ekintza	bat	izan	zen,	agian	abenturaz	apaindua,	Habanatik	Oslora,	
Norvegiako	hiriburura,	eramango	gintuen	hegazkin	batean	hegan	egitea,	Kolonbiako	
Gobernuaren	eta	FARC	gerrillaren	arteko	bake-elkarrizketen	instalazioa	munduari	
iragartzera.	Giza	bihotzean	dagoen	ametsik	ederrenaren	bila	gindoazen.	Hegazkinak	
luzaroan	egin	zuen	hegan	Estatu	Batuetako	kostalde	luzean,	Kolonbiako	bakearen	heriotz	
etsai	dena.	Bere	leihatiletatik	iparraldeko	herrialdeko	argien	distira	ikusi	ahal	izan	genuen,	
beti	ere	ezusteko	desatsegin	bat	izan	genezakeela	pentsatuz.	Noski,	kubatar	eta	norvegiar	
bermatzaileekin	gindoazen,	eta	horrek	lasaitasun	hauskorra	ematen	zigun.	Ordu	batzuk	
geroago,	Titanic	hondoratu	zen	lekuaren	gainetik	hegan	egiten	genuen,	eta	egunsentia	
baino	lehen,	eskuinean,	Erresuma	Batuko	aldizkako	farolak	atzean	uzten	genituen	
Kolonbiarentzat	bakea	nahi	zuen	Eskandinaviako	herrialdearen	bila	aurrera	gindoazela.	
Aurrekari	horiek	guztiek,	baina	batez	ere	Alfonso	Canori	bizia	kendu	zion	traizioak,	
ezinegona	sortzen	zuten	guztien	buruan,	eta	Paisa	ez	zen	haietatik	kanpo	geratzen	
Habanara	joateko	agindua	jaso	zuenean	bakea	bide	negoziatuaren	bidez	lortzeko	asmoan	
batasuna	erakusteko.	Jakina,	Paisak	uko	egin	zion	hiri	historiko	horretan	su-etenaren	eta	
armak	uztearen	inguruko	negoziazioetan	parte	hartzeari,	azpibatzorde	baten	bidez	mahai	
nagusitik	kanpo	planteatzen	baitziren.	
Hurrengo	kontakizuna,	bizitzea	egokitu	zitzaion	odisearen	erretratua	da:	
	
	
	
	

Paisa	Habanara	eramatea	
Paisa	Oscarrekin	egin	zutena	ez	du	izenik.	Timo	eta	Carlos	Antoniok	premiaz	deitu	zuten	
Habanara,	Romañak,	Walterrek	eta	Jentilek	bezala,	biguntzearen	lapikoaren	mendean	
jartzeko,	zalantzan	baitzeuden	konponbide	politikorako	prest	ote	zeuden.	Oscar	
Florentziako	(Caquetá)	inguruetan	zegoen,	eta	operazio	militar	handi	bati	aurre	egin	behar	
zion,	Santos	presidentearen	aginduz	desagerrarazi	nahi	zuena.	Horregatik	eskatu	zien	
Santosek	hilabete	atzeratzea	Kubara	joateko,	denbora	irabazteko	eta	denbora	horretan		
de	baja	ematen	saiatzeko.	Baina	hilabetea	joan	zen	eta	ez	zuten	helburua	lortu,	eta	gero	
beste	hilabete	bat	etorri	zen,	eta	beste	bat,	eta	ezer	ez...	Paisa	bizirik	zegoen	
bonbardaketen	eta	konfrontazioen	artean.	Ez	Timok	ez	Carlos	Antoniok	ez	dute	azaltzen	
zergatik	ekin	zioten	1500	kilometroko	ibilaldi	luze	eta	arriskutsuari	El	Doncello,	Puerto	
Rico,	El	Pato,	Guayabero	eta	Guaviare	bezalako	operatibo	militarrez	betetako	eremuetan	
zehar.	Paisa	herrenka	zihoan	bonbardaketa	batean	hanketan	zauri	izandako	batengaitik,	
eta	soilik	hori	dena	gainditu	zuen	Aldinéner,	Calarcá	eta	Córdoba	komandanteak	
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emandako	laguntzagaitik	.	Florentziako	landa-eremuan	helikopteroz	jaso	ahal	izan	zuten,	
hiri	horretako	aireportuan	La	Habanara	joateko.	Hori	ere	egin	ahal	izan	zuten	El	Paisa	
eskualdera	borroken	erdian	iritsi	zenean.	Baina	ez.	Ideia	ergel	bat	bururatu	zitzaien,	
errugabea	edo	kalkulatua,	alegia,	gerrillari	komandantea	Venezuelako	lurraldetik	bakarrik	
irten	zitekeela	Kubara.	Obsesio	horrekin	eta	Manuel	Marulanda	Velezek	osatutako	
borrokalarien	menpekotasunaz	abusatuz,	bidaia	higatzaile	bati	ekin	zioten	oinez	Orinoco	
ibaiaren	bila	Venezuelara	igarotzeko.	Aurreraxeago	zegoen,	Inirida	ibaian,	Garzasen	
ondoan,	martxa	geldiarazi	ziotenean,	Ekialdeko	Blokean,	Yarin,	bilera	batean	parte	har	
zezan,	egitura	horretako	kide	izan	gabe.	Sinestezina	da	Inarida	ibaian	helikoptero	batean	
jaso	zutela	Yaríren	ekitaldira	joan	zedin.	Bilera	amaitu	ondoren,	Inidrida	ibaiaren	ertzetik	
atera	zuten	lekura	itzuli	zen,	airez.	Zergatik	ez	zuten	sartu	Carlos	Antonio	Habanara	itzuli	
zen	hegaldian,	Yaríko	bileraren	buru	izan	ondoren?	Dagoeneko,	Oscarrek	"azeri	bakartien"	
arrastoen	edo	Indar	Berezien	komandoen	berritasunen	berri	jaso	zuen	kanpamenduaren	
inguruan.	Orduan,	esploratzaile	gerrillariak	bidali	zituen,	eta	armadako	gizonen	
kanpamendua	aurkitu	zuten,	inteligentzia	egiten	ari	zitzaizkionak.	Beste	norabide	batean,	
gizon	bat	ikusi	zuten,	bakarrik,	mendiaren	erdian,	eta,	agerian	geratu	zenean,	oso	arin	alde	
egin	zuen	maniguan.	Paisak,	gertaera	hauen	berri	izan	zuenean,	berehala	iparralderantz	
mugitzeko	erabakia	hartu	zuen,	Guaviare	ibaiaren	bila,	nora,	oihan	sarriaren	erdian	lau	
ibilaldi	egin	ondoren,	iritsi	zen.	Taldearekin	batera,	Rafael	Políticoren	agindupean	zegoen	
Escuadra	bat	zegoen.	Guaviarean,	ibaian	behera	ontzi	bat	hurbildu	zen	Albeiro	Cordobak,	
Fronteko	komandanteak,	eskaini	zien	kanpamentu	sekretu	bateraino.	Egun	batzuk	
geroago,	Timok	eta	Carlos	Antoniok	erabaki	zuten	euren	nahigabe	zoragarriari	amaiera	
ematea,	eta	Gobernuarekin	adostu	zuten	helikoptero	bat	bidaltzea	Paisa	Habanara	
eramateko	prozesua	hasteko.	Harrigarriena	da	helikopteroak	ehunka	kilometro	itzultzen	
dituela	erauzketa-puntutik	San	José	del	Guaviareraino,	eta	handik,	azkenean,	Habanara	
eramango	zuen	aireontzia	heldu	zen,	Medellinen	geldialdia	eginez.	
	
	
Komeni	da	kontakizun	honetan	Bigarren	Marquetaliako	FARC	berrien	nazioarteko	politika	
zer	izango	den	azaltzea;	izan	ere,	haiek	iparrorratz	gisa	jarduten	dute,	Kolonbian	aldaketa	
sozial	eta	politikoaren	aldeko	borrokan	jarraitzen	duen	arma-erakunde	goratuaren	
nazioarteko	komunitateak	ezagutza	osoagoa	eta	osatuagoa	izan	dezan.	
	
	
	
	

FARCen	nazioarteko	politika	
Bigarren	Marquetaliako	FARC	gerrilla	internazionalista	bat	da,	Manuel	Marulanda	Velezek	
diseinatutako	lehengo	Plan	Estrategikoaren	("Kolonbia	Berriaren	aldeko	kanpaina	
Bolivartarra")	ildoekin	bat	egiten	duena.	
Helburua	ez	bada	ez	soldadua	ez	hiritarren	eskubideak	errespetatzen	dituen	polizia,	baizik	
eta	oligarkia	baztertzaile	eta	ustela,	ez	dira	izango	inguruko	herrialdeetako	armadak	ere.	
Aberriarekiko	maitasunarekin	bat	etorriz,	gure	subiranotasuna	baliatuko	dugu,	eta	
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etengabe	borrokatuko	gara	Bolibarren	ametsa	zehazteko,	hemisferio	honetan	ahizpa-
nazio	handi	bat	jaiotzen	ikusteko,	gure	independentzia	eta	askatasuna	bermatuko	duen	
kohesioa	izango	duena.	Beste	herrialde	batzuetako	barne	arazoetan	edozein	kolonialismo,	
mendekotasun	eta	esku-hartze	mota	arbuiatzen	dugu;	eskualdearen	desmilitarizazioaren	
alde	oihu	egiten	duen	kontinente	baten	ametsaren	alde	borrokatuko	gara,	Amerika	Gure	
Bake	Lurraldea	izendatzen	duena.	
Herrien	arteko	lankidetza,	autodeterminazio,	elkartasun	eta	anaitasun	printzipioek	
gidatutako	mundu	ordena	berri	baten	alde	egiten	dugu.	
Gure	zereginak	dira:	
Nazio	Batuetako	Segurtasun	Kontseiluaren	eraldaketa	demokratikoa	eta	ordezkatzailea	
eskatzea.	Ikuspegi	ekonomizistak	edo	merkataritzakoak	gainditzen	dituen	eskualdearen	
integrazio	kulturala	sustatzea,	CELAC,	Unasur	eta	Alba	bezalako	erakundeak	babestuz,	
baita	beste	batzuk	sustatuz	ere,	modu	sortzailean.	
Gure	kontinentearen	finantza-	eta	diru-subiranotasuna,	elikadura-subiranotasuna	eta	
kultura-subiranotasuna	lortzeko	estrategiak	eraikitzea,	gure	herrialdeen	lankidetzaren	eta	
osagarritasunaren	bidean	lan	eginez.	Herritarren	eskubideak	urratzen	dituzten	itun	eta	
hitzarmenen	aurrean	babesteko	aldi	baterako	neurriei	bizitza	ematea,	horien	salaketa	edo	
birnegoziazioa	barne,	bereziki	Merkataritza	Askeko	Tratatuak	eta	Inbertsioen	Elkarrekiko	
Babeserako	Akordioak;	nazioko	jurisdikzioan	eztabaidak	konpontzea;	kanpo-zorra	
ikuskatzea	eta	berriro	negoziatzea.	Gobernuetatik	haratago	doan	munduko	herrien	arteko	
elkarrizketa	sortzailea	babestea,	gosearen,	desberdintasunaren,	pobreziaren,	
diskriminazioaren,	indarkeriaren,	ingurumen-hondamendiaren	eta	klima-aldaketaren	
aurkako	borroka	globalei	aurre	egiteko.	Era	berean,	gure	Amerikako	gobernuen	eta	
herrien	artean	erakundeak	sendotzea	bilatuko	dugu,	aberastasun	naturala,	ingurumena,	
biodibertsitatea	eta	ekosistema	estrategikoak,	elurteak,	betazalak,	basoak,	flora	eta	fauna	
eta,	bereziki,	Amazonia	babesteko.	
Ikuspegi	horrekin	bat	etorriz,	Angosturako	Kongresuari	buruz	ari	gara.	Bolivarrek,	
Askatzaileak,	duela	200	urte	deitu	zuen,	eta	gure	etorkizuna	eraikitzeko	funtsezko	ibilbide-
orria	izaten	jarraitzen	du.	
	
	
	
	
	
Angosturatik	Gure	Amerika	berrira		
Angosturako	tribuno	handiaren	hitzak,	1819ko	Orinocoko	haize	libertarioek	haziak	bezala	
sakabanatuak,	pasioak	eta	askatasunarekiko,	justiziarekiko	eta	gizateriarekiko	
maitasunaren	indarrak	diktatu	zituen.	
Askatzaileak	luzaroan	aztertu	zituen	lurrean	distiratu	zuten	gobernu-sistemak,	Gobernuen	
egituraketara	eramango	zuten	nabigazio-bide	eta	-kartak	iradokitzeko,	beren	herrientzako	
onena	pentsatuz,	ahalik	eta	zoriontasun	handiena,	gizarte-segurantza	handiena	eta	
egonkortasun	politiko	handiena	sortuko	zutenak.	
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Atzerriko	kodeak	kopiatu	gabe,	eta	gure	geografiaren	lurraldearekin	eta	gure	ohiturekin	
idatzitako	lege	propioetara	joz,	baina	beti	herria	den	subiranoaren	bedeinkapenarekin,	
lege	zuzen,	legitimo	eta	batez	ere	baliagarriak	nahi	zituen	Bolibarrek.	
Gobernu	egonkor	bat	eratzeko,	subiranoaren	sentimendua	jasoz,	gobernarien	eta	
gobernatuen	arteko	marruskadura	murriztuko	duen	izpiritu	nazional	baten	oinarria	behar	
dela	uste	zuen,	eta	horrek,	instituzioen	buru,	aberria	maitatzen	duten	emakume	eta	gizon	
bertutetsuak	eskatzen	ditu,	moralezko	hiritar	akatsik	gabeak,	ez	ustelak,	ez	lapurrak;	
zerbitzari	publikoak,	sekula	bistatik	galtzen	ez	dutenak,	Konstituzioak	ongia	eta	ez	gaizkia	
egiteko	bakarrik	baimentzen	dituela.	Eta	herria	ez	dela	ez	artaldea	ez	taldea,	ez	artzain	
krudel	eta	tiranikoen	gaiztakeriaren	poligonoa.	Herria	subiranoa	da,	agintzen	duena.	Eta	
herria	errespetatzen	da.	Berak	jakingo	du	goi-kargudun	bertutetsu	eta	zuzenenei	
maitasuna	ematen.	
Gobernu	errepublikar	baten	oinarriak	–	zioen	Simon	Bolivar	Askatzaileak	duela	200	urte	
Angosturan	-	herriaren	subiranotasuna,	botereen	banaketa,	askatasun	zibila,	
esklabutzaren	debekua,	monarkiaren	abolizioa	eta	pribilegioak	izan	behar	dira.	
Berdintasuna	behar	dugu,	horrela,	esan	dezagun,	gizakien	espeziea,	iritzi	politikoak	eta	
ohitura	publikoak	osotasun	batean	bateratzeko.	
	Herriaren	zoriona	lortzeko	botereen	beharrezko	sinfonia,	gizakumeen	bihotza	eta	
haurtzaroa	nagusi	zituen	laugarren	mugimendu	edo	ahalarekin	indartua,	"Laugarren	
botere	bat,	errepublikan	usteldutakoa	garbituko	duena,	eskergabekeria	eta	berekoikeria,	
aberriarekiko	maitasunaren	hoztasuna,	aisia,	hiritarren	zabarkeria	salatuko	dituena",	
Bolibarren	desiotik	eratortzen	ziren	batasuna	eta	kontzientzia	askatasunaren,	bakearen	
eta	juztiziaren	inperioa.	
Bazirudien	harrezkero	denbora	izoztu	egin	zela,	eta	horrekin	batera	gure	Amerikako	
Aitaren	ikuspena	eta	ametsa.	1825etik	aurrera,	santanderismo	kontinentala	eta	Europako	
Aliantza	Santua	–	bizirik	dirauena	–	Bolívarren	proiektua	baliogabetzeko	elkartu	ziren.	Ez	
da	ezer	aldatu.	Estatu	Batuetako	Lima	eta	Bogotako	ordezkariak,	Tudor	eta	Harrison,	
Santander	eta	Limako	aristokraziarekin	konspiratzen	ari	ziren	Bolivar	boteretik	kentzeko.	
Bere	helburuak	hauek	ziren:	armada	askatzailea	zatitzea	eta	desmoralizatzea.	Panamako	
Kongresu	Anfiktionikoa	saboteatzea.	Kolonbia	zatitu.	Bolívar	eta	Sucre	hiltzea	eta	
Bolibartarren	lan	politikoa	eta	legegilea	deuseztatzea.	
Eta	gaur	egun,	Kolonbiako	santanderismoak	gidatzen	duen	"Limako	Taldea"	k,	
Washingtonek	eta	Europako	zenbait	gobernuk,	Nicolas	Maduro	Venezuelako	presidente	
konstituzionala	boteretik	kentzeko	borrokan	dihardute,	baina,	aldi	berean,	Bolivar	gure	
historiatik	ezabatu	nahi	dute,	iraganeko	eta	ahaztutako	katakonbetan	behin	betiko	
lurperatzeko.	Oraindik	bizirik	dagoen	proiektuaren	beldur	dira,	eta	horregatik	Kolonbian	
aspaldidanik	ez	da	aberriaren	historiarik	irakasten	hezkuntzako	planteletan.	
Zalantzarik	gabe,	Estatu	Batuen	eta	Kolonbiako	oligarkiaren	gorrotoaren	eta	pribilegio	
jasanezinak	mehatxatzen	zituen	errepubliken	Nazio	Handiak,	gure	patuaren	ezkutu	gisa	
herrien	batasunean	zuen	ahalegin	iraunkorrak,	potentzia	kolonialen	erasoei	aurre	egiteko	
lubaki	gisa,	eta	pribilegio	jasanezinak	mehatxatzen	zituen	bere	iraultza	sozialak	izan	ziren.	
Gorroto	zuten	Bolibar	esklabo	askatzailea.	Gizarte-eraldatzailea,	errepubliken	buztinlaria	
eta	herri-subiranotasunean	oinarritutako	estatuen	sortzailea,	ogasun	publikoaren	
antolatzailea	eta	administratzaile	mamitsua,	nazioarteko	harremanen	estratega	eta	
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unitatearen	adalida,	berdintasunaren	eta	oztopo	etnikoen	hausturaren	apostolua,	
aberriaren	eta	subiranotasunaren	kontzientziaren	forjatzailea,	egunkarien,	ospitaleen	eta	
bide-ingeniarien	sortzailea,	
Haizeen	arrosaren	norabide	guztietan	hedatzailea,	azken	finean,	Quijotearen	antzeko	
"Haizeko	Gazteluen	arkitektoa".	
Herriarengan	pentsatuz,	bere	duintasunean,	Bolívarrek	hezkuntza	Errepublikaren	lehen	
premiatzat	jo	zuen,	eta	honek	doakoa,	laikoa	eta	orokorra	izan	behar	zuela	dekretatu	
zuen;	eta,	horretarako,	ez	zen	nekatu	eskolak,	ikastetxeak	eta	unibertsitateak	sortzeaz	
bere	kanpaina	askatzaileen	antzerkiaren	hedapen	osoan.	
Santanderrek	"Herriaren	subiranotasunaz	hitz	egitea	eta	askatasun	indibidualen	inguruan	
isilik	egotea"	egotzi	zion	Bolivarri.	Eta	20ko	hamarkadako	eliteen	artean	zabalduz	heroia	
ahultzen	zuela	uste	zuen,	"Bolívarrek	ezer	ez	daukatenek	irabaziko	duten	barne	gerra	bat	
eragin	nahi	du,	beti	asko	direnak,	eta	ditugunak	galtzen	ditugunak,	gutxi	garela".	Haserre	
zeuden	indar	moral	horrekin:	"Nik	komunitatea	gizabanakoen	aurretik	jartzen	dut	beti".	
Esklabutzaren	abolizioagatik	eta	lurrak	indigenei	itzultzen	zizkien	nekazal	justizia	
neurriengatik	boteretsuek	haserre	bizian	protestatzen	zuten	horrekin	Bolivarrek	
"gizartearen	gorozkiak"	altxatzen	zituela.	Santanderzaleentzat	herria	"jende	baxua"	zen,	
edo	"ahari	taldea"	besterik	ez.	Aldiz,	Bolivarrentzat	–	Oligarkiek	deitua,	alkandoragabeen	
buruzagia	–	"Justuari	egindako	iraina	nire	bihotzaren	aurkako	kolpea	da".	Sariak,	foruak	
eta	pribilegioak	debekatzen	zituen.	"Halakoak	dira	gure	liberalak	–	salatzen	zuen	–:	
krudelak,	odoltsuak,	frenetikoak,	intoleranteak	eta	beren	krimenak	askatasun	hitzarekin	
estaliz,	profanatzeko	beldurrik	ez	dutenak".	
Zer	gustatuko	zitzaien	merkataritza	librearen	predikariei	manufakturen	inportazioak	
debekatzea,	ekoizpen	dibertsifikatuaren	bidez	industria	nazionalaren	garapena	
behartzeko!	Haiek	beren	suzko	anatemak	jaurti	zituzten	Bolivarren,	lurreko	eta	lurpeko	
meategiak	nazionalizatzeko	erabakia	hartu	zuenean.		
"Santander	zitala	da,	ez	dut	konfiantzarik	bere	bihotzean",	zioen	Bolivarrek,	eta	horregatik	
idatzi	zion	Soubletteri:	"Santanderreko	esker	txar	zitala	jasan	ezinik,	gaur	gehiago	ez	
idazteko	idatzi	diot,	ez	baitiot	erantzun	nahi,	ezta	lagun	titulua	eman	ere".	Ohartua	zen:	
"Santanderri	dagokionez,	gizon	gaizto	honek	ez	du	ezer	egiteke,	azpijokoaren,	
gaiztakeriaren	baliabide	guztiak	ukitzen	ditu,	eta	gaiztakeria	niri	kalte	egiteko	eta	bere	
alderdia	osatzeko	da...	Inikitate	eta	zitalkeria	munstro	horren	existentzia	gobernuaren,	
nire	buruaren	eta	Kolonbiaren	aurkako	etengabeko	erasoa	da	".	
Estatu	Batuek	Liman	zuten	ordezkariarekin	konspirazioan,	Santanderrek	La	Mar	jenerala	
Kolonbia	inbaditzera	animatu	zuen	Guayaquil	hartuz,	Sucrek	Tarquiko	Porteteko	guduan	
garaitu	zuen	ahalegin	tamalgarria.	
Baina	azkenean	Sucre	hil	zuten	erabat	babesik	gabe.	Santanderrek	Boyacako	
gurutzearekin	kondekoratu	zituen	Ayacuchoko	Mariscal	Handiaren	hiltzaileak,	Jose	Maria	
Obando	eta	Jose	Hilario	Lopez	jeneral	gaizkileak.	
Santanderismoaren	herentzia	madarikatu	horrekin,	egungo	Kolonbiak	ez	du	etorkizunik	
izango.	Ez	du	bakerik	izango,	bere	funtsa	maltzurkeria,	tranpa	eta	ez-betetzea	delako.	
Herrialdeko	mugimendu	sozial	eta	politikoa,	haren	lidergoak,	aldaketaren	indar	
erasotzailea	duen	gazteria,	emakumeak,	politikari	zintzoak,	militar	eta	polizia	
bertutetsuak,	Bolibarren	ondarea	oraindik	bihotzean	dutela,	beren	indarrak	biltzen	
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badituzte,	potentzia	eraldatzailea	izango	dira,	Simon	Bolivarrek	Angosturako	Kongresuan	
delineatutako	etorkizuna	eraikitzeko	gai	izango	den	indarra.	
Gogora	dezagun	Orinoco	ibaiaren	ertzeko	Askatasunaren	diskurtsoa:	"Eman	gaitzazue	
legegileak...	Gobernu	guztiz	herrikoia,	guztiz	zuzena,	nagusiki	morala,	zapalkuntza,	anarkia	
eta	errua	lotuko	dituena.	Errugabetasuna,	gizatasuna	eta	bakea	nagusi	izango	dituen	
gobernua.	Lege	saihestezinen,	berdintasunaren	eta	askatasunaren	agintepean	garaipena	
ekarriko	duen	gobernua	".	
Bolívarrek	Amerikan	oraindik	zeregina	du.	
Iván	Márquez,	Oscar	Montero,	Aldinéver	Morantes,	Edison	Romaña,	Albeiro	Córdoba,	Iván	
Ali,	Enrique	Marulanda,	Iván	Merchán,	Rusbel	Ramírez,	Villa	Magdalena,	Nelson	Robles	
eta	beste	
2019ko	otsaila	15	.	
	
	
	
	
Manuelen	ametsen	Bigarren	Marketalia	gauzatzeko	lan	izugarrian,	FARCeko	Komandante	
Buruzagiaren	desagertze	fisikoaren	hamaikagarren	urteurrena	indar	espiritual	indartsu	
gisa	iritsi	zen	gure	kandelak	Kolonbia	Berrirantz	hedatzen	laguntzera,	zeina	etorkizuneko	
zerumugan	zalaparta	bezala	iradokitzen	baita.	
	
	

Manuel	Marulanda	Vélez	
Matxinadarako	eskubidea	eta	bakerako	eskubidea	
“Erdipurdiko	politikari	izen	asko	ahazten	direnean,	Marulandarena	Latinoamerikako	
nekazari,	langile	eta	pobreen	ongizatearen	aldeko	borrokalaririk	duin	eta	irmoenetako	bat	
bezala	aitortuko	da”.	Fidel	Castro	Ruz	
	
Hamaika	urte	geroago,	bihotz-bihotzez	egin	genion	omenaldirik	samurrena	desjabetuen	
itxaropen	gisa	altxatu	zenari,	gerrilla	mugikorren	gerrako	maisuari,	benetako	bakearen	
aldeko	borrokalari	kontsekuenteari,	Manuel	Marulanda	Velezi.	
Manuel	gizon	xume	eta	zuzena	zen,	nekazari	franko,	klase-borrokarako	xalotasun	guztiaz	
gabetua,	aginte	dohain	natural	eta	distiratsuarekin.	Alvaro	Valencia	Tovar	jeneralak	berari	
buruz	zioenez,	"Oso	ohikoa	ez	zen	intuizio	bati	eta	esperientziaren	ikaskuntza	sistematiko	
bati	esker,	estrategia	militar	zorrotzenetako	bat	izan	zen".	
Militarrei,	soldaduei,	ofizialtasunari	eta	armadako	ofizialei	dei	egin	zien	beti	gehiengoen	
aberri	berriaren	ametsekin	bat	egiteko.	Justizia	soziala,	demokrazia	eta	subiranotasuna	
zituen	Kolonbia	Berria	posible	zela	uste	zuen.	
Bere	ariman	Kolonbiako	bakerako	grina	gainezka	zegoen.	Bere	pentsamenduan	beti	
presente	egon	zen	1964an	matxinada	hasi	zenetik,	Marquetaliatik	bere	heriotza	fisikoaren	
datara	arte,	2008tik	aurrera,	bertan	bakea	denbora	gainditzen	duen	irrika	amaigabea	izan	
baitzen	eta	izaten	jarraitzen	baitu.	
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Bere	bizitzako	azken	hiru	urteetan	Manuel	Marulanda	Velezek	ez	zuen	inoiz	bake	
negoziazioaz	hitz	egin.	Inoiz	ez.	Baina	bai,	klase	politikoarekiko	hurbilketa	etengabe	bilatu	
behar	genuela	gatazkari	irtenbide	negoziatua	ematea	pentsatuz.	
"Uriberekin	–	zioen	Marulandak	–	ez	dugu	ezer	negoziatzeko;	baina	gizon	horrena	ez	den	
beste	gobernu	batekin	hitz	egin	behar	da.	Bake	Akordio	baten	alde	lan	egin	behar	dugu,	
baina	hori	bai,	fierroak	entregatu	gabe,	beraiek	baitira	adostutakoa	betetzeko	berme	
bakarra	".	
Kaguaneko	bake-elkarrizketetan	negoziatzaile	gerrillariei	ohartarazten	zien	oligarkiek	
bakea	dohainik	nahi	zutela,	desarmea	dohainik,	maltzurkeriaz	eta	traizioz	ordaindua.	
"Ikus	-	zioen	-,	oligarkek	eta	aberatsek	su-etena	nahi	dute,	beren	interesak	kaltetuak	
dituztelako,	baina	hemen	20	edo	25	edo	30	milioi	edo	gehiago	daude	goseari	eusten.	
Jendeari	interesatzen	zaiona,	su-etena	baino	gehiago,	bere	arazo	ekonomikoa	konpontzea	
da.	Izorratuta	dago,	ez	du	zerekin	gosaldu,	ez	du	zerekin	bazkaldu.	Beraz,	gai	honi	heldu	
behar	diogu,	eta	ez	beste	bati	".	
Langabetu	guztientzat	partida	bat	edo	soldata	bat	onartzea	proposatu	zuen.	"Funts	hori	
nondik	aterako	da?	Segur	aski,	langabeei	oinarrizko	diru-sarrera	bat	ordaintzeko	inbertsio	
sozialaz,	industria	txiki,	ertain	eta	handia	enplegu-planak	martxan	jartzeko	moduari	
buruzko	terminoak	eztabaidatzen	ari	den	bitartean...	Bakea	emaitzak	ikusten	hasten	
direnean	gertatuko	delako	".	Manuelen	ikuspegia	zen.	
Martxoaren	26a	–	FARC-EPko	Komandante	Buruzagia	joan	zen	eguna	–	Kontinenteko	
mugimendu	politiko	eta	sozial	ugarik	izendatu	zuten	munduko	herriek	zapalkuntzaren	
aurkako	matxinada	eta	altxamendu	armaturako	duten	eskubide	unibertsalaren	egun	gisa.	
Matxinadara	jotzea	eskubide	naturala	eta	historikoa	da.	NBEk	1948an	onartutako	Giza	
Eskubideen	Adierazpen	Unibertsalaren	hitzaurreak	hori	berretsi	eta	legitimatzen	du.	
Manuel	Marulanda	Velez	gogoratzeko,	bere	erresistentzia-ibilbide	harrigarrian,	eskubide	
unibertsal	hori	aipatu	nahi	dugu,	1821eko	Correo	del	Orinocoko	orrialdeetan	Simón	
Bolivar	askatzaileak	egindako	gogoeten	bidez:	"El	hombre	social	puede	conspirar	contra	
toda	ley	positiva	que	tenga	encorvada	su	cerviz,	escudándose	con	la	ley	natural/Sin	duda	–	
zion	Bolivarrek	–	es	algo	severa	esta	teoría,	pero	aun	cuando	sean	alarmantes	las	
consecuencias	de	la	resistencia	al	poder,	no	es	menos	cierto	que	existe	en	la	naturaleza	
del	hombre	social	un	derecho	inalienable	que	legitima	la	insurrección".	
Eta	pragmatikoki	gomendatzen	digu,	halaber,	dokumentu	horretako	folioetan:	
"Arrazoiaren	gramatika	ez	nahasteko	asmoz,	matxinada	izena	eman	behar	zaio	gizakia,	
aberria	eta	unibertsoa	hobetzea	helburu	duen	konjurazio	orori".		
Eta	gure	aldetik,	Manuel	Marulanda	Velezek	aserto	bolivartar	hari	bizitza	eman	ziola	
esango	genuke:	"Matxinada	bake-izpirituarekin	iragartzen	da,	despotismoaren	aurka	
egiten	du,	despotismoak	bakea	suntsitzen	duelako,	eta	ez	ditu	armak	hartzen	etsaiak	
bakera	behartzeko	baizik".		
Borrokan	jarraitzen	dugu,	kontzientzia	nazionalaren,	mobilizazio	sozial	eta	politikoaren	
babesarekin,	gure	gazteen,	gure	emakumeen,	gure	nekazari	eta	herri	indigenen,	
komunitate	afrikarren,	erraizalen,	kristauen,	militar	eta	polizien	eta	hiriko	biztanleen	
laguntzarekin	Kolonbiako	bakearen	behin	betiko	garaipena	lortzeko,	guztiontzako	bizitza	
duina	oinarri	hartuta.	
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200	urteko	bizitza	errepublikanoan,	kolonbiarrek	Errepublikaren	"zaharberritze	morala"	
eskatzen	dute,	oinarri	solidarioen	eta	gizatasun-egituren	gainean;	bakea,	ogia,	enplegua,	
lurra,	bidezko	soldatak,	doako	eta	kalitateko	osasuna	eta	hezkuntza	bermatuko	diguna;	
etxebizitza	duina,	garraio	merkea,	zerbitzu	publikoak,	konektibitatea,	autobide	onak,	
biodibertsitatearekiko	eta	ingurumenarekiko	errespetua;	demokrazia	bat,	oinezko	
herritarra	kontuan	hartuko	duena,	harro	egoteko	moduko	erakundeak.	Pertsona	eta	
funtzionario	bertutetsuek	eta	subiranotasuna	eta	gizarte-bermeak	defendatzen	dituzten	
Indar	Armatuek,	hori	guztia	Kolonbia	eta	Estatua	gonbidatzen	dugu,	ez	lege	obtusa	edo	
etsaiaren	zuzenbide	penala,	ezta	muntaia	judizialak	ere,	baizik	eta	sen	ona	erabiliz,	
gorrotoa,	gerraren	intransigentzia	eta,	mando	hil	batek	bezala,	bakearen	bidean	zeharkatu	
duten	sasi	juridiko	guztia	kentzera.	
Betiereko	loria	gure	sortzaileei	eta	eroriei.	Gure	elkartasuna	elbarriei	Estatuaren	aurkako	
borrokan,	espetxean	jarraitzen	duten	gerrillariei	eta	matxinadagatik	zigortutako	zibilei.	
Gure	elkartasuna	Habanako	Bake	Akordioa	sinatu	ondoren	hildako	90	gerrillarien	eta	400	
buruzagi	sozialen	familiei.	
Bakeak	kolonbiar	guztien	eskubide	gorena	izaten	jarraitzen	du,	horrek	bizitza	suposatzen	
duelako,	eta	bizitzarik	gabe	gainerako	eskubideek	ez	dutelako	ezertarako	balio.	
Venezuelaren	aurkako	gerra-asmoak	arbuiatzen	ditugu,	kontinentean	neokolonialismoa	
posizionatu	nahi	duten	presio	diplomatikoz	mozorrotuak.	
Bakea	mobilizazioarekin	irabazten	da.	Sar	gaitezen	borroka	nazional	batean	Gobernu	berri	
baten	alde	eta	bakerako	eskubidearen	alde.	
Iván	Márquez,	Oscar	Montero,	Aldinéver	Morantes,	Edison	Romaña,	Enrique	Marulanda,	
Iván	Merchán,	Rusbel	Ramírez,	Villa	Magdalena,	Nelson	Robles...	
2019ko	martxoa	26.	
	
********************************************************************	
Kolonbia	Berria	bakean,	justizia	soziala	eta	benetako	demokrazia	lortzeko	borrokak	
gertakari	oso	gogorrak	izan	ditu,	eta	herrialdeko	eta	munduko	herritarrek	eta	gerrillari	
guztiek	beti	izan	behar	dituzte	gogoan,	gehiengoen	aldeko	aldaketen	bidea	sakrifizio	eta	
zailtasun	askoren	bidea	izan	baita.	
Jarraian,	Edison	Romaña	komandanteak	kontatutako	istorio	hau:	
	
	
	
	

Modalitate	operatiboa	aldatzea	
Hasiera	batean	–	kontatzen	du	Romañak	–	Marulandak	ekintza	militar	handietan	sinesten	
zuen,	non	baja	handirik	gabe	irabazten	genuen,	Uribe,	Gutierrez,	Miraflores	eta	San	
Juanitoren	hartualdietan,	eta	indar	militar	baten	porrota	Coreguajen.	Horiek	guztiak	
plangintza	zehatz	eta	egoki	baten	aurrekari	dira.	Kategoria	berean	sailka	ditzakegu	beste	
eraso	militar	sendo	batzuk,	hala	nola	FARCek	Uraban,	Antioquian,	Chocon	eta	Caucan	
egindakoak.	
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Ekintza	horien	ondorioz,	arerioak	–	gerran	ohikoa	den	bezala	–	bere	ezbeharren	balantzea	
egin	behar	izan	zuen,	baita	horien	kausak	ere,	eta	insurgentziaren	teknika	operatiboa	
aztertu	zuen	bere	erasoetan.	Eta,	horrela,	bere	liskar-estrategia	birplanteatzen	hasten	da.	
Ondoren	etorri	ziren	borroka	handietan	ez	zen	izan	gure	aldetik	aurrekoetan	bezalako	
borroka-adimen	zorrotzik.	Adibidez,	Mitu	hartzetik	irtenda	-oroitzen	du	Romañak-,	3.	
Brigada	mugikor	osoa	lehorreratu	ziguten	oihanaren	erdian.	Berritasun	horren	aurrean,	
agindua	borrokan	hastea	izan	zen.	Inguratu	egin	genuen,	eta	hesia	estutzen	hasi	ginenean,	
dena	eraman	zuten.	Helikopteroz	jaso	zuten,	eta	handik	200	kilometrora	bota	ziguten,	La	
Libertad	izeneko	herrixka	batean.	Gure	indarra	hiru	zutabetan	egituratuta	zegoen:	
Buendikoa,	Urietakoa	eta	nirea.	Handik	zortzi	egunera,	armadaren	mugikorrera	iritsi	
genuen	Santa	Barbaran,	El	Retorno	udalerrian.	Inguratu	eta	17:	00etan	eman	zen	
kontaktua.	24	orduz	borrokatu	ginen.	Borroka	adimena	su	bidez	egiten	zen.	Esplorazio-	
eta	jazarpen-komandoak	jaurtitzen	genituen	aurkariaren	kokapena	eta	erreakzionatzeko	
gaitasuna	ezartzeko.	Ez	zegoen	adimen	seriorik.	Ez	genekien	zenbat	unitateri	egingo	
genien	aurre,	ez	lurra	nolakoa	zen,	ez	haren	istripuak.	"Sar	zaitezte	borrokan,	
mugimenduan	daude	eta	zuek	ere	bai",	hori	zen	orientazioa.	"Zuek	lurraldean	zaudete,	
etsaia	ezagutzen	duzue,	eguraldia	ezagutzen	duzue,	proposatu	zer	egin".	Ez	genuen	
kartilla	aplikatzen,	eta	ez	genuen	irakaskuntzen	eta	esperientziaren	arabera	jarduten.	
Dibortziatuta	geunden	gure	jarduteko	moduarekin.	Emaitza	40	militar	baino	gehiago	eta	
30	gerrillari	hil	zirela	izan	zen,	horien	artean,	Ever	Pichon,	Rondóneko	komandante	bikain	
bat.	600	kanpaina-ekipo,	120	fusil,	15	MGL	granada-jaurtigailu	eta	10	metrailadore	
berreskuratu	genituen,	baina	pentsatzen	hasi	ginen	gerrako	material	hori	gauza	gutxi	zela	
heriotzekin	alderatuta,	ezin	konponduzkoak	baitziren.	Konpainiako	komandante	bat	
osatzeko	–	60	borroka-unitate	zuzentzeko	gai	dena	–,	urte	askotako	lana	eta	prestakuntza	
behar	da.	
Etsaiaren	modalitate	operatiboa	aldatzen	denean	–	uste	du	Romañak	–	ez	ginen	aldaketa	
horietara	garaiz	egokitu.	Mikrotxipez	kutsatuta	geunden,	eta	horrek	hegazkinen	
bonbardaketa	masiboak	erraztu	zituen.	Zalantzarik	gabe,	infiltrazioak	eragin	zigun	kalterik	
handiena.	Mikrotxipa	ezin	da	bakarrik	mugitu;	eramango	duen	norbait	behar	da	–	azaldu	
du	Romañak	–.	Infiltratutako	aginte	batzuk	aurkitu	genituen.	
Mirafloresen	ekintzaren	ondoren,	non	200	militar	baino	gehiago	harrapatu	genituen	
gerrako	preso	bezala,	armada	abiazioa	indar	handiagoz	erabiltzen	hasi	zen	gure	posizioak	
bonbardatzeko.	
Plan	bat	abian	jarria	zen:	nik	Gutierrez	hartu	behar	nuen.	Rogelio,	John	eta	Rolando	
Puerto	Llerasera.	Eta	Urías	y	Buendía		Puerto	Rico	Meta,	eta	hara	zihoan	gerrilla	kopurua	
izugarri	handia	zen.	Bogota	inguratzen	zuten	hamabi	Frente	gerrilarien	tropak	bildu	
genituen.	Asmoa	herri	horiek	hartu	eta	haien	aurka	borrokatzeko	errefortzuaren	zain	
egotea	zen.	Lubakiak	egin	genituen	sabanan	horretarako.	Baina	etsaiak	posizio	horiek	
kokatu	zituen	eta	gero	Ariari	ibaiaren	kontra	estutuz	bonbardatu	zituen.	Benetan,	
adoretsu	geunden,	eta,	funtsean,	hori	izan	zen	hildako	eta	zaurituei	egindako	kalapita	
handiaren	arrazoia	–	uste	du	Romañak	–.	Balantzea	egitera	doa	eta	Kompañia	eta	
Guerrillako	komandante	onenak	hildakoak	dira.	
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Mituren	aurkako	operazioak	eragin	handia	izan	zuen	nazioan	eta	nazioartean,	gerrillak	
departamendu	baten	hiriburua	hartzen	zuen	lehen	aldia	zelako,	baina	ez	zen	justifikatzen	
zenbat	hildako	zeuden.	Eta	orduantxe	hartu	du	hitza	Marulandak:	"Tira,	geldialdi	bat	egin	
behar	dugu,	gertatzen	ari	zaiguna	zehazteko	aukera	emango	digun	balantze	zehatz	bat	
egiteko".	Eta	balantze	hori	2007an	gertatu	zen	Piloneseko	kanpamentuan,	Ranchónetik	
behera,	Papaneme	goian,	La	Uribe	udalerrian.	Jorge	Monoak	eta	Frenteetako,	
Konpainietako	berrogeita	hamar	komandantek	parte	hartu	zuten,	horien	artean,	
Aldinéver,	Leonel,	Yerson,	Dario,	Rolando,	Enrique,	Leiber,	Robles	eta	beste	asko.	
Armadak	eta	bere	brigada	mugikorrek,	oihaneko	joan-etorrietan,	minak	ereiten	zituzten	
nonahi.	Asko	izan	ziren	bertan	erori	ziren	gerrillariak,	hilda,	mutilatuta	edo	elbarrituta	
geratuz.	Gerrillari	hauek,	gaur	egun,	ikusezin	bezala	ibiltzen	dira	hiri	eta	zelaietan,	
Estatuak	eta	bere	antzinako	komandante	batzuek	ezagutzen	ez	dituztenak	(Walter,	
Romaña	eta	Paisaren	salbuespen	ohoretsuarekin,	besteak	beste).	Haiek	dira,	eremu	
minatuetan	erori	ziren	militarrak	bezala,	gatazkaren	biktimak,	eta,	tamalez,	zibilak	ere	bai.	
Estatuaren	aireko	indarraren	bonbardaketak,	euren	leherketekin,	gerrillarien	bizitza	asko	
suntsitzen	ari	ziren,	eta	oihan	birjineko	eremu	handiak	eraisten,	indarraren	neurrigabeko	
erabilera	eginez,	matxinatuen	kanpamenduetan	bonba	tonak	jaurtitzean.	Gerrillak	ez	zuen	
hegazkinik,	ez	bateriarik,	ez	misilik.	Infiltratuen	eta	ustezko	lagunen	bidez,	Indar	Militarrek	
mikrotxipak	ereitea	lortu	zuten	kanpaleku	batzuetan,	satelitean	doitasunezko	
bonbardaketetarako	koordenatu	zehatzak	ematen	zizkietenak.	Mikrotxip	hauek	
elikagaietan,	energia	sorgailuetan,	irrati	transistore	eta	komunikazioetan,	gailu	elektroniko	
guztietan	ere	sartzen	ziren.	Kokapen	zehatzari	buruzko	informazio	horrekin	gaueko	
bonbardaketak	egiten	zituzten	–	azaltzen	du	Edison	Romañak.	
Jakina,	askotan	engainatu	genuen	armadako	komandoa,	hornikuntzetan	eta	iristen	zen	
kargan	detektatzen	genituen	mikrotxip-kanpamenduetatik	kanpo	jartzean.	Hegazkinek	
amorruz	bonbardatzen	zituzten	leku	horiek.	Esfortzua	galarazten	genien	eta	lehergai	
tonak,	emaitzarik	gabe.	Eta	kasu	batzuetan	lehorreratzearen	zain	egoten	ginen,	baja	
sentiberak	eraginez.	
Gehien	erasan	zigun	bonbardaketa	Jorge	Briceño	blokeko	erdi-mailako	aginteen	
ibilbidearena	izan	zen,	gerrilla	tropen	kontzentrazioak	saihesteko	Marulanda	Velezen	
gidalerroa	urratzen	zuen	jendetza	baten	ondorioz	gertatua.	Batez	besteko	38	erdiozko-
agintari	hil	ziren.	Hondamendi	horren	erantzuleak	ez	ziren	inoiz	errekonbentzitu,	ezta	
diziplinaz	erantzutera	deitu	ere.	Manuel	Marulanda	Velez	komandante	buruzagia	hila	zen.	
Agintari	eta	borrokalari	gehienek	uste	dute	beste	zerbait	egon	zela	FARCen	Ekialdeko	
Blokea	eta	erakunde	armatu	osoa	ahultzen	amaitu	zuen	gertaera	honen	belaunaldian.	
"Honek	ezin	du	horrela	jarraitu",	esan	zuen	Marulandak	Pilonesen	bileran.	Manuel	
Marulanda	Velezek	sei	orduko	hitzaldia	eman	zuen,	misio	zehatzak	zituzten	komando	
txikien	aurreko	modalitatera	itzuli	behar	genuela	esanez,	minak	jarriz,	suarekin	erasoz,	
sekretuaren,	mugikortasunaren	eta	ezustekoaren	printzipioak	aplikatuz.	"Gerrilla	
kontzentrazio	gehiago	ez",	esaten	zigun.	Hau	ez	da	posizio-gerra	bat.	Borroketan	1.000,	
1.500	gizon	eta	emakumek	parte	hartzen	genuen,	ohitura	bihurtzen	ari	zena,	eta	komando	
taktikoetan	borrokatzen	zenean,	gerrillariek	zerbait	falta	zitzaiela	sentitzen	zuten.	Gerra	
planak	zituen	konpainia	bat	bidaltzen	bazen,	ez	zen	lehen	bezala	borrokatzen,	bere	
ondoan	jende	asko	hedatzen	ikusten	ez	bazuen.	
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Orduan	Manuel	kamaradak	minen	erabilera	areagotu	behar	zela	esan	zuen.	Hauek	ez	dira	
hogeita	hamar	gramotik	gorakoak	izan	behar,	tamaina	hori	nahikoa	baita	soldadu	bat	
zauritu	eta	hamar	borrokatik	ateratzeko.	Horrela,	geldiarazten	joan	ginen	–	dio	Romañak	–	
eta	eskala	handiko	borrokak	bigarren	maila	batera	pasatzen	hasi	ziren.	
Gerrillari	bakoitzari	bost	eta	hamar	mina	artean	ematen	zitzaizkion.	Hauek,	goserik	
ematen	ez	zion,	logurarik	ematen	ez	zion,	nagikeriarik	ematen	ez	zion	eta	24	orduko	
guardian	egon	zitekeen	beste	borrokalari	bat	bezala	hartu	ziren.	Orduan	hasi	ziren	
gerrillariak	euren	meategiei	izenak	jartzen:	Pedro,	Juan,	Mireya,	Diana...	Armadak	bere	
modalitate	operatiboa	aldatu	zuenean	izan	zen,	eta	gerrilla	hamar	edo	hogei	soldaduko	
unitate	txikietan	bilatzen	zuen	erasotzeko.	
Marulandaren	asmoa	Plan	Patriota	neutralizatzea	zen,	eta	hainbeste	tropa	mendi	horietan	
hedatzea.	Operazio	modu	honekin,	komandante	buruak	bost	mila	soldadu	jarri	zituen	bide	
bakar	batean,	baja	tamalgarri	eta	txundigarriak	saihestu	nahi	bazituzten.	Orduan	denak	
kanpatzen	ziren	bideetara	itsatsita.	Horrela,	denbora	ematen	ziguten	hornitzeko,	eskola	
mugikorrak	egiteko	eta	bilerak	egiteko.	
Meategiei	eta	komandoen	gerrari	esker,	hainbeste	higadura	saihestu	zen.	Armadako	
komandoen	zain	egon	behar.	Yarian	800	frankotiratzaile	baino	gehiago	entrenatu	
genituen.	Horrek	lagundu	zuen,	zalantzarik	gabe.	
	
	
	
	
	

Hamar	mila	fusilen	operazioa	
Guk	ez	genuen	horretan	sinesten.	"Ez	da	ikusten	indio	txiki	horrek	eskaintzen	digun	
armamentua	lortzeko	kontaktuak	dituenik",	esanten	zigun	Jorge	Monoak.	Berarekin	
kontaktua	Akazio	Beltzak	egin	zuen.	Itxura	apaleko	perutar	bat	zen,	eta	harrokeriarik	gabe	
esaten	zuen	berak	behar	genituen	fusil	eta	misilak	zituela,	ez	zigula	ez	dirurik	ez	ezer	
eskatzen	herrialdera	sartu	eta	geure	eskuetan	uzteko,	eta	gero	ordain	geniezaiola	–	azaldu	
du	Romañak	–.	Esaten	zigun	berak	"bonbardatzen"	zituela	edo	hegazkin	batetik	jaurtitzen	
zituela	jausgailuz,	lurrazalarekin	kontaktuan	daudenean	suntsituak	izan	ez	daitezen.	
Orduan	erabaki	genuen,	Mono,	Akazio	eta	biok,	berarekin	hitz	egitera	joatea.	Indio	txikiak	
botere	handia	zuela	errepikatu	zigun.	Bere	burua	aurkeztu	zuen	esanez	lagundu	eta	
lagundu	nahi	zigula;	bazekiela	guk	ez	genuela	zilarrik,	baina	berak	bazuela	armamentua.	
Nola	uko	egingo	genion	eskaintza	horri?	Eta	harekin	batera	operazioaren	xehetasunak	
zehaztu	genituen.	
Elkarrizketa	horren	ondoren,	Monoak	esan	zidan:	"Romaña,	Cundinamarcara	zoaz	eta	bi	
hilabetetan	hogei	mila	milioi	peso	lortu	behar	dituzu	ordaintzeko.	Laster	bildu	behar	da	
zilar	hori,	gu	ezin	baikara	gaizki	geratu	".	Eta	zilar	hori	Bogotá-Villavicencio	bidean	jarritako	
kontroletan	lortu	zen.	Matxinada	finantzatzeko	behar	genuen,	eta	hau	armekin	egiten	da;	
haiek	gabe	ez	legoke	matxinadarik.	Indiezitoak	argudiatzen	zuen	berak	ez	zuela	FARCez	
zalantzarik,	eta	bazekiela	erakunde	serio	batekin	hitz	egiten	zuela,	eta	erakunde	horri	
sinets	zekiokeela.	
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Baliabideak	ziurtaturik,	Akazio	Vichadara	joan	zen	gerrako	materialaren	zain	eta	bere	
harrera	antolatzera.	Perura	eramaten	duten	aireportuetako	batetik	hegan	zihoan	hegazkin	
batetik	armak	jaurtitzeko	lekurik	egokiena	eta	seguruena	zein	izango	zen	eztabaidatu	
genuen.	La	Uribe	udalerriko	Laguna	del	Oso	eta	Sumapaz	eremua	bota	ziren,	azken	hau	
altueragatik.	Orduan,	"Bonbardaketarako"	lekurik	onena	Guaviare	ibaitik	gertu	zegoen	
Vichada	inguru	bat	zela	adostu	zen.	Plana	egin	zen	eta	Uva	ibaitik	gertu	dagoen	puntu	
baten	koordenatuak	eman	genituen.	
Itxaroten	ari	ginela,	goarnizio	militar	batzuk	erasotzea	erabaki	genuen,	armada	
distraitzeko.	Yariko	sabanetako	entrenamendua	Marulandak	eta	Monok	zuzendu	zuten.	Bi	
Bloke	parte	hartu	genuen:	ekialdekoa	eta	hegoaldekoa.	Operazioaren	buruak	Rolando,	
Urias	eta	Buendía	ziren.	Hiru	armadatan	banatu	ginen:	Uriasek	eta	Buendiak	Puerto	Rico	
hartu	behar	zuten.	Romaña,	Aldinéver	eta	Corena,	Puerto	Lleras.	Eta	hirugarren	indarra	
lehorreratzearen	aurkako	indarra	zen	funtsean.	
14	konpainia	joaten	ginen	oihanetik	–	840	bat	unitate	–	Puerto	Ricoko	udal-buruan	
kokatutako	polizia	eta	armadari	eraso	egiteko.	Erasorako	hiru	egun	falta	zirenean,	mezu	
lakoniko	bat	jaso	genuen,	Monoak	sinatua:	"Gelditu	eta	egin	ezazue	Guayabero	eta	Ariari	
ibaiaren	arteko	errepidea".	Geure	buruari	galdetu	genion:	hartualdi	batera	bagoaz,	
zergatik	irekitzea	errepideak?	Jakina,	indiezitoak	harritu	egin	gintuen,	eta	jada	AK	fusilak	
bonbardatzen	ari	zen	Vichadako	oihanetan	–	azaltzen	du	Romañak	–.	10.000	fusil	munizio	
eta	baionetekin	garraiatzeko,	gurdiak	eta	laukoteak	lortu	behar	genituen,	eta	errepideak	
egin.	Hilabete	barru	ehunka	kilometro	irekiko	genituen.	Guérima	Guaviarerekin	berdintzea	
egokitu	zitzaigun,	Guaviare	Ariarirekin,	Ariari	Guayaberorekin	eta	hau	Yari	ibaiarekin,	
fusilen	ebakuazio	segururako	bide	bezala.	
Armak	ez	ziren	koordenatuan	erortzen.	Hegaldi	bakoitzean	mila	fusil	botatzen	ziren.	Lehen	
jaurtiketa	kokatuta,	hegazkinak	botatzen	zituen	paketeak	bilatu	behar	genituen.	Ez	zen	lan	
erraza.	Jendea	jarri	behar	izan	genuen	zuhaitzen	adaburuetan,	binokulu	eta	
iparrorratzekin,	bilatzaileak	oihan	handi	eta	lodi	horren	erdian	orientatzeko.	Lurra	ukitu	
baino	lehen,	jausgailu	bat	irekitzen	zen,	kontaktua	moteltzen	zuena.	
	
	
Aitortzen	dugu	beti	harridura	sortu	izan	digula	Uribek	Kolonbiako	helmugetan	izan	duen	
rolak,	eta	Ivan	Duque	presidentea	eta	hari	eusten	dion	eskuineko	alderdia	bake-irrika	
kolektiboaren	aurka	egiten	ari	direna.	Antza	denez,	bide-orri	zentzugabea	da	herrialdea	
gerra	iraunkor	baten	kaosera	eramatea.	Gatazkaren	egia	lurperatu	eta	zenbait	agintari	
politikoren	indarkerian	protagonista	den	rola	ezkutatu	nahi	dute,	eta	zigorgabetasuna	
ziurtatu?	Zalantzarik	gabe.	
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Gobernu	hau	zoritxarrekoa	da	
Kolonbiarentzat	
Ez	da	bakea	sendotzea	Uribismoaren	helburua	boterean,	baizik	eta	haren	aurkako	
etengabeko	konspirazioa.	Akordio	osteko	garaian,	egiaren	eta	bunkerraren	inpunitatearen	
beherakadaren	beldurrak	bultzatzen	ditu	haren	erabaki	oldarkorrak.	Bestela	esanda,	
beldur	diote	Rito	Alejo	del	Rio	jeneralaren	egiari,	JEPri	heldu	zioten	bi	mila	militar	baino	
gehiagoren	egiari,	ehunka	enpresaburu	eta	para-politikarik	eman	nahi	duten	egiari,	eta	
gatazkaren	biktimen	eta	giza	eskubideen	aldeko	erakundeen	egiari.	
Presidente	Dukeak	JEPren	Estatutu	Legeari	jarritako	eragozpenen	atzean	dagoena,	
orduan,	beldur	ikaragarria	da	egiari	eta	zigorgabetasunaren	balizko	gainbeherari.	Uribek	
eta	bere	fakzio	politikoak	ondo	dakite	ez	zaiela	erraza	izango	krimenaren	eszenatokitik	
ihes	egitea,	nahiz	eta	Jurisdikzio	Berezitik	kanpo	utzi	zituzten	gatazkan	inplikatutako	
hirugarrenak,	hitzartutakoaren	aurka.	Bere	Gobernuetan,	adibidez,	3.500	000	biktima	
baino	gehiago	eragin	ziren	(50	urteko	gerrako	biktima	guztien	%	41),	eta	Defentsa	
Ministerioaren	029	Zuzentaraua	igorri	zen,	positibo	faltsuak	eta	milaka	gazte	errugaberen	
heriotza	eragin	zituena.	Agintari	politikoak,	enpresariekin,	lurjabeekin	eta	beste	batzuekin	
batera,	indarkeriaren	benetako	determinatzaileak	dira,	egilearen	atzean	egileak.	
Merezi	luke	orain	geure	buruari	galdetzea	zergatik	ez	zioten	utzi	aurrera	egiten	
paramilitarismo-kasuez	arduratu	behar	zuen	JEPen	74.	puntuko	unitate	bereziak.	Ehun	
mila	herritar	hil	ditu	makina	horrek...	Bada	garaia	fiskalak	azaltzeko	zergatik	ez	zuen	
Unitate	horrek	funtzionatzen	utzi.	
Hemen	gerrari	egin	behar	zaio	aurre,	ez	bakeari,	Duque	presidentea.	Bakea	sintesi	
eskubidea	da,	bizitza	bermatzen	duelako.	Bizitzarik	gabe,	oinarrizko	eskubideak,	hala	nola	
elikadura,	etxebizitza,	ura,	osasuna,	lana,	airean	desegiten	dira,	objekturik	gabe	geratzen	
dira.	
Gobernu	batek	Konstituzioa	betetzen	ez	duenean,	eta	Gortearen	akatsak	ezagutzen	ez	
dituenean,	desegoki	politikoak	jarriz,	eta	botere-adarren	zatiketa	eta	autonomiari	muzin	
egiten	dionean,	tiraniaren	infernurako	bideari	ekin	dio.	
Bake	Akordioa	zatikatu	egin	zela	eta	haren	funtsezko	alderdiak	aurreko	Kongresuak	
hondoratu	edo	ukatu	zituela	kontuan	hartuta,	eta	inplementaziorik	ezaren	panorama	
desolatzailea	kontuan	hartuta,	Duquek	estatutupekoari	egiten	dizkion	eragozpenak	–	
Sarmiento	Angulok	Martinez	fiskalaren	bidez	emandako	agindua	esanbidez	betez	–	
zehatzak	izateko,	ez	dute	bakea	suntsitzea	bilatzen,	haren	hondakinak	eraistea	baizik.	
Nazio	Batuen	Bigarren	Misioari,	herrialde	bermatzaileei,	Senatuko	Bake	Batzordeari,	
Bakerako	Jurisdikzio	Bereziari	eta	NBEko	idazkari	nagusi	Antonio	Gutérrezi	zuzendutako	
gutunetan	inprimatutako	gure	kezkak	konstantzia	historikotzat	hartzen	hasi	dira.	
Adostutakoari,	pacta	sunt	servanda-ren	printzipioei	eta	fede	onari	traizioa	egiteko	
zorigaiztoko	gertakarien	kate	honek	mesfidantzaz	bete	zituen	borrokalari	ohiak,	indar	
publikokoak	barne,	orain	segurtasun	juridikorik	ezaz	beldurtu	nahi	dituztenak,	beren	
ahoak	itxita	eduki	ditzaten	eta	inoiz	ez	dezaten	hitz	egin	kupula	politikoaren	eta	
boteretsuen	gatazkako	erantzukizun	nagusiaz.	
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Objekzioak	Estatuaren	engainu-maniobrak	dira,	gatazkaren	biktimei	erreparazioa	emateko	
erantzukizuna	saihesteko;	bi	jurisdikzio	egitate	berberei	buruz	ikertzen	egotearen	
absurdoa	ezartzeko;	Jurisdikzio	berria	milioika	kasurekin	betetzeko,	hura	eragotziko	ez	
duten	kasuekin;	eta	komandante	gerrillariak	frogarik	gabe	estraditatu	ahal	izateko,	horrela	
mendeku-egarria	asetzeko.	Azken	hau	izan	zen	Uribek	Simon	Trinidadekin	egin	zuena,	
Estatu	Batuetara	estraditatu	zuena,	potentzia	horrek	eskatu	gabe,	muntaia	judizial	zikin	
baten	bidez.	Simoni	hirurogei	urteko	kartzela	zigorra	ezarri	zitzaizkion	azken	orduan	
asmatutako	delitu	batengatik,	hasierako	muntaiaren	zati	bat	ere	egiten	ez	zuena.	
Duqueko	Gobernua	zorigaitza	da	Kolonbiarentzat,	eskualdeko	krisi	humanitario	larriena	
baitakar.	Bakerako	eskubidea	ukatzea	aberrazio	bat	da	–	eta	okerrenetarikoa	–	bilatzen	
dena	giza	irrikarik	ederrena	ezabatzea	bada,	indarkeriatik	boterea	erabiltzen	duen	kasta	
politiko	batek	sentitzen	duen	egiaren	beldurra	uxatzeko	bakarrik.	Ezerk	ez	du	justifikatzen	
Bake	Akordio	bat	haustea	pribilegiatuen	talde	txiki	batek	inpunitatearen	eterrean	lasai	
flotatzen	jarrai	dezan.	
Kalera;	kalera	irten	behar	da	bakerako	eskubidea	defendatzera.	2019ko	martxoa	14	
Jesus	Santrich,	La	Habanako	gerrillako	bake-negoziatzaile	ospetsua,	bidegabeki	
espetxeratu	eta	urtebetera,	akordioaren	funtsezko	eragilea	izan	zena,	berriz	ere	protesta	
egin	nahi	izan	dugu	haren	aurkako	muntaia	judizial	gezurtiagatik,	nazioko	fiskal	nagusiak	
eta	Estatu	Batuek	Bogotan	duten	enbaxadore	negargarri	eta	injerentzialariak	ernegatuta,	
bakea	ez	ezik	hondakinak	ere	suntsitzeko	asmoz.	Santosek	trikimailu	honetan	parte	
hartzeari	buruz	dugun	zalantzak	ez	ditu	oraindik	hegoak	tolestu.	
	
2019ko	apirila	9	
	
	
	
	
	

Askatu	Santrich	
Bidegabekeriazko	urte	bat	igaro	dela	ikusi	dugu,	eta	inongo	giza	boterek	ezin	izan	du	
amaitu	Santricheko	presondegi	bidegabearen	arbitrariotasuna,	guztiok	bakearekin	
ilusionatu	gintuen	gerrillari	itsuarena.	
Gerrillako	bake-negoziatzaile	garrantzitsuena	frogarik	gabeko	muntaia	judizial	baten	bidez	
burdin	sareen	atzean	mantentzea,	Habanako	Akordioa	kaltetzeko	bakarrik,	zentzunari,	
duintasunari	eta	kontzientzia	nazionalari	zaplazteko	bat	da.	
Zalantzarik	gabe,	Nestor	Humberto	Martinez	fiskala	Kolonbiako	bakearen	saboteatzaile	
nagusia	izango	da.	Bera	eta	Kevin	Whitaker	Estatu	Batuetako	enbaxadorea	dira	patroi	
honen	jabeak,	mende	erdiko	gatazka	armatua	atzean	uzteko	amets	kolektibo	ederrena	
zapuztu	dutenak.	
Santosek	"froga	sendoez"	hitz	egin	zuen	duela	urtebete,	baina	orain	arte	inork	ez	du	
frogarik	erakutsi	ez	Estatu	Batuetan,	ez	Kolonbian,	eta	ez	dute	ikerketa	judizialik	ireki.	Ez	
dira	ezkutatzen	errazak	diren	gertaerak	eta	jokabideak.	Gizon	itsu	bati	leporatu	diote	
Estatu	Batuetara	hamar	tona	kokaina	esportatzen	saiatzea	–	Kolonbiatik	gehien	bidaltzen	
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den	droga	–,	baina	ez	dute	esaten	non	dagoen	kopuru	hori	gordetzen	duen	biltegia.	Ez	
dago	hornitzailerik	identifikatuta,	ezta	garraiobiderik	ere.	Estatu	Batuetan	ez	dago	sarerik	
identifikatu	denik,	eta	ez	dago	diru-kopururik	kargamentua	erostera	joateko.	Gezurtiak.	
Santrichen	aurkako	salaketak	funtsik	gabeko	eta	gezurrezko	arrosario	bat	dira,	tranpa	eta	
muntaia	judizialetara	ohitutako	funtzionario	zikinek	sortua.	
Estatu	Batuek	bake	prozesuaren	erabateko	porrota	nahi	dute,	eta	Santrich	estraditatzeko	
saiakera	da	hura	suntsitzeko	erasorik	handiena.	Horregatik,	Estatu	Batuetako	
enbaxadoreak,	gure	barne	arazoetan	lotsarik	gabe	esku	hartuz,	Duquek	Estatutu	Legeari	
jarritako	eragozpenak	onartzea	eskatu	zion	Kolonbiako	kongresista	talde	bati,	eta	Gorte	
Konstituzionaleko	magistratuak	hertsatu	nahi	izan	zituen.	
Objekzio	horien	helburua	lege-proiektua	Kongresuan	behin	betiko	hondoratzea	da,	
akordio	osoa	aldatuko	duen	estatutu-testu	bat	hutsetik	eztabaidatzera	behartzeko.	
Uribismoa	helburu	duen	Konstituzioaren	erreformak	ondoriorik	gabe	utzi	nahi	du	Egiaren,	
Justiziaren,	Erreparazioaren	eta	Ez-errepikapenaren	Sistema	Integrala	(2017ko	001	
legegintza-egintza),	eta	hurrengo	hiru	gobernuei	erabakitakoa	aldatzeko	eta	ez	betetzeko	
debekua	kendu	nahi	die	(2017ko	002	legegintza-egintza).	
Santrichekin	egin	nahi	dute	Simon	Trinidadekin	egin	zutena,	muntaia	judizial	baten	bidez	
Estatu	Batuetara	estraditatua	izan	zena	Alvaro	Uriberen	Gobernuaren	garaian,	eta	nahiz	
eta	epaitegietan	gezurra	garaitu,	dena	dela,	hirurogei	urteko	kartzela-zigorra	ezarri	zioten	
estraditatu	ez	zuten	"delitu"	batengatik,	eta	FARCeko	Estatu	Nagusi	Zentraleko	kide	izatea	
leporatu	zioten,	inoiz	ez	baitzuen	horren	parte	izan.	
Pertsona	bat	subiranotasun	juridikoari	garrantzi	gutxi	ematen	dion	herrialde	batetik	
estraditatzeko,	kontuan	hartu	beharko	litzateke,	gutxienez,	inkriminazio	bikoitzaren	
printzipioa,	hau	da,	bi	herrialdeetan	delitu	den	jokabide	batengatik	bakarrik	erabaki	
daitekeela	estradizio	bat.	Baina	Kolonbiak	oparitu	egiten	da.	Hemen	agintariak	eta	
funtzionarioak	ditugu,	belaunikatu	ez	ezik,	arrastaka	ere	ibiltzen	direnak.	
Kolonbiako	mugimendu	politiko	eta	sozialari	dei	egiten	diogu	Jesus	Santrichi	elkartasuna	
adieraz	diezaion,	haren	berehalako	askatasuna	aldarrikatuz,	baita	Simon	Trinitaterena	eta	
Habanan	adostutakoaren	kontra	espetxean	jarraitzen	duten	gerrillariena	ere.	
	
Martinez	fiskalari	eta	Whitaker	enbaxadoreari	hainbeste	gaiztakeria	alde	batera	uztea	eta	
bakearen	bidean	hildako	mandoa	izaten	ez	jarraitzea	eskatzen	diegu.	JEPeko	magistratuak	
gehiago	ez	beldurtzea	eta	geldiaraztea,	eta	Santrichen	aurrean	beren	erabakia	hartzen	
uztea,	Konstituzio	Nazionalak	ematen	dien	autonomiaren	babespean.	
Askatasuna,	Santrichentzat,	askatasuna!	
Ivan	Marquez,	Oscar	Montero,	Edison	Romaña,	Aldinéver	Morantes,	Enrique	Marulanda,	
Ivan	Merchan,	Rusbel	Ramirez,	Villa	Magdalena,	Nelson	Robles	eta	beste	batzuk.	
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Ideien	bataila	
Bigarren	Marketaliako	gerrillarien	betebehar	moral	bat	da	FARC	armak	uzteko	erabaki	
zoragarrira	eraman	zuten	kausak	lurpetik	ateratzea,	hauteskunde	politikan	parte-hartze	
ezegonkor	eta	garrantzirik	gabeko	baten	truke,	mende	erdi	batez	fierroak	eskuan	zituen	
erregimen	bati	ez	baitzaio	aurre	egiten	horretarako	bakarrik.	
Orduan,	maniobrak,	traizioak,	engainuak	eta	lapurretak	argitu	beharko	ditugu,	agintari	eta	
gerrillarien	taldearen	menpekotasun-zentzuaren	esplotazio	abila,	etsaiaren	zapa	lana,	
Manuel	Marulanda	Velezen	jeinuak	ekaitz	guztietan	luzaroan	gidatutako	antolaketa	sendo	
baten	oinarriak	ahultzeko.	Nola	irristatu	ginen	eta	nola	altxatuko	garen	indar	eta	grina	
handiagoz	gure	guraso	sortzaileek	hasitako	obrarekin	jarraitzeko.	Gertatu	den	gauza	on	
edo	txar	guztiak	horrela	izan	behar	zuen	aurrera	egiten	uzten	ez	zigutenengandik	irten	
ahal	izateko.	Ezin	bestela	izan.	Indarberrituta	jaikiko	gara.	Ez	diegu	oztopoei	aurre	egiten	
utziko;	kendu	egingo	ditugu	aurrera	egiteko.	Etorkizuna	justiziazkoa	izango	da	gure	
herriarentzat.	
	
	
	
	

Ekialdeko	Blokearen	desegitea	
Ekialdeko	Blokea	desegin	zuten,	Jorge	Briceño	komandantea	bonbardaketa	batean	hil	eta	
Manuel	Marulanda	Velez	FARCeko	buruzagi	komandantea	fisikoki	desagertu	ondoren.	
Zorigaiztoko	gertaera	hauek	FARCeko	Bloque	boteretsuena	Timochenkoren	eta	bere	
borroka	armatuko	apostata	kamarillaren	eskuetan	erori	zen.	Orain	jakin	dugu,	isilean	eta	
ezkutuan,	aspaldiko	urteetan,	buruzagi	horren	borrokarako	borondatea	gaixotu	egin	zela,	
eta	bere	kanpamenduetan	–	Manuel	Marulandaren	atzean	–	klaudikazioaren	birusa	
zabaltzen	zuela,	konspiraziozko	tonuan,	borroka	armatuak	indarra	galdu	zuela	esanez.	
Fenomenoa	ez	zen	bere		berukatuaren	arimaren	bat-bateko	erupzio	bat	bezala	agertu,	
jada	Timo	bere	desarmatze	ideologikoaren	bide	infernutarretik	zihoan.	
2012ko	martxoaren	26an,	goizaldeko	02:	50ean,	armadaren	hegazkinek	FARCen	Ekialdeko	
Blokeko	Aginteen	Zutabe	bati	eraso	zioten	bonba	tonekin,	Caño	Correntoso	herrian,	
Vistahermosa	udalerrian.	37	komandante	hil	ziren.	Haien	gorpuak	eta	aieneak	hiru	
hektareako	eremu	batean	sakabanaturik	geratu	ziren,	bolborazko	atmosfera	batean	
nahasirik,	lurraren	humusarekin	eta	oihan	eraitsiaren	berde	eta	jakintsuarekin.	
Marulandaren	gidalerroa	argia	eta	zehatza	zen:	gerrillarien	kontzentrazioa	saihestu	behar	
zen	hegazkinen	bonbardaketa	masiboek	eta	indarraren	neurriz	kanpoko	erabilerak	
sortutako	egoera	militar	berrian.	Ohartarazpen	hori	alde	batera	utzita,	Karlos	Antoniok	
Ekialdeko	hedabideetako	agintariak	ezohiko	eskola	alferreko	batera	deitu	zituen,	gerrilla	
eskoletako	ohiko	pensumetatik	urrun.	Kontzentratu	egin	zituen	"irakurketaren	ulermena"	
irakasteko!!!	Eta	gerrillariaren	burua	sotiltasunik	gabe	lantzeko,	Jorge	Briceñoren	memoria	
ezabatu	nahi	baitzuten,	baita	Manuel	Marulanda	Velezena	ere.	
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Ezin	da	ahaztu	Carlos	Antonioren	kanpamendutik,	bonbardaketaren	eremutik	oso	gertu	
zegoenetik,	ez	zela	inolako	errefortzurik	edo	laguntzarik	atera,	ezta	gidalerrorik	ere.	Ez	zen	
erasoari	erantzuteko	indarrik	hedatu,	ezta	zaurituak	bilatu	eta	artatzeko	komandoak	eratu	
ere.	
Gerrillako	erdi	mailako	aginteen	kontzentrazio	zentzugabe	hori	ileetatik	ekarritako	
"ikastaro"	baterako,	armadaren	komandoari	eraztun	bat	bezala	etorri	zitzaion	behatzean,	
denbora	batez	bere	zuriak,	"Balio	handiko	helburu"	bezala	kalifikatuak,	"Tarteko	balio	
helburu"	bezala	izendatzen	hasi	zenerantz	aldatzen	ari	zena.	Armadako	estrategek	uste	
zuten	euren	aldeko	korrelazio	bat	eratzeko	modurik	onena	gerrillako	erdi-agintariak	
suntsitzea	zela,	hauek	baitziren	agindu	gorenak	gauzatzeko	arduradunak.	
Gerrillari	borrokalariek,	minduta,	asanbladan,	deskalabru	militar	honen	arduradunei	
azalpenak	eta	zigorrak	eskatu	zizkietenean,	Carlos	Antoniok	haserre	isildu	zituen,	paper	
txiki	batean	inprimatutako	mezu	bat	erakutsiz,	non	Timochenkok,	urrutitik	esaten	zion:	
"Konfiantza	dugu	zure	jakindurian,	Carlos	Antonio".	
Horrela	hasi	zen	Ekialdeko	Blokea	suntsitzen,	Manuelek	zuzendutako	idazkaritza	zaharrak	
misio	estrategikorik	garrantzitsuenak	eman	baitzizkion.	
Gero	diziplina	lasaitzeko	garaia	etorri	zen,	likorea	eta	jaiak	lurpeko	bunkerretan	eta	armak	
salbatzekoa.	Karlos	Antonioren	predika	iraunkorra,	hauek	traba	bihurtu	izana	zen.	
Antonio	Nariño	Hiri	Sarea	bere	eskuetan	zimeldu	zen;	kuadro	oso	onek	hilda	edo	
espetxeratuta	amaitu	zuten.	Jojoy	Monoak	Carlos	Antonio	"traga-nikel"	aseezin	bat	zela	
esaten	zuen,	erakundearen	diru	xahutzaile	bat,	bere	esku	utzitako	ondasun	higigarri	eta	
higiezinen	konturik	inoiz	eman	ez	zuena.	Behin	batean,	Yaríko	Playa	Ricako	ETCRko	
gerrillariek,	malkoz	betetako	bere	begiekin,	Monoaren	heriotzan	parte	hartu	zuelako	
zurrumurrua	egia	ote	zen	galdetu	zioten,	eta	bonbardaketaren	gauean	leherketek	ukitu	ez	
zuten	ondoko	kanpamentu	batean	gaua	igaro	zuela	bazekitelako	egin	zuten.	
Guztiz	anomalo	izan	zen,	baita	ere,	pertsonaia	honen	etorrera,	armadak	utzitako	
helikoptero	batean,	ondo	armatutako	gerrillari	talde	batekin,	Charraseko	(Guaviare)	
ETCRra,	Habanako	elkarrizketen	erdian.	Kamarillak	ezarri	zuen	helburua	Albeiro	Kordoba	
komandantearen	agindupean	zegoen	indar	gerrillaria	ahultzea	zen,	bake	negoziazioen	eta	
armen	utzikeriaren	aurrean	eszeptikoa	zela	uste	baitzuten.	Falsuzko	aitzakiekin	ehunka	
borrokalari	atera	zizkioten,	ustez	FARCen	presentzia	indartzeko	herrialdeko	beste	ETCR	
batzuetan.	
Timochenko	eta	bere	taldea,	beren	arimak	deabruari	saldu	zizkietenak,	ez	ziren	Albeiroz	
bakarrik	fidatzen,	baita	Romaña,	Paisa	eta	Aldineverrez	ere.	Oscar	Monterorekin	gertatu	
zena,	Paisa	izenekoa,	bere	xehetasun	guztiekin	kontatu	zen.	
	
	
	
	
	

Romañaren	kalbarioa	
Romañarena	antzeko	zerbait	izan	zen.	Ehunka	kilometro	supean	ibilarazi	zuten,	
armadaren	operatibo	handien	erdian,	Venezuelako	mugaraino,	non	Mauricio	Jaramillo	
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zegoen.	Nekatuta	agertu	zen	zitazioaren	zergatia	aztertzeko,	baina	erantzun	lakoniko	bat	
baino	ez	zuen	jaso,	azalpen	gehiagorik	eman	gabe:	"Habanara	joan	behar	dudala	
jakinarazteko	deitzen	zuen,	Santos	Gobernuarekin	esplorazio-harremanak	aurreratzen	ari	
den	FARCen	taldea	indartzera	–	esan	zuen	Mauriciok	–,	bihar	bertan	itzul	zaitezke,	hala	
nahi	baduzu",	gaineratu	zuen.	
"Irratiz	transmititu	ahal	izan	zidan",	pentsatu	zuen	Romañak.	Eta	horrela,	besterik	gabe,	
bidali	egin	zuten.	Romañak	ezin	zuen	arrazoi	logikorik	aurkitu	halako	zentzugabekeriaren	
arrazoia	ulertu	ahal	izateko,	hau	da,	tropa	ofizialekiko	segada	edo	talka	baten	aurrean	
arduragabeki	agertzeko.	Itzulerako	ibilaldi	osoa,	berarekin	zihoazen	gerrillariengandik	
borborka	ari	zen	sumindurazko	sentimendu	batek	bizkarreratu	zuen.	
	Geroago,	Habanara	abiatu	behar	zuela	aitzakiatzat	hartuta,	Indar	Armatuetako	goi-
ofizialekin	Gatazkaren	Amaiera	izeneko	agendaren	3.	puntua	eztabaidatzen	ari	zen	
azpibatzorde	teknikoa	osatzeko	(Su-uztea	eta	aldebiko	eta	behin	betiko	liskarrak,	eta	
armak	eta	segurtasun-bermeak	uztea),	bere	agindupean	zituen	tropak	kendu	zizkioten,	eta	
administratu	zituen	erakundearen	ondasunak	entregatzera	behartu	zuten,	urte	asko	
arretaz	arduratu	zenaz.	Han	lan	egin	zuen	Carlos	Antoniok	eta	Timochenkok	mahai	hartan	
egotea	deserosoa	egiten	zitzaiela	pentsatu	zuten	arte.	Orduan	Kolonbiara	itzuli	zen,	baina	
Tumacora	bidali	zuten,	Ekialdeko	bloketik	eta	bere	tropetatik	urrun...	Han,	Pazifikoko	
gerrillariak	altxatu	zituen,	lanari	eta	jarduera	politikoari	maitasuna	eman	zien.	Denbora	
gutxian,	La	Varianteko	ETCRa	–	Romañaren	eskutik	–	berriro	lanean	hasteko	produkzio-
proiektuen	garapenaren	abangoardian	jarri	zen,	eta	horrek	Gobernuko	funtzionarioen,	
legegileen,	Nazio	Batuen	ordezkarien	eta	gizarte-erakundeen	bisita-kopurua	bultzatu	
zuen,	haien	ekintzailetzaren	indarra	bereganatu	baitzuten.	Enpresa	egin	zuen,	errepideak	
ireki	zituen,	etxebizitza	duinak	eraiki	zituen	gerrillarientzat,	baina	espaziotik	alde	egin	
behar	izan	zuen	Guachoren	taldearen	mehatxuengatik,	portuko	komandante	militar	
batzuekin	aliatua,	bere	hilketa	koordinatzen	ari	baitzen.	Tumacoko	La	Variantetik	El	
Diamantera	igaro	zen	orduan,	La	Uribeko	udalerrira.	Han,	ehunka	arto-	eta	ekilore-
hektarea	erein	zituen	bere	gerrillariekin	–	gerrako	elbarriak	gehienak	–,	Europar	Batasunak	
hornitutako	baliabideekin,	eta	ekoizpen	handia	lortu	zuen,	zoritxarrez	merkataritzarik	ez	
zegoelako	galdu	zena.	Han	ere	abeltzaintza	ustiapena	bultzatu	zuen,	pixkanaka	erein	zuen,	
hirugarren	mailako	bideak	ireki	zituen	eta	zubiak	eraiki	zituen,	teknika	eta	ingeniaritza	
eskakizun	guztiekin,	Hego	Guapekoa	kasu,	La	Uribe-Mesetas	tarte	zailari	ordubete	
aurreztu	ziona.	Gobernazioak	eskualdean	antzeko	ezaugarriak	zituen	zubi	bat	eraikitzeko	
asmoa	zuenez,	Romañak	borrokalari	ohiei	kontratua	esleitzea	eskatu	zuen	400	milioi	
pesoko	kopuru	baten	truke,	baina	departamentuko	gobernadoreak	nahiago	izan	zuen	
5.000	milioi	kobratzen	zituen	enpresa	bati	eman.	Romañaren	eskaintzak	4500	milioi	peso	
aurreztuko	zituzkeen.	Segurtasun	juridikorik	eza	zamuroak	eta	oilaskoak	bezala	El	
Diamante	espazioaren	gainetik	hegan	hasi	zenean,	Romañak	mendian	babesteko	erabakia	
hartu	zuen.	Armadako	goi-ofizial	batek	ustekabean	harrapatu	gintuen	egun	batean,	uste	
baikenuen	gerrillarien	zuzendaritzaren	instantziarik	gorena	Estatuaren	adimenak	infiltratu	
zuela,	eta	egoera	horrek	FARCen	aurkako	garaipenik	garrantzitsuena	deitu	zuena	erraztu	
zien.	
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Hamargarren	Konferentzia	
Hamargarren	Konferentzia	Yariko	sabanen	bihotzean	egin	zen,	eta	Habanan	sinatutako	
Bake	Akordioa	berretsi	edo	errefusatzeko	deialdia	egin	zen,	FARC-EPko	agintari	gorenaren	
instantzia	gisa.	Egun	batzuetan	zehar,	asmo	hau	hondoratzeko	zorian	egon	zen,	
Timochenkok	eta	bere	kamarillak	jarrera	oportunistan	erabaki	baitzuten	Erdialdeko	Estatu	
Nagusiaren	aldaketari	lehentasuna	ematea,	Zuzendaritza	horretatik	antzinako	
komandante	eskarmentudunak	baztertzea	bururatu	baitzitzaien,	eta	horien	ordez	Carlos	
Antonioren	taldeko	neska-mutil	batzuk	jartzea,	erakundera	agertu	berriak,	inolako	
meriturik	aintzat	hartu	gabe.	
Jesus	Santrich,	Andres	Paris,	Rubin	Morro,	Matias	Aldecoa,	Pablo	Catatumbo	eta	beste	
komandante	batzuk	ezabatu	egin	zituzten	Estatu	Nagusiko	kideen	zerrendatik,	eta	horrek	
eztabaida	piztu	zuen.	Timochenkok	berak,	zuzendaritza	berregituratzeaz	arduratzen	zen	
batzordearen	buru	zenak,	haurrentzako	pataleta	bat	egin	zuen,	dimisioa	egiteko	
mehatxuarekin,	bere	gutizia	babesten	ez	bazuten.	
Argi	eta	garbi,	Carlos	Antoniok	eta	Byronek	Biltzarraren	erdian	biltzen	zituzten	Ekialdeko	
Blokeko	ordezkariak,	eztabaidetan	zer	jarrera	hartu	behar	zuten	adierazteko,	eta	Estatu	
Nagusi	berriaren	zerrendaren	alde	bozkatzea	eskatzeko,	haiek	"zaharra	babesteko"	
aurkeztu	baitzuten	(Timori	erreferentzia	eginez),	ustez	sektore	batek	"atera	nahi	zuena".	
Harrigarriena	da	inork	ez	zuela	zerrendarik	aurkeztu,	haiek	bakarrik.	Pastor	Alapek	helburu	
berarekin	bildu	zituen	Efrain	Guzman	Blokeko	ordezkariak,	eta	gauza	bera	gertatu	zen	
Alfonso	Cano	Blokeko	ordezkariekin	ere.	Praktika	horiek	ez	ziren	inoiz	ikusi	
Hamargarrenaren	aurreko	FARCen	bederatzi	Biltzar	gerrillarietan.	Beren	paranoiaren	
itzalarekin	borrokatzen	ari	ziren,	edo,	beharbada,	beren	ikuspegi	entreguista	urrez	
koroatzeko	baldintzak	sortzen.	
Oso	handia	izan	zen	jarrera	horrek	gerrilla	tropengan	eragin	zuen	ondoeza.	Konferentzia	
salbatu	egin	zen,	zeren,	azkenean,	kamarillak,	ordezkarien	erresistentziaren	aurrean,	
onena	bere	anbizio	neurrigabeen	sua	baretzea	zela	ulertu	baitzuen,	eta	beste	aukera	bat	
itxarotea,	zartakoa	emateko.	
Gaur	egun	Timok	Konferentzia	horretaz	dituen	oroitzapenen	irakurketa	eldarnioa	da.	Inoiz	
ez	zen	onartu	armak	ematea	ezeren	truke.	Zer	ondoriotan	dago	idatzita	konpromiso	hori?	
"Konferentzia,	Habanako	Akordioei	eta	legezkotasunera	igarotzeari	buruzko	sakoneko	
eztabaida	ireki	ordez	–	Santrichek	dioen	bezala	–,	beren	ahots	kritikoak	altxatzen	ari	
zirenen	aurkako	estigmatizazioaren	lasterbide	arriskutsuak	eta	armak	uztearen	arloan	
kozinatutakoaren	aurka	beren	pisu-oharrak	zituzten	pertsonen	parte-hartzearen	
isolamenduak	abiarazi	zuten.	Romañaren	kasua,	adibidez	–	dio	Santrichek	–,	edozein	
aitzakiarekin	eztabaidetatik	kanpo	eduki	zutena	".	Segurtasun	Aurreratuen	buru	izendatu	
zuten,	distantziak	sartzeko	eta	eztabaidatik	oso	urrun	jartzeko.	
Eta	eztabaida	hartan,	ordezkariek	eta	gonbidatuek	Ivanen	hitzen	tonalitatea	eta	azentua	
entzun	zuten	aretoan:	
"Herriak	bere	kezkei	erantzun	nahi	die,	eta	izango	ditu	bere	ahotsarekin	eta	indar	
jarkiezinarekin	aurrera	egiten	badugu	bere	eskubideen	defentsan.	Horretarako,	akordioak	
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errespetatu	egin	behar	dira.	Eta	horiek	errespetatuak	izan	daitezen,	herriak	berak	
monitorizatzaile	eta	bermatzaile	izan	behar	du.	Bakea	egongo	da	agintariek	beren	
sinadura	eta	hitza	traizionatzen	ez	badituzte...	
Bakearen	etsaiak	gorrak	dira,	eta	beren	interesak	baino	ez	dituzte	entzuten	eta	aintzat	
hartzen.	Akordioak	ostikatzeko	gai	dira,	bete	ez	daitezen.	Horregatik,	bermatzaileek	egon	
behar	dute,	eta	inork	ezin	du	zeregin	hori	bere	gain	hartu,	herriak	berak	baino	hobeto.	
Galdutako	espazioak	berreskuratuko	ditugu,	eta	iraultzaren	eta	aldaketaren	indarrak	
kokatuko	ditugu	–	zioen	Ivanek	bere	hitzaldian	–.	Ezin	dugu	aukera	hau	galdu.	Politikoki	
antolatu	behar	dugu	jendea	aberriko	bazter	eta	bazter	guztietan,	Danilo	Urrego	lagunak	
atzo	esan	zuen	bezala.	Hori	da	egin	behar	duguna!	
Gobernu	hau	bere	unerik	txarrenean	dago	eta	oxigeno	bila	dabil	etsi-etsian.	Ez	du	zilarrik	
akordioak	ezartzeko;	nazioarteko	laguntza,	soinuduna	izan	arren,	prekarioa	eta	
barregarria	da	Kolonbiak	hamarkadetan	zehar	jasotako	laguntza	militarrarekin	alderatuta;	
2017ko	aurrekontuak	gastu	soziala	murrizten	du	eta	gastu	militarra	eta	zorraren	
ordainketa	handitzen	ditu.	Gobernuak	ez	du	bere	hitza	betetzen	gizarte	
mugimenduarekin,	bere	eskaerak	konpontzeko	konpromisoa	hartu	zuen	eta	dena	galdu	
zen	demagogian.	Bakeari	eutsi	zioten,	boterean	irauteko	arma	estrategiko	gisa,	baina	
itolarriak	eta	zailtasunak	jasan	beharko	dituzte,	inork	ez	baitu	sinesten	eta	ez	baitu	
itxaropenik	gobernatzen	dutenengan.	
Ideiekin	apurka-apurka	lurperatuko	ditugu,	porrotera	bideratuta	baitaude.	Klase	buruzagia	
eta	bere	alderdiak	desprestigiatuta	daude.	
Bidea	erakutsi	behar	dugu.	Herriak	uler	dezala	nondik	gatozen	eta	norantz	goazen	–	
jarraitzen	zuen	Ivanek	–.	Etorkizuna	adieraziz,	errautsen	aberria	berreraiki	behar	dugula	
esan.	Herriari	txanponaren	beste	aldea	erakustea,	lurrerako,	osasunerako,	hezkuntzarako,	
bizitza	duinerako	eskubideak	errespetatzeko	beharra.	Etorkizunaz	hitz	egitea,	inor	
itxaropenik	gabe	gera	ez	dadin.	Ezer	iristen	ez	den	herriaren	katakonbetara	iritsi	behar	
dugu,	non	ahaztuak,	gaizki	tratatuak,	ahotsik	ez	dutenak	bizi	diren;	sentiberena	ukitu	
behar	dugu,	eskubideak	dituztela	esan	behar	diegu,	eta	beren	ametsak	eraikitzeko	eta	
itxaropenari	bizia	emateko	unea	iritsi	dela	borrokaren	bidez.	Eta,	nolanahi	ere,	
aberriarekiko	maitasunez	bete	bere	bihotza.	
Herriari	hainbeste	kendu	diote,	bizitza	bakarrik	utzi	diote,	eta	bizitza	hori	egon	eta	
duintasuna	arnasten	den	bitartean	eta	justiziazko	ametsak	dauden	bitartean,	etorkizuna	
eraiki	ahal	izango	dugu.	
Gudu	bat	ere	ez	da	erraza,	bestela	ez	litzateke	gudua	izango.	Batasunaren	eta	
pentsamendu	sortzaileen	indarrarekin	borrokatu	behar	dugu.	
Herria	eta	haren	bihotza	konkistatuko	ditugu,	koherentziaz	eta	sinpletasunez,	
aldaketarako	eta	eraldaketarako	itxaropenaren	aditzarekin,	monotoniaren	aurka,	betiko	
gauza	beraren	aurka.	Hasierako	etapa	honetan	gure	indarra	ahaztutakoen	indarra	izango	
da,	baztertutakoena,	gaizki	tratatutako	herriarena,	herri	indigenena,	afrikar	
komunitateena,	emakumeena,	gaztetasunarena,	erlijio-konfesioena,	iheslari	eta	
erbesteratuena,	beren	lurretatik	kendutakoena	eta	mundu	osoarena.	
Bide	onetik	goaz;	haizeak	gure	alde	jotzen	du	amestutako	aberriaren	alde,	herriak	
lagunduta.	Ez	diegu	oztopoei	aurre	egiten	utziko;	kendu	egingo	ditugu	aurrera	egiteko.	
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Etorkizuna	justiziazkoa	izango	da	gure	herriarentzat.	Hori	Kolonbiako	zeruan	idatzita	dago,	
eta	horrela	bete	behar	da.	Kolonbiar	eta	amerikar	aberriagatik	garaituko	dugu.	
Eta	jarraitzen	zuen	buruzagi	gerrillariak:	dena	eraldatuz	iritsi	behar	da:	politika,	ustelkeria,	
bizio	zaharrak.	Jende	askok	babestuko	gaitu.	Herriak	eta	FARCek	bakarra	izan	behar	dute,	
itsasoa	eta	olatua	bezala.	
Ezin	dugu	horrelako	tantotxo	bat	ere	fidatu.	Gure	buruzagiei	burua	moztea	proiektuaren	
suntsipena	da;	horregatik,	begia	babesten	den	moduan	babestu	behar	ditugu.	Bakea	
benetan	nahi	bada,	jarduera	politikorako	segurtasun-bermeak	egon	behar	dira.	
Segurtasunik	ez	badago,	ez	dago	politikarik.	Segurtasuna	egon	behar	da	aro	politiko	
berrian	sartzen	diren	guztientzat.	Horrek	Gobernuaren	konpromiso	publikoa	izan	behar	
du.	
Eta	gaur	egun	bizi	eta	pairatzen	ari	garena	bidegurutzea	bera	da,	duela	urte	batzuk	
Batasun	Patriotikoak	igaro	zuena,	adiskidetasunaren	etsaien	intransigentziagatik	tiroz	josia	
–	predikatzen	zuen	Ivanek	Konferentzian.	
Eta	kezka	horiei	guztiei	buruz,	eta	Habanan	gertatutakoari	buruz,	Santrichek	ere	uste	du:	
	Uste	nuen	behin-behinean	hitzartutakoari	dagokionez,	bertaratutakoek	ez	zutela	
kontraesan	handiagorik	izango;	izan	ere,	agendako	puntu	bakoitzean	txosten	eta	kontsulta	
zehatzak	egiten	zitzaizkien	borrokalariei,	eta	haien	oharrak	eta	ekarpenak	jaso	ziren.	
Horiek	asko	balio	izan	zuten	gai	bakoitzari	buruz	gerrillaren	Bake	Ordezkaritzak	mahaira	
eramaten	zituen	gutxieneko	proposamenak	eraikitzeko,	eta,	azken	batean,	akordio	bat	
lortu	zen.	Onargarria	da	herrialdeak	behar	zituen	eraldaketetan	oinarritzeko,	herrialdeak	
sortu	eta	mantendu	zituen	miseria,	desberdintasun,	bazterketa	politiko	eta	errepresioaren	
kausak	gainditzeko.	
Salbuespena	–	Jesus	Santrichen	arabera	–	"Armen	utzikeriaren"	inguruan	zegoen.	Horri	
dagokionez,	Timochenkoko	buruzagitzak	erabaki	zuen	Habanara	kide	talde	bat	bidaltzea,	
Ivan	Marquez	buru	zuen	Ordezkaritzaz	bestelakoa,	3.	puntuari	bereiz	helduko	zion	
batzorde	tekniko	bat	osatzeko.	Gatazkaren	amaiera,	eta,	bereziki,	armen	utzikeria,	
hasieratik	"armak	politikan	erabiltzetik	urrun	jartzea"	bezala	pentsatu	genuen,	armak	
entregatzeko	edozein	ideia	baztertuz.	
Batzorde	hori	lanean	hasi	zenetik,	zeina	Carlos	Antonio	Lozadak	zuzendu	baitzuen	–	
jarraitu	zuen	Santrichek	–,	nire	oharpena	zen	negoziazio	horiek	isilpean	nola	egiten	ziren,	
ordezkaritzari	eta	borrokalariei	eztabaiden	eta	aurrerapenen	berri	eman	gabe.		
Behin	baino	gehiagotan	istiluak	izan	ziren,	lan-bileretan	azalpenak	eskatu	zirelako,	eta	
lortu	zena	zera	izan	zen,	gai	hori	idazkaritzarentzat	bakarrik	gordetako	gaia	zela	(eta	hori	
ere	ez	zen	egia,	kide	batzuk	ez	baitzeuden	xehetasunen	jakinaren	gainean),	eta	horrek	ez	
zuen	ez	hanka	ez	buru,	kontuan	hartzen	bada	zuzeneko	solaskideak	goi-ofizialak	zirela.	
Indar	Armatuek	eta	poliziek	ezin	zuten	ulertu	gure	erakundeko	Estatu	Nagusi	berarekin	
zatitzea	eta	Azpibatzorde	teknikoaren	lanaren	emaitza	eraiki	zuten	akordioa	2016ko	
ekainaren	23an	sinatu	bezperan	ezagutu	nuen.	Akordio	horri	"alde	biko	eta	behin	betiko	
ostatu-akordioa	eta	Gobernu	Nazionalaren	eta	FARC-EPren	arteko	arma-lagapena"	deitu	
zioten,	Santrichek	gogoratzen	duenez.	Ez	zen	inolako	tarterik	egon	haren	idazketari	buruz,	
ezta	Gobernuak	ezarritako	erabakiari	buruz	ere,	hau	da,	gaia	azalduko	lukeen	partaidetza-
pedagogiarik	gabe	emango	litzatekeen	berrespen	plebiszitarioaren	mende	geratuko	
litzatekeen	Akordio	Orokorra	–	Gehiengoaren	aurkako	alderdi	bati	buruzkoa,	bakea,	alegia	
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–	Jartzeko	erabakiari	buruz.	Laster	joango	ginen	prozesuaren	etsaiek	akordioaren	aurka	
aurreratuko	zuten	desinformazioaren	joko	egokira.	
Juan	Carlos	Velezek	diseinatutako	gezur-kanpaina	abian	jartzeko	estrategia	zitalak	
ezezkoaren	emaitzak	eman	zituen,	gero	herri-mobilizazio	masiboak	aurre	egin	behar	izan	
zienak,	baina,	hala	ere,	uribismoaren	apetak	artatzeko	hitzartutakoaren	eskuketa	ekarri	
zuena.		
Baina	egoera	horretatik	harago,	oso	gauza	delikatua	gertatu	zen	"armen	utzikeriatik"	
FARCen	barne-kontzeptu	batera	igarotzea:	matxinadak	alde	bakarretik	entregatzea,	
praktikan	Estatua	konprometitzen	ez	zuen	armagabetze	bat	eratuz,	gerra	zikineko	
ekintzetan,	paramilitarismoan	eta	positibo	faltsuetan	konprometitutako	Indar	Armatuak	
garbitzeko	konpromiso	propioei	dagokienez	ere;	are	gutxiago	konpromiso	faltsuei	
dagokienez.	Herrialdeari	hainbeste	dolu	eragin	zion	Barne	Etsaiaren	Segurtasun	
Nazionalaren	Doktrinaren	aldaketa,	hitzartutako	Nazioen	"giza	Segurtasunerantz"	ez	zen	
hatzik	mugitu	talde	paramilitarren	lur-erauzketaren	mekanismoa	zehazteko,	eta	
establezimendutik	behatu	zena	Nestor	Humberto	Martínez	Neira	Estatuko	fiskal	nagusia	
buru	izan	zuen	oztoporik	handienen	desfilea	izan	zen,	Juan	Manuel	Santosen	Gobernua	
ezarpenari	hasiera	ona	ematea	ahalbidetuko	zioten	eskuduntza	konstituzionaletako	
batzuk	mugitzen	ere	saiatu	gabe.	
Nire	kasurako,	Konferentzian	–	dio	Santrichek	–,	bentrilokuozko	panpinak	desfilatzen	jarri	
zituzten,	lan-ordutegien	zati	handi	bat	diatribak	eta	salaketak	jaurtitzen	eman	zutenak,	
nire	jokabidea,	aspaldi,	Zuzendaritzaren	erabakien	aurka	zegoela	esanez,	Timochenkok,	
ausarkeriaz,	honako	akusazio	hau	egin	zuelako:	
Ni	armak	uztearen	aurka	nengoen,	eta	pasilloetan	nire	gorrotoaren	tankera	ureztatu	zuen	
akordio	guztien	aurka.	Nire	benetako	iritziei	buruzko	gezurrak	eta	desitxuratzeak	ugari	
ziren.	
Hori	aipatu	behar	izan	nuen	nire	hitzaldian;	izan	ere,	Timoleon	Jimenezen	eta	Carlos	
Antonio	Lozadaren	buruetatik	egindako	hainbeste	eraso	orkestraturen	aurrean	nahikoa	
erreplika	izateko	eskubidea	izan	behar	nuen	arren,	bide	batez	esanda,	trotskismorako	nire	
desbideratze	ideologikoaren	espeziea	atera	zuen	bere	azokako	azti-kapelutik,	inolako	
argudio	sendorik	aurkeztu	gabe,	funtsik	gabeko	diatriba	bat	baizik,	estigmatizatzailea	eta	
hutsa.	Ez	da	konturatu	ere	egiten	aspaldidanik	eskuinerantz	desbideratzen	ari	dela	
ideologikoki.	
Bost	minutu	baino	ez	zizkidaten	eman	hitza	hartzeko,	eta	kalumnia	eta	irainen	erasotik	
libratzen	hasi	zirenetako	batzuek	hamabost	minutuko	interbentzioak	luzatu	zizkieten.	
Baina	irtenbide	negoziatua	defendatzeko	argudio	politiko	bat	aurkeztean	zentratu	nintzen,	
baina	edozein	kostutan	aurkeztearen	aurka,	eta,	nolanahi	ere,	zentralismo	
demokratikoaren	mende	egoteko	eta	Konferentziak	gehiengoz	definituko	lukeenari	
laguntzeko	prest	nengoela	erakutsiz.	
Nire	Programa	eta	Plan	proposamena	idatziz	aurkeztu	nuen,	eta	hori	guztia	engainatua	
izan	zen,	batere	aintzat	hartu	gabe,	eta	nire	ohartarazpenak	utzi	nituen,	"Utzikeriaren"	
arloan,	gaur	egun	armen	"entregatzea"	izango	litzatekeenaren	eufemismo	bihurtutako	
kontzeptu	horretan,	hain	zuzen	ere,	akordioaren	kapitulu	hori	eraiki	zutenen	aldetik.	
Jorge	burkidearen	heriotzaren	urteurreneko	eguna	zen,	baina	lehiaketa	kultural	
paraleloen	antolatzaileek	ez	zuten	ezer	aurreikusi	heroi	immolatuari	omenaldia	egiteko.	
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Aipamen	bakar	bat	ere	ez	inon.	Argi	zegoen	Jorge	Briceñoren	eta	Manuel	Marulanda	Velez	
komandantearen	irudi	gailurra	gerrillari	imajinariotik	desmuntatzen	joateko	politika.	
Biltzarraren	saio	hura	berotu	egin	zen,	esan	dudanarekin	batera,	Timochenkok	Erdialdeko	
Estatu	Nagusi	berria	izango	zela	esan	zuena	irakurri	zuenean,	hogeita	hamar	lagun	berri	
inguru	sartuz,	esplikaziorik	gabe,	eskarmentu	handiko	komandante	zahar	asko	ordezkatuz,	
fintasunik	gabe	ateratzen	joan	zirenak,	eta	Zuzendaritza	berri	hau	jada	sainetearen	buru	
bezala	aipatutakoen	apeten	ondorio	zela	agerian	utziz.	Bertaratutakoek	ezin	izan	zuten	
gehiago	jasan,	eta	banan-banan	altxatu	ziren	hitza	eskatzera,	gertatzen	ari	zenaren	aurka.	
Hitza	hartu	zuten	gehienek	desadostasuna	adierazteko	eta	ikusten	ari	zirena	zalantzan	
jartzeko	egin	zuten.	
Galdera	errepikatua	zen	zergatik	neurri	horiek,	zergatik	gehienek	beren	ibilbidean	
ezagutzen	ez	zituzten	pertsonak	Zuzendaritzan	sartzea	eta	azalpenik	eman	gabe	egitea,	
etab.	Elur-jausia	hain	handia	izan	zen,	ezen	Timochenkok,	ekitaldia	moderatzeko	ardura	
zuenak,	hainbat	aldiz	gelditu	behar	izan	baitzituen	esku-hartzeak,	hizkuntza	leuntzeko	eta	
gonbidatuak	zeudela	kontuan	hartzeko	eskatuz.	Baina	jendeak	erantzun	egiten	zuen	
galdetuz	zergatik	ez	zen	eskatu	neurritasun	hori	lehenago	Santrichen	aurka	bereziki	
sortutako	erasoak	gertatu	zirenean.	Inork	ez	zien	jaramonik	egin	haztapen-eskaerei,	eta,	
egia	esan,	une	batean	bazirudien	gaia	kontroletik	ateratzen	ari	zela;	beraz,	mahaiko	
zuzendaritzak	erabaki	zuen	eguna	itxitzat	ematea,	hurrengo	egunean	jarraituko	zela	
argudiatuz,	eta	hobe	zela	atzerapen	pixka	bat	izaten	ari	zen	kultur	jardunaldiari	
erantzutea.	Hamar	lagun	baino	gehiago	geratu	ziren	ilaran	hitza	hartzeko.	
Hurrengo	egunean,	gertatu	zena	izan	zen	oso	goiz	hasi	zela	Idazkaritzaren	ezohiko	bilera	
bat	egoerari	irtenbide	bat	aurkitzeko;	izan	ere,	argi	zegoen	denborak	ez	zuela	emango	
halako	korapiloa	konpontzeko,	hori	baitzen	planifikatutakoaren	araberako	azken	lanaldia,	
eta	arratsaldean	izango	zela	itxiera	publikoa,	horretarako	deialdia	eginda	baitzegoen	
prentsan.	
Konferentzia	ez	zen	goizeko	8etan	berriro	hasi,	aipatutako	bilera,	oso	goiz	hasi	zena,	ez	
baitzen	amaitzen.	Azkenean,	goiza	igarota,	kideak	berriro	deitu	zutenean,	aurkitu	zuten	
irteera	zen	eztabaidak	aurreko	egunean	iritsi	ziren	tokiraino	uztea,	iragarri	zituzten	
aldaketak	atzera	botatzea,	Estatu	Nagusia	bere	horretan	uztea	eta	berariazko	bilera	bat	
egitea	Zuzendaritza	zabaltzeko	aukera	ikusteko,	eskualdeek	egingo	zituzten	
proposamenetatik	abiatuta,	baina	hori	geroago	egingo	zen	osoko	bilkura	batean.	Orain	
garrantzitsuena	herriari	batasun-mezu	bat	uztea	zela,	ondoren	Kongresua	prestatzen	
jarraitzeko,	horrela,	lehiaketa	honetan	Programari,	alderdi	berriaren	Estatutuei	eta	abarri	
buruzko	eztabaida	politikoak	emango	zirelarik,	eta	eztabaida	horietarako	oinarria	
horretarako	nabarmendutako	batzordeak	prestatu	zituen	dokumentuak	izango	zirela	
erabaki	zen,	Ivan	Marquez	buru	zuena.	
Bertaratutakoek	ulertu	zuten,	hainbeste	jende	arrotz	egonda	eta	berez	gaiztotuta	zegoen	
Konferentzia	modu	txarrean	amaituta,	ez	zegoela	beste	irtenbiderik,	eta	horrela	jokatu	
zen.	Baina	inork	ez	zuen	inoiz	onartu	armak	edozein	kostutan	eman	behar	zirenik.	
Nolanahi	ere,	kideek	azpiegituraren	ildoari	jarraitu	zioten,	eta	zuzendaritzaren	esku	utzi	
zuten	jarraitu	beharreko	norabidea.	
Yariko	Konferentzian,	kamarillak,	ikuskizun	rockamboleskoen	aste	batean,	7500	milioi	
pesoko	friolera	inbertitu	zuen,	justifikatu	gabeko	xahuketa	bat.	Gerrako	gerrilla	elbarri	eta	
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elbarria,	lurralde	nazional	osoan	mediku-tratamendurik	gabe	ibilia,	ikuskizuneko	
enpresaburu	batzuk,	santiamen	batean,	esku-mugimendu	azkar	batean,	FARCen	
baliabideak	desager	zitezen!	Hori	gertatzen	zen	bitartean,	Lurralde	Eremuetan	zeuden	
milaka	gerrillarik	ez	zuten	botarik,	ez	botikarik,	eta	elikagai	eta	hornidura	gabeziari	aurre	
egin	behar	zioten.	
Kamarilla	malguak	beti	hitz	egin	izan	du	barne-borrokaz,	baina	gezur	eta	gorrotozko	tintaz	
idatzitako	lumen	irteerak	baino	ez	dira	ezagutzen.	Isilik	egotea	erabaki	genuen;	
probokazio	eta	eraso	publikoei	ez	erantzutea,	kohesioa	ez	kaltetzeko,	baina	gainditu	egin	
ziren.	Isilik	dagoenak	ematen	du,	dio	esaera	zaharrak...	Aurrerantzean	ez	dugu	onartuko	
istorioa	desitxuratzea,	ezta	Manuelek	gidatutako	erresistentzia	zintzo	bati	buruzko	
kontakizuna	ere,	oinarririk	gabeko	errezeloz	beteriko	ikuspegi	alboratu	bati	buruzkoa.	
	
	
	
	
	

Armen	utzikeri	polemikoa	
"Gatazkaren	amaiera	(Cese	al	fuego	y	dejación	de	armas)"	agendako	3.	puntuari	buruz	
Habanako	mahaian	izandako	eztabaida	bi	ikuspegiren	arteko	desberdintasunez	betetako	
trukea	izan	zen	hasieratik,	Gobernuaren	eta	FARC-EPren	ikuspegiaren	artekoa,	hain	zuzen	
ere.	
Matxinadaren	ahalguztidun	gisa,	azken	hamarkadetan	gobernuen	eta	gerrillen	artean	
izandako	bake-prozesu	guztien	esperientziak	errepasatu	ditugu.	Guatemalako	URNGko,	
Salvadorreko	FMLNko	eta	Irlandako	IRAko	gerrillari	ohiekin	hitz	egin	dugu.	Ez	zitzaigun	
gustatzen	armak	ematea	ezer	gutxiren	edo	ezeren	truke,	Kolonbiako	beste	gerrilla	
batzuekin	gertatu	zen	bezala.	
Argi	genuen	gure	Komandante	Nagusia	zen	Manuel	Marulanda	Velezek	50eko	
hamarkadako	bakegintzan	eta	Fronte	Nazionaleko	gobernuetan	bizitako	esperientzia.	
"Guk	ez	genion	inoiz	armak	Gobernuari	eman,	eta	ez	genuen	zertan	eman,	Gobernuak	ez	
zizkigulako	eman.	Arma	horiek	herriarenak	dira	–	zehaztu	zuen	Marulandak	–.	Orduan,	
gordetzea	erabaki	genuen,	Gobernuak	akordioa	traizionatzen	ez	bazuen	eta	
demokraziaren	eta	justizia	sozialaren	berme	ziurrak	eskaintzen	bazituen,	horietara	
itzultzea	beharrezkoa	izango	ez	zela	pentsatuta	".	Hori	zen	Marulandaren	ikuspegia;	
borroka	armatu	iraultzailearen	apostata	eta	perjuroek	mespretxatu	zuten	ikuspegia,	
zapalkuntzaren	aurrean	herrien	eskubide	unibertsal	gisa.	
Bake	Akordioak	lortu	zituzten	beste	herrialde	batzuetako	jeneral	eta	gerrillari	ohiekin	hitz	
egin	genuen,	eta	beste	latitude	batzuetan	garatutako	prozesuak	ere	aztertu	genituen.	
Ohar	bat	hartu	genuen.	Gehien	gustatu	zitzaigun	esperientzia,	Manuel	Marulandak	
azaldutakoaren	oso	antzekoa,	IRAren	esperientzia	izan	zen.	Ez	zituzten	armak	entregatu.	
Erabiltzetik	urrun	jarri	zituzten.	Eta	ez	da	arazorik	izan,	nolabait	hitz	hori	errespetatu	
delako.	Eta	dagoeneko	bi	hamarkada	baino	gehiago	igaro	dira	eta	Irlandako	gatazka	
armatua	ez	da	igo.	
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Habanan	IRAko	gerrillariak	eta	segurtasun	indarretako	kideak	entzun	ditugu.	Sinn	Feineko	
buru	Gerry	Adamsen	hitz	jakintsuak	aztertu	ditugu,	baita	armen	utzikeriaren	lekuko	izan	
zen	gotzain	agurgarri	batenak	ere.	Mitradunak	esan	zigun	bera	eraman	zutela,	gerrillariek	
bendatu	zutela,	utzi	zituzten	lekura.	Han	ikusi	zuen	armak	kaleta	horretan	gordeta	
zeudela.	Bere	aurrean,	orduan,	IRAko	gerrillariek	ezkutalekua	zigilatu	zuten,	eta,	ondoren,	
abiapuntura	itzuli	zuten.	Bi	aldeak	berdin	asebete	ziren.	
Hori	izan	zen	agendako	3.	puntuko	eztabaida	irekitzean	azaldu	genuen	arma-uztearen	
ideia.	Kolonbiako	Gobernuaren	ahalguztidunei	ez	zitzaien	batere	gustatu.	Eta	hor	hasi	zen	
haien	presioa	Kolonbiako	FARCeko	komandante	batzuengan,	aspaldidanik	erakutsi	
baitzuten	armak	entregatzeko	joera.	
Presio	horren	ondorioz,	Kolonbiatik	Habanara	iristen	hasi	ziren	Timochenkok	izendatutako	
beste	komandante	batzuk,	mahaia	indartzeko	eufemismoarekin,	FARCek	Bake	Akordio	bat	
sinatzeko	zuen	jarrera	garbiena	erakusteko.	
Eta	"Troiako	Zaldiaren"	buru,	mahai	nagusiko	negoziatzaileen	posizioa	neutralizatzeko	
sartu	zena,	Carlos	Antonio	Lozada	izendatu	zuten.	Zakur-igerian	sartu	zitzaizkigun.	
Gero	Timochenko	etorri	zen,	eta	horrela	eratu	zen	kamarillaren	gabana.	Bilera	sekretuak,	
Carlos	Antonioren	eta	militarren	arteko	elkarrizketa	isil	eta	klandestinoak,	armen	
utzikeriaren	transmutazioa	zehazten	joan	ziren,	betepen	bermerik	gabe	entregatzean.	
FARCen	desintegrazioaren	kapitainek	Estatuaren	parte-hartze	politikoaren	eskaintzaren	
sorginkeriaren	pean	jarduten	zuten,	apurrak	baino	ez	baitziren.	
Armei	buruzko	mahai	nagusian	FARCen	ahalguztidunen	hasierako	ikusmoldea	konstantzia	
historikotzat	hartzen	da	Idazkaritzaren	paperetan	eta	bake-pedagogiak	garatze	aldera	
berriz	sartzeko	eremu	eta	espazioetan	gerrillariei	emandako	azalpenetan.	Haiei	beti	esan	
genien	ez	zela	armarik	entregatuko,	baizik	eta	isilpeko	kaleta	batean	gordeko	zirela,	
akordioak	beteko	zirela	ziurtatzeko,	Manuel	Marulanda	Velezen	irakaskuntzak	adierazi	
zigun	bezala.	
Talde	desmobilizatzaileak	ez	zuen	onartzen	armak	besterik	gabe	uzteko	erabakiaren	
aurkako	argudiorik.	Ez	zuen	ezertarako	balio	izan	Nestor	Humberto	Martinez	fiskal	
nagusiaren	zapa	lanari	buruz	ohartaraztea,	mina	juridikoen	akordioa	ereiten	ari	baitzen	
gerrillako	komandanterik	konnotatuenak	pilatzeko,	oligarkiak	ez	baitzituen	ikusi	nahi	
jarduera	politikoan	edo	bakean	lanean	eskualdeetan,	hildakoak	baizik,	edo	kartzelan,	edo	
Estatu	Batuetara	estraditatuak.	
Kamarillak	bere	plana	gauzatu	zela	uste	izan	zuenean,	Gobernuarekin	armak	entregatzeko	
datak	adostu	zituen,	prozesu	horren	eta	politika-,	ekonomia-	eta	gizarte-arloko	
birgizarteratzearen	aldiberekotasuna	eta	osotasuna	errespetatu	gabe,	bai	eta	geroko	
gudari	ohientzako	segurtasun-bermeak	eta	gatazka-eremuetako	gizarte-lidergoak	ere.	
Benetan,	armek	enbarazu	egiten	zieten,	kanpamenduetan	gorri-gorri	egin	gabe	esaten	
zuten	bezala,	Manuel	Marulanda,	Jorge	Briceño	eta	Alfonso	Cano	fisikoki	desagertu	
ondoren.	
Bake	prekario	eta	inozo	baten	amildegiranzko	lasterketa	ero	hori	geldiarazten	saiatuz,	
gogoz	kontra	onartzen	dugu	hiru	fase	edo	etapatan	pixkanaka	armak	uztea	eraginkor	
bihurtzeko	formula,	benetan	une	gogoetatsu	bat	bilatzen	zuena	akatsa	burutu	aurretik,	
edo	gutxienez	kapela	itotik	erreskatatzea	bilatu	aurretik.	
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Lehenengo	fasean,	armen	%	30	bertan	behera	utzi	behar	ziren,	segurtasun	juridikoaren	
berme	errealen	ziurtasuna	genuenean.	Gutxienez,	preso	zeuden	gerrillariak	askatzea	nahi	
genuen,	JEPri	men	egiteko	konpromiso	hutsarekin,	akordioak	ezartzen	zuen	bezala.	
Gobernuak	uko	egiten	zion	horri,	oinarririk	gabeko	aitzakiak	jarriz,	eta	jada	indarrean	
zegoen	Amnistia	Legearen	gainetik.	
Bigarren	etapan,	armen	beste	%	30	uztea	proposatzen	zen,	segurtasun	fisikoaren	
bermeak,	bai	gerrillarientzat,	bai	gatazka-eremuetako	buruzagi	sozialentzat,	ziurtatuta	
zeudenean.	Gaur	egun	daukaguna	sarraski	ikaragarria	da:	160	gerrillari	baino	gehiago	hil	
dituzte	eta	600	lider	sozial	baino	gehiago	hil	dituzte.	
Hirugarren	etapa,	armen	gainerako	%	40a	bertan	behera	uztea	izango	litzatekeena,	
gerrillariak	ekonomikoki	eta	sozialki	berriro	lanean	hasteko	bermeak	betetzen	ari	direla	
ziur	bagenu	eta	landa-eremuko	bizi-baldintzak	hobetzen	baditugu	bakarrik	gauzatuko	
litzateke.	
Axolagabekeria	txiki	bat	nahikoa	izan	zen	desmobilizatzaileek	itxaropen	hori	zakarrontzira	
botatzeko.	ETCRren	baten	pedagogia-lan	batetik	itzultzen	ari	ginenean,	Carlos	Antoniok,	
Timochenkoren	babesarekin,	arduragabeki	sinatu	zuen	Bogotako	Gobernuarekin	armak	
santu	batean	entregatzea.	Pertsonaia	horiek	armak	entregatzeko	konpromisoa	hartu	
zuten:	uztailaren	7an,	%	30	entregatuko	zen;	uztailaren	14an,	beste	%	30;	eta,	7	egun	
geroago,	gainerako	%	40,	adostutako	bermerik	eskatu	gabe.	
Hainbeste	ahaleginekin	hitzartutakoa	ezabatu	zuten.	
Zer	nolako	pataleta	egin	zuen	Timochenkok	Ivanek	lehen	entrega	geldiarazteko	eskatu	
zionean,	preso	zeuden	gerrillariak	eta	buruzagi	sozialak	askatu	arte,	Habanan	hitzartu	zen	
bezala.	Ivanek,	harrokeriaz	beterik,	gobernuarekin	adostutakoa	ez	betetzea	nahi	zuela	
esan	zuen,	benetan	Estatuak	agindutako	hitza	betetzeko	presioa	egin	nahi	zenean.	Hor	
daude	egiazko	istorio	baten	une	hori	irudikatzen	duten	mezuak.	
Ideologikoki	gainditua	dagoenean,	ez	du	balio	arrazoiek.	
Gobernuak	sinatutakoa	betetzeari	uko	egiten	bazion,	beti	b	plan	baten	arkitekturaz	
arduratzen	gara,	baina	gerrillarientzako	gidalerrorik	ez	zen	inoiz	atera	zentzu	horretan.	
Subjektibismo	inozo	batek	esandako	hitzekin	ito	zuten.	
Menpekotasunak,	arlo	militarrean	funtsezko	osagaia	denak,	amildegira	bultzatu	gintuen	
paradoxikoki.	Printzipio	marulandista	horretan	sortu	ginen,	eta	ohituta	geunden	
Erdialdeko	Estatu	Nagusiak	eta	bere	komandanteak	emandako	aginduak	betetzen.		
Azken	hori	zorigaitz	bihurtu	zitzaigun,	eta	gaur	egun	gainditu	nahi	dugu,	FARC-EP,	gerrilla	
mugikorren	gerrako	maisuak,	Manuel	Marulanda	Velezek,	forjatutako	armada,	
berrosatzeko	erronkak	dakarren	autokritikarekin;	betiere	kontuan	hartuta	gure	bandera	
nagusia	bakea	dela,	justizia	sozialarekin,	demokraziarekin	eta	subiranotasunarekin	
Kolonbiarentzat,	zeina	gobernu	berri	batetik	sortu	beharko	baita,	benetan	demokratikoa,	
gehiengoek	ezarria,	oinarri	horietatik	gure	etorkizuna	nazio	bezala	eraikiko	duenak.	
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FARC	alderdia	eratzeko	kongresua	
"Izan	gaitezen	errealistak,	eska	dezagun	ezinezkoa	dena".	68ko	maiatzeko	altxamendua	
Aldez	aurretik	osoko	bilkura	bat	eginda,	Arrosaren	Alderdia	eratzeko	Kongresua	antolatu	
zen,	lehiaketaren	aurretik	eztabaidatzeko	gutxi	gorabehera	proiektatutako	fundazio-
dokumentuekin,	eztabaida	egiten	zen	egunetan	zalantzazkoa	izan	ez	zedin.	
	Egia	esan,	Biltzarrak	eztabaidatu	behar	izan	zituen	sorrerako	tesiak,	Habanako	Akordioa	
berresten	zen	ala	ez	eta	legezkotasunerako	urratsa	ematen	zen	zehazteko	egin	behar	zen	
azterketaren	funtsezko	alderdiak	baitziren,	eta	horretan	oinarritzen	zen	deialdiaren	
funtsezko	arrazoia,	baina	dagoeneko	kontatu	dugu	gaiak	eztabaiden	garapenean	
jasandako	distortsioa,	eta,	beraz,	denbora	igaro	zen,	eta	alderdi	nodal	horiek	baztertuta	
geratu	ziren	ia	hondoratzea	eragin	zuten	auziak	arbitrarioki	inposatu	zirelako.	Egoera	
salbatu	zuen	erabakia	urtarrileko	osoko	bilkura	egitea	izan	zen,	egiturarekin	eta	
programarekin	lotutako	alderdiak	ebatziko	zituena.	
Esan	daiteke	tesiak	eskura	egon	zirela,	baina	mahai	nagusiko	Zuzendaritzak	ez	zituen	
eman	aztertzeko	ere.	
Hilabeteak	orientaziorik	gabeko	ziurgabetasunetan	eta	eztabaidetan	igaro	ziren	
eskualdeetan,	harik	eta	Osoko	Bilkura	berriro	Yariko	sabanetan	egin	zen	arte,	2017.	
urtearen	hasieran.	Ekitaldi	honek	Kongresua	prestatzeko	behin-behineko	zuzendaritza	bat	
ezarri	zuen,	Estatu	Nagusiaren	egitura	zaharra	ukitu	gabe,	baina	zabaldu	egin	zuen,	orduko	
hartan	eskualdeak	ordezkatu	zituztenek	proposatutako	langileekin.	Zerrenda	mugatu	bat	
definitzeko	saiakerak	ez	ziren	eten,	baina	Timo-Lozadaren	sektoreak	bere	asmoei	
atxikitako	langileen	izen	asko	sartu	ahal	izan	zituen	arren,	gutxi	gorabehera	zuzendaritza	
bat	eratu	zen,	jada	ezkutaezinak	ziren	hainbat	jarrera	biltzen	zituena.	
Osoko	Bilkuran,	gutxi	gorabehera,	Kongresurako	eztabaida-dokumentuak	adostu	ahal	izan	
ziren,	eta	abuztuan	egitea	adostu	genuen,	Zuzendaritza	berriaren	bilera	baten	aurretik.	
Fundazioaren	Kongresua	Bogotan	egin	zen,	Konbentzio	Zentroan,	2017ko	abuztuaren	
28tik	31ra,	eta	1800	ordezkari	eta	200	gonbidatu	inguru	bertaratu	ziren,	nazioartekoak	
barne,	batez	ere	Latinoamerikako	ezkerraldeko	alderdietakoak.	Alderdiaren	aurkezpen-
ekitaldia	urte	bereko	azaroaren	1ean	egin	zen	Bogotako	Bolivar	Plazan,	eta	herrialdeko	
hainbat	tokitako	10.000	pertsona	inguru	bertaratu	ziren	bertan.	
	Hiru	egunetan,	25etik	27ra	bitartean,	eskualdeetatik	zetozen	langileen	metodologia,	lan-
mahaiak,	gai-zerrenda,	logistika,	harrera	eta	akreditazioa	doitzeari	buruz	eztabaidatu	
genuen,	eta	kontraesanak	sortu	ziren	Carlos	Antonioren	eta	Timochenkoren	taldeak	hartu	
zuen	erabakiagatik,	sortu	beharreko	alderdiaren	Zuzendaritza	txartelaren	bidez	
aukeratzekoa,	eta	inpaseak	ere	sortu	ziren,	hatz	bidezko	deskalifikazio	subjektibo	eta	
saminagatik.	Beren	egituretan	aukeratuak,	beren	gustukoak	ez	zirenak,	baldintzak	
betetzen	ez	zituztela	argudiatuz	eta	infiltratuak	zirela	esanez.	Une	batetik	bestera	
Kongresua	zentsoreak	edukitzen	hasi	zen,	esan	edo	ez	esan,	egin	edo	ez	egin,	onartu	edo	
ez	onartu	zitekeenaz	ohartarazteko.	
Nahiz	eta	zentzugabea	zirudien	ordura	arte	klandestinoak	ziren	eta	gehienak	elkarren	
artean	ezagutzen	ez	ziren	langileen	arteko	hautaketarako	txartel	bat	egitea;	lotuenen	
artean	ere	ez	zen	haien	benetako	izenik	ezagutzen,	prozedura	nagusitu	zen.	Ez	zuten	balio	
izan	behin	eta	berriz	emandako	argudioek	eta	iradokizunek,	alegia,	hobe	zela	blokeetako	
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zuzendaritzek,	beren	arloetako	langileak	gutxi	gorabehera	ezagutzen	zituztenek,	hasiera	
batean	zuzendaritza	integratzeko	gai	zirenei	iradokitzea.	Gutxienez	hiru	eztabaidatan	
oinarritu	zen	mekanismo	horren	desegokitasunaren	argudioa,	eta	oinarrien	arteko	lotura-
denbora	bat	emateko	eskatu	zen,	ondoren	bai,	hauteskunde	informatuekin	jarduteko,	
edo,	gutxienez,	postulatuei	buruzko	informazioa	iragartzeko.	Horrek	ez	zuen	balio	izan,	
eta	bi	koloretako	(!)	txartel	bat	egiteko	neurri	berezia	hartu	zen,	izen	batzuk	gorriz	–	
"Zuzendaritza	historikoak"	gomendatzen	zituenak	–	eta	beste	batzuk	berdez,	gainerako	
hautagaien	izenei	zegokienez.	Lehen	zerrendan,	gorrian,	Timo-Lozada	sektoreak	ontzat	jo	
zituen	111	izenak	jarri	ziren,	eta	bigarrenean	gainerakoak.	Hauteskunde	ekimena	
konpontzeko	modu	"demokratikoa",	kanpaina	egiteko	debekuarekin	lagundu	zuena,	baina	
hori	debekatzen	zutenek	bilera	pribatuak	egin	zituztenekoa,	non	zerrenda	gorriaren	
barruan	botoa	nork	eman	behar	zuen	adierazten	zen.	
Hautapen-prozedurari	dagokionez,	aurka	geundenok	aipatu	genuen	beste	eragozpen	bat	
zen	mahai	tematikoen	lana	egiteko	ezarritako	denborak	ez	zuela	azkenean	ematen	
hainbeste	ordezkarik	parte	hartuko	zuten	bozketekin	ekitea,	bertaratutako	gehienentzat	
ezezaguna	zen	praktika	bat	gauzatu	gabe,	inoiz	ez	baitzuten	antzeko	zerbait	egin.	
Gure	kalkuluen	arabera,	esparru	bereko	bozketa-guneak	zeuden	lekura	mobilizatu,	ilara	
egin,	txartela	jaso,	postulatuak	aztertzera	eseri,	111	izenak	adierazi	eta	hautestontzietan	
utzi	–	horretarako	ere	debekatuta	zegoen	edozein	laguntza	–,	bakoitzak	gutxienez	10	
minutu	korrika	egin	beharko	zuen.	Orduan,	gutxienez	40	mahai	instalatu	beharko	lirateke,	
espazio	bakoitzean	40	ordezkari	bozkatuz,	gutxienez	1.500	lagunek	gauzatu	beharreko	
prozedura	bete	ahal	izateko,	zeregin	larrietan	ez	egoteagatik,	sei	ordu	gutxienez,	eta	
denbora	lasaiagoa	zenbaketetarako.	
Izan	ere,	lehiaketa	hasita	zegoela,	hautagai	izan	zirenek	eztabaidetatik	atera	behar	izan	
zuten	ordu	luzez,	egun	batetik	bestera	presaka	egindako	txarteletan	sartuko	zituzten	
argazkiak	eta	datu-erregistroak	egiteko.	Azken	eguneko	eztabaida	gorenen	martxari	buruz,	
15:	00etan	iragarri	zuten	hauteskundeak	irekiko	zituztela.	Anabasa	ikaragarria	zen.	Izan	
ere,	gauza	bat	eta	bestea	eginez,	sesionatuz	eta	bozkatuz	gauak	eraso	egin	zigun.	Jendea	
erretiratzen	joan	zen,	gaikako	ondorioak	bat-batean	irakurtzen	ziren	bitartean,	Marco	
Calarcá,	Santrich	eta	beste	lagun	batzuen	ondorio	orokorrak	irakurri	gabe.	Batzorde	hau	ez	
zen	inoiz	bildu,	Marcok	ez	zuelako	nahi	izan,	eta	lau	lerroko	paragrafo	bat	igaro	zuen,	
eztabaidatutako	guztia	onartzen	zela	zioena,	eta	Santrichek	sintetizatutako	24	puntuei	ez	
zitzaien	jaramonik	egin,	azken	honek,	nolanahi	ere,	erredaktoreei,	beste	kideekin	
egindako	materiala	eman	zielarik.	Dena	pentsatua	zirudien,	gero	nahi	zutena	idazteko.	
Laneko	agenda	ofizialean,	ekitaldia	"FARC-EPren	Kongresu	Nazionala,	adiskidetze	eta	
bakerako	Trantsizioko	Gobernu	baten	alde"	deitua	izan	zen,	honako	puntu	hauetan	
jendaurrean	aurkeztutako	ordena	orokor	batekin:	
1.	Prentsaurrekoa	
2.	Show	artistikoa.	FARC-EPko	kultur	taldeen	aurkezpen	artistiko	onenen	erakusketa	
3.	Batzordearen	eztabaidak.	
4.	Batzordeen	ondorioak	onartzeko	Osoko	Bilkura.	
5.	Prentsaurrekoa.	
6.	Show	artistikoa.	FARC-EPko	kultura-taldeen	aurkezpen	artistiko	onenak	erakusten	ditu,	
Gaikuntzako	eta	Birlaneratzeko	Lurralde	Espazioetatik	Bogotara	iristen	direnak.	
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Instalazioa	Timochenkoren	kontura	joan	zen,	eta	jardueren	lehen	egunean	joan	ziren	
gonbidatutako	ordezkaritzen	agurrak	eta	pertsona	ospetsuen	hitzaldiak,	tartean	Ernesto	
Samper	presidente	ohiarena.	Gainerako	mandatari	ohiak	ez	ziren	bertaratu.	
Une	hartako	gertaera	politikoaren	atarian	egindako	elkarrizketetako	batean	–	gogoratzen	
du	Santrichek	–	El	Heraldo	de	Barranquilla	egunkariari	esan	zion	"Kongresua	Manuel	
Marulandaren	ametsa	zehaztea	zela	eta	kolonbiarrak	bateratzeko	egingo	genukeen	
lanaren	hasiera	formala	zela".	Konkordiaren	irudirik	onena	eman	eta	edozein	
arrazoirengatik	batasuna	zaintzen	saiatu	ginen,	bidean	kargak	konpon	zitezkeelakoan.	
Baina	kontraesanak	hain	ziren	agerikoak,	ezen	korridore	saihestezinetan	tentsioa	
adierazten	baitzen.	
Gogoan	dut	kazetaritza-hedabide	horri	berari	esan	izana,	betiere	zuhurtziaz	jokatuz	eta	
kalibre	handiko	eztabaidak	barne-espazioetarako	utziz	–	zehaztu	du	Santrichek	–:	"Guk	
beti	pentsatu	izan	dugu	boterea	hartzean,	eta	konbergentzia	handi	batean	egin	nahi	dugu,	
komunitateen	eta	Kolonbiako	herriaren	benetako	mugimenduaren	barruko	aliantza	
batean.	Bat	egin	gobernu	alternatibo	bat	sortzeko.	Aliantzak	egin	eta	presidentetzarako	
hauteskundeetara	iristeko	izendatzaile	komun	bat	aurkitu	nahi	da,	eta	horregatik,	gaur	
egingo	den	ekitaldiaren	iragarpenetik,	aurkeztu	diren	hautagai	guztiei	luzatu	zitzaien	
gonbidapena.	Horietako	batzuek	gonbidapena	onartu	zuten,	baina	ez	zuten	baieztatu	
parte	hartu	zutenik...	".	Ez	genuen	inoiz	presidentegai	izatea	planteatu,	ideia	nagusia	beste	
sektore	batzuekiko	konbergentzia	zelako.	
Rodrigo	Londoñok	(Timochenko)	adierazi	zuenez,	"Aurrerapauso	garrantzitsua	ematen	ari	
ginen	Kolonbiako	herri	borroken	historian.	FARC	erakunde	politiko	bihurtuko	da	soilik,	eta	
bere	jarduera	legezko	bitartekoen	bidez	gauzatuko	du...	".	
"Justizia	soziala,	giza	eskubideen	errespetua	eta	Kolonbian	bizi	garen	guztiontzako	
ongizatea	bermatuko	duen	erregimen	politiko	demokratikoa	ezartzeko	borrokan	
jarraituko	dugu...",	azpimarratu	du.	Oro	har	bat	egiten	genuen	hitzaldiarekin.	Eta	"zeregin	
eder	bat	dugu	zain"	esanez	amaitu	zuen.	
Diskurtsoaren	gauzarik	garrantzitsuena,	segur	aski,	herriarekiko	gure	borroka-
konpromisoari	eutsiko	geniokeen	planteamendua	izango	zen,	erakundearen	alderdi	
guztietan	egon	beharko	lukeena.	"Hori	gure	izenean	adierazi	beharko	da,	gure	
sinboloetan,	gure	jarreran,	jendearekin	tratatzeko	moduan,	gure	Plataforman	eta	
Programan.	Konbergentzia	Nazional	Handia,	zeinarekin	oinarrietatik	boterea	sortu	nahi	
dugun	eta	espazio	instituzionalak	eztabaidatu	nahi	ditugun,	soilik	izango	da	posible	
apaltasunez,	harrokeriarik	gabe	edo	bere	zientziarekin,	besteekiko	errespetuz	jokatzen	
badugu	",	adierazi	zuen	itxieran,	baina	hitz	hutsak	besterik	ez	ziren,	zeren,	funtsean,	
ikusten	ari	ginenontzat	baizik	ez	baitzen	ikusten,	argi	zegoen	hutsarteen	pertsonaiaren	
desarmea	ez	zela	soilik	fusilen	ingurukoa,	garai	zaharreko	desarmatze	ideologikoa	zen,	
bera	eta	bere	gertuko	jarraitzaileak	desmobilizazioa	bizkortzera	eraman	zituena.	
Arazoa,	funtsean,	ideologikoa	zen,	baina	itxuraz	sinpleak	ziren	gauzetan	adierazten	zen,	
hala	nola	izena	utzi	eta	gure	izaera	matxino	erradikal	eta	komunistaren	aztarna	historikoa	
alde	batera	uzten	saiatzea.	Horrenbestez,	era	guztietako	talkak	aurkeztu	ziren	programa,	
konbergentzia	plataforma	eta	estatutuak	proiektatzeaz	arduratzen	ziren	batzordeetan.	
Eztabaida	bakoitza	gehiengo	marulandistek	irabazi	zuten,	manipulazioak	gorabehera,	eta	
agian	puntu	goren	bat	Estatutuen	testuan	alderdiaren	izaera	marxista-leninista	
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mantentzeari	buruzko	bozketa	izan	zen.	Pultsu	hori	ere	irabazia	izan	zen,	baina	kontrako	
alderdiaren	suminkortasunak	kontraesan	bakoitzean	ematen	ari	zen	bozketa-prozedura	
haustearekin	mehatxatzen	zuen,	eta,	azkenean,	marxismo-leninismoa	hitzez	hitz	ez	
aipatzea	zekarren	jarrera	bat	aukeratu	zen.	Tamaina	horretakoa	zen	abjurazioa.	Eta	
eztabaida	horretan	parte	hartu	genuenok	pentsatu	genuen	bi	marxista-leninistaren	izenak	
sartzea,	eszenatik	ateratzea	zail	geratzen	zitzaienak:	Manuel	Marulanda	Velez	eta	Jacobo	
Arenas,	FARCen	sortzaile	ospetsuak.	
Alderdi	berriaren	estatutuen	I.	kapituluko	5.	artikuluaren	azken	testua,	naturari	eta	
printzipioei	buruzkoa,	honela	idatzita	geratu	zen:	
"5.	artikulua.	Orientazio	ideologiko-politikoa.	Alderdiak	pentsamendu	kritiko	eta	
libertariotik	eratorritako	printzipio	eta	elaborazio	teoriko-politikoak	jasotzen	ditu,	bai	eta	
horietatik	abiatuta	mundu	mailan	eta	gure	kontinente	amerikarrean	garatu	diren	
esperientziak	ere,	eta	FARC-EPk	1964an	sorreratik	adierazitakoak,	bereziki	Manuel	
Marulanda	Velez	eta	Jacobo	Arenas	gure	sortzaileek	Kolonbiako	gizartean	indarrean	
dagoen	ordena	sozial	kapitalista	gainditzeko	planteatzeko,	eta	
Gizarte	alternatibo	bat	eraikitzea	ahalbidetzea,	non	justizia	soziala,	demokrazia	erreala	eta	
aurreratua,	ekonomia-,	gizarte-,	etnia-	edo	genero-arrazoiengatiko	bazterkeria,	
diskriminazio	edo	bereizketa	oro	gainditzea,	bizitza	eta	bizitza	duina	bermatzea,	
gizabanakoaren	eta	komunitatearen	bizitza	ona	aitortzea,	giza	eskubideen	gauzatze	
materiala	bermatuko	duen	ekonomia	politiko	berri	bat	eraikitzea,	natura	suntsitzen	ez	
duten	harremanak	eta	ingurugiroa,	etika	berri	batean,	eta	lankidetzako,	anaitasuneko	eta	
elkartasuneko	harremanetan.	
Xehetasun	hori	nahikoa	da	sakontzen	ari	zen	urruntzearen	kalibrea	ikusteko.	Ez	zen	
bakarrik	deliberamendu	kontsultagabea,	presatua	eta	hartu	zituen	armak	entregatzeko	
bermerik	gabea,	beste	askoren	artean	gehiengoaren	nahigabea	zigilatzen	zuena,	baizik	
eta,	azken	batean,	abdikazio	horiek	partekatzen	ez	genituenen	neurritasuna.	Baina,	egia	
esan,	ez	ziren	gai	bereiziak,	biak	zeuden	derrotismotik	zetozen,	eta	agerian	uzten	zuten	
egiten	zuten	esku-hartze	bakoitzean.	Timo-Lozada	sektorea	babesten	zuen	egoera	horri	
buruzko	museoko	pieza	bat	Hamargarren	Konferentziaren	instalazioaren	diskurtsoa	da,	
non	gerraren	berezko	arazo	bakoitza	deskribatu	eta	gaindiezintzat	agertzen	zen.	
Esandakoaz	gain,	gogora	ekarri	behar	da	Manuel	Marulanda	Vélez	gerrillari	
Komandantearen	X.	Konferentzia	Nazionalean,	FARC-EP	alderdi	politiko	berria	politika	
egiteko	modu	berri	baterantz	aldatzeari	buruzko	ondorioen	artean,	bertaratutakoek	argi	
eta	garbi	utzi	zuten	hori	testu	horren	5.	puntuan	idatzita	geratu	zela:	
"Konponbide	politikorako	akordioarekin,	legezko	bizitza	politikora	igarotzeko	eta	
herrialdean	indarrean	dagoen	ordena	sozial	kapitalista	gainditzeko	gure	asmo	
estrategikoen	aldeko	borrokan	jarraitzeko	gutxieneko	baldintzak	betetzen	direla	uste	
dugu".	Horri	argi	eta	garbi	gehitu	zitzaion:	"Azken	Akordioa	haustura	bat	da	gure	historian,	
baina,	aldi	berean,	jarraitutasun-ildo	bat	ezartzen	du.	Altxamendu	armatuan	atzera	
egiteak	ez	du	gure	desmobilizazioa	eragiten;	aitzitik,	mobilizazio	mota	berri	baterantz	eta	
eragin	politiko	berri	baterantz	garamatzan	gertaera	bat	da,	alderdi	eta	mugimendu	
politiko	berri	baten	antolaketaren	bidez	borrokan	jarraitzeko	gure	erabaki	eta	borondate	
politiko	kolektiboaren	adierazpen	gisa	ulertuta.	Ondorioz,	marxismoan,	leninismoan,	
pentsamendu	emantzipatzaile	bolivartarrean	eta,	oro	har,	herrien	pentsamendu	kritiko	
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eta	iraultzailearen	iturrietan	eta,	bereziki,	FARC-EPn	inspiratutako	ideario	batean	
oinarritzen	jarraituko	dugu	".	
Eremu	ideologikoan	zehaztasun	hori	nahikoa	ez	balitz,	errebisionismoaren	artelan	
saiakerak	bertan	ohartarazten	baitziren,	6.	puntuan	hau	idatzi	zen:	
"Izena	edozein	dela	ere,	alderdi	berria	komunisten	eta	klaseen	alderdia	da.	Zentzu	
horretan,	bere	antolakuntza	printzipioak	leninistak	dira	".	
Berriro	irakurrita,	Timo-Lozada	lineak	Konferentziaren	agindu	horren	aurka	egin	zuela	
esan	daiteke,	zalantzarik	gabe.	
Ezkerretik	eskuinerako	bira	ezkutatzeko,	kontrako	postulatuak	jarri	genituenok	
desbideratze	ideologiko	trotskistak	genituelako	akusazioak	ere	jauzi	egin	zuen,	alderdi	
programatikoak	eta	ildo	ideologikoa	definitzeaz	arduratzen	zen	aretoan.	Carlos	Antonio	
zen	salaketa	horien	buru,	funtsik	gabeko	etiketatze	hutsez,	eta	ezin	izan	zuen	argudiatu,	
benetako	marxismoaren	egiak	zituela	adierazten	zuen	bitartean.	Egia	esan,	ez	zuen	merezi	
erantzutea.	Eztabaidarako	gaia	hori	bazen,	mintegi	ideologiko	bat	antolatuko	genuela	
besterik	ez	zitzaion	esan,	eta	bertan	mahai	gainean	jarriko	zirela	bakoitzak	zuzen	
defendatzen	edo	ikusten	zituen	tesiak.	
Enkonoa	erabatekoa	zen	Timo-Lozadarekin	bat	ez	zetozen	jarreren	aurka,	eta	halako	giroa	
okertu	egin	zen	goizaldeko	hirurak	aldera	egindako	zenbaketa	luzearen	ondoren,	bost	
bozketarik	altuenen	artean	Ivan	Marquez,	lehen	postua	lortu	zuena,	eta	Jesus	Santrich,	
hirugarren	bezala,	zeudenean.	Bigarren,	Pablo	Catatumbo,	laugarren,	Joaquin	Gomez	eta	
bosgarren	sailkatu	zen,	lehenengotik,	Timoleon	Jimenezengandik,	nahiko	urrun	zegoen	
emaitza	batekin.	
Harrokeriazko	kolpe	hau	irain	bat	bezala	sentitu	zuten,	Timochenkok	demisionea	ere	
ekarri	zuena.	Baina,	gure	aldetik,	inor	ez	zegoen	faktura	pasatzeko	planean,	Zuzendaritza	
ahalik	eta	ondoen	integratzeko	planean	baizik,	kontuan	hartuta,	gainera,	FARCeko	
"komandanteak"	alderdiko	presidente	izaten	jarraitzea.	Baina	azpijokoen	ur	asko	joan	zen	
lasterka	sektore	baten	eta	bestearen	artean	zeuden	desadostasunen	zubi	hautsiaren	
azpian.	Azkenik,	Komunen	Zuzendaritza	Nazionalerako	hautatuen	lehen	Osoko	Bilkuran	
eztabaida	lotsagarri	bat	izan	ondoren,	hamabost	kideko	zuzendaritza	exekutibo	bat	ezarri	
zen,	Santrich	kanpoan	utzita.	Santrich,	politikagintzaren	eszena	tipiko	hartan,	edo	politika	
egiteko	modu	zahar	hartan,	desadostasunaren	sargunea	zela	zirudien.	
Kontraesanen	multzoa	laburbilduko	litzateke,	eta,	batez	ere,	Kongresuaren	egoera	
konplexuena,	ideologikoa	–	gaur	egun	egoera	argiagoa	dela	gaineratuz,	bakoitzak	hartu	
dituen	pentsamenduaren	eta	norabidearen	definizioei	dagokienez	–,	esanez	gaiaren	gakoa	
erreformismoari	eta	posibilismoari	buruzko	eztabaida	berri	zaharrean	zegoela,	ezkerreko	
zirkulu	intelektualetan	hain	trilkatuta.	
Praktikan,	egoera	zen,	gure	indar	militarraren	hedapen	estrategikoa	deseginda,	nekez	egin	
zitekeela	atzera,	edo,	hobeto	esanda,	armak	entregatzea	sinatu	zenetik,	aldez	aurretik	
itzulera	eta	berorien	bermeak	negoziatu	gabe,	negoziazio-printzipioa	urratu	zuen	
egiturazko	arazo	nodal	hori	sortuta,	"Uztea	eta	berriro	sartzea"	modu	integralean	eta	aldi	
berean	aztertuko	zirela,	amildegirako	jauzia	eginda	baitzegoen.	Hala	ere,	orain,	hezurrak	
apur	bat	hautsita,	irmotasun	ideologikoarekin,	norabidea	berregin	genezakeen	armarik	
gabeko	matxinadaren	bidean;	baina	kontua	zen	zerumuga	demokratiko	liberala	ezarri	nahi	
zitzaigula,	eskema	horren	terminoak	baztertzeko	aukera	hondoratzeko,	izaera	liberaleko	
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xantaia	horri	aurka	egiteko,	hots,	errotiko	aldaketaren	edozein	ikuspegiren	ondoren	
jarraitzeko	aukera,	eta	horrek	Estatuaren	terrorismoaren	jarraipenerako	elementuak	
ematea	ekarriko	luke.	Eta	Habanatik	jada	aurkezten	ziren	ikuspuntuen	arteko	talka	horiek,	
izan	ere,	idealistatzat	hartzen	gintuzten	behin	eta	berriz	esaten	genuenean	iraultzaileei	
zegokiena	ezinezkoa	egitea	zela,	besteak	egunero	arduratzen	zirelako	ahal	zutenaz;	68ko	
maiatzeko	ideian	gauza	bera	zen	militatzea,	ezinezkoa	eskatzen	zuten	errealistak	izateari	
dagokionez.	
Haiek	bazekiten	ez	genituela	oinarri	programatiko	erreformistak	nahi,	baina	ahalegina	egin	
genuen	gure	jarrerak	hain	zorrotz	ez	uzteko,	erreformismoa	postulatuta	gera	ez	zedin	
saiatuz,	kapitalismoari	aldaketa	kosmetiko	ugari	eginez	giza	aurpegia	jartzeko.	
Gure	ustez,	FARCen	egoera	jakin	bat	edo	beste	dela	eta,	erabaki	zen	bidea	armarik	gabeko	
justizia	sozialaren	aldeko	borroka	izatea,	baina	horrek	ez	zigun	agerian	uzten	herriek	
tiranien	aurkako	matxinada	armaturako	duten	eskubidea	deskalifikatzeko.	Batak	ezin	zuen	
bestea	eraman	argudiatuz	garai	batean	gaudela	eta	orduan	kondenatu	behar	garela,	
herrien	borrokak	zilegi	izan	daitezen,	zapaltzaileen	izugarrikeriei	esku	hutsik	eta	bular	
biluziekin	aurre	egitera,	martiri	izaera	naturala	onartuz.	
Azkenean,	"Real	politik"	delakoaren	ildoa	onartzen	zuten,	posibilismoarena,	eta,	oro	har,	
erreformismoarena	bere	eguneroko	jardunean,	Arrosaren	Alderdiaren	sorrerako	
dokumentuetan	jasotako	elementu	iraultzaile	txikienetatik	ere	urruntzen	zituena,	gero	
ahanzturaren	tiraderan	sartu	zituztenak.	
Bazirudien	gure	arerioak	historiaren	aurrerabidearen	dogman	sartzen	zirela,	eta	ez	ideia	
hori	deuseztatzen	zuen	materialismo	historikoarenean;	konformismoaren	mamuak	
xurgatu	izan	balitu	bezala	zen,	errealitatearen	tiraniak	eta	ezbeharren	aurrean	
korrontearen	aurka	igeri	egiteko	iraultzaile	orok	duen	beharrak	eta	betebeharrak	izutuko	
balitu	bezala.	Posibilismotik	erabat	kutsatu	balira	bezala	zen,	marxismo-leninismoaren	
potentzial	sortzailea	baztertuz,	baina	gezurrezko	erradikalismoaren	argudioez	baliatuz,	
oinarririk	gabeko	deskalifikazioekin,	eztabaida	ideologiko	sakonari	itzuri	eginez.	
Egoerak	gogora	ekartzen	dit	Argentinako	Alderdi	Komunistako	Alejandro	Szwarcman	
kamaradak	likidaziozaleei	egiten	zien	kritika,	esanez	"politika	posible	denaren	artea	da",	
baina	ezinezkoa	iruditzen	zaien	gauza	bakarra	iraultza	egitea	da,	izan	ere,	"Ezin	da	bat	egin	
bizi	behar	dugun	errealitatearekin"	dioen	istorioarekin.	Fraseologia	magikoa,	egia	
eztabaidaezin	gisa	goratzen	dena,	botere-estrategia	oro	deuseztatuz,	Estatuaren	ikuskera	
juridiko	eta	politikoaren	zutabeak	erabat	alde	batera	utziz,	eta	izaki	soziala	gizakiaren	
kontzientzia	baldintzatzen	duen	hori	balitz	bezala.	
Baina,	tira,	"Real	politik"	ren	ildoan	ere,	zuhurtziagabeak	konbentzitzeko	indar	
korrelazioaren	argudioa	geratzen	zaie,	bere	behatz	inkisidorearekin	seinalatuz,	eta	hor	
daude	Estatu	terrorismoaren	aurrean	iraultza	hitzarekin	jarraitzen	duten	ero,	zaharkitu,	
eldarniotsu	horiek.	Egia	esan,	ez	gara	txalo	zaparrada	ugari	dagoen	aldean	jarriko,	
eginbeharraren	aldean	baizik.	Gure	lehenengo	lagunek	dakarzkiguten	tesi	berriak,	
funtsean,	ez	dira	desberdinak	Fundazio	Kongresutik	militantzia	agerian	uzten	hasi	ziren	
posibilismo	zaharrekiko.	Nire	ustez	–	dio	Santrichek	–,	gertatzen	dena	da	orain	norabide	
erreformistak	jarraitzen	duela,	maskararik	gabe,	bere	eraldaketa	frogatzeko,	bere	
ahoskera	gainditzen	duenaren	berezko	joskerarekin.	
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*********************************************************************	
	
Ikuspegi	berarekin,	kapitalismoaren	krisi	global	eta	estrukturalari	buruz	eta	justiziaren	
ordena	sozial	berri	baten	aldeko	mundu	mailako	matxinadaren	beharrari	buruz	dugun	
ikuspegia	subjektiboki	kritikatzen	badute	ere,	egia	esan,	gertaera	ukigarriei	buruz	hitz	
egiten	dugu.	Kezkatuta	gaude	oihaneko	legea	areagotu	delako,	indartsuenaren	legea,	
Estatu	Batuen	aldetik	nazioarteko	politikan.	Washingtongo	Gobernuak	lotsagabeki	esku	
hartzen	du	beste	herrialde	batzuetako	barne-arazoetan,	eta	zigorgabeki	urratzen	ditu	
nazioarteko	legea	eta	nazioen	arteko	merkataritza	arautzen	duten	arauak,	zigorgabetasun	
izugarriaren	erdian.	
Trumpek	Burton,	Abrams	eta	Pompeo	belatzak	askatu	ditu,	gezur	sinestezin	eta	
bilatuenekin	Kubari	eta	Venezuelari	eraso	egiteko	justifikazioa	eraiki	dezaten,	Nikaraguari,	
Sandinoren	aberriari,	eraso	egiteko	atzaparrak	zorrozten	dituzten	bitartean.	
Trump	eta	bere	taldea	bete-betean	ari	dira	gure	Amerikako	aberastasun	naturalak	
arpilatzea	ahalbidetuko	duen	harrapaketaren	plangintzan,	Monroe	Doktrinaren	eta	
kortsario	berrien	arbitrariotasunaren	konpasean.	Lapurtu	egin	nahi	dute,	Estatu	Batuetako	
inperioa	salbatzeko,	bere	historiaren	gainbeheran	hondoratzen	ari	dela.	
Eta	ez	da	ilusio	bat,	ebidentziak	soberan	baitaude;	eta	honetan	Jorge	Beinstein	maisuaren	
formulazioa	ekar	dezakegu	erlaziora,	sistemaren	ilunabarra	2007-2008ko	zurrunbiloekin	
hasten	dela	adierazten	duenean,	garai	horretan	lehertu	ziren	"krisi"	ugaritan	adierazten	
delarik	(finantzarioa,	produktiboa,	elikagarria,	energetikoa),	eta	beste	batzuekin	bat	egin	
zutenak,	hala	nola	ingurumenarekin	edo		industrial-militarraren	konplexuarekin	Asiako	
gerletan	ondatua.	(J.	Beinstein,	XXI.	mendeko	kapitalismoa:	kaosaren	inperioa,	Argentina	
2013).	
	
	
	
	
	

Munduko	tiraniari	aurre	egitea	
Mundu	osoa	gizateriaren	historiako	inperio	bortitzenaren	gainbehera	ikusten	ari	da:	
Estatu	Batuena.	Etxe	Zuriak	barrutik	sentitzen	du	munduaren	kontrola	galtzen	ari	dela,	eta	
horregatik	saiatzen	da	etsi-etsian	munduko	diktadura	faxista	bat	ezartzen,	ilunabarretik	
haratago	bizi	ahal	izateko.	Bere	larritasunaren	urakanaren	begian	sartuta,	Estatu	Batuek	
korso	patentea	dutela	uste	dute,	hemisferioko	herrialdeen	aurka	nahi	dituzten	
arbitrariotasunak	aplikatzeko,	Errusiaren,	Txinaren,	Ipar	Korearen,	Siriaren	eta	Iranen	
aurka	kolpeak	jaurtitzen	dituen	bitartean	–	nola	defendatzeko	duten	herriak	–.	Zimeltzen	
den	inperioaren	haserrea,	hauek,	inoren	menpeko	herrialde	edo	satelite	ez	izatean	datza.	
Horregatik	da	oldarkorra.	
Kuba	eta	Venezuela,	zalantzarik	gabe,	ez	dira	Estatu	Batuetako	kapitalistak	bezain	
indartsuak	materialki,	baina	askoz	ere	boteretsuagoak	dira	duintasunean.	Eta	hori	da	ahal	
duen	indarra.	Ez	dute	inork	bizia	barkatzerik	behar.	Badakite	eusten.	Haien	herriek	Bolivar,	
Marti,	Chavez	eta	Fidelen	leinua	dute,	eta	ez	dira	makurtzen	eta	umiliatzen.	Eta	
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Latinoamerikako	herriek	ez	dute	inoiz	iparraldeko	munstro	izugarriaren	Monroe	
Doktrinarekiko	afekturik	izan.	
1959tik	blokeatuta	eta	erasotuta	dagoen	Kubarekiko	elkartasuna	pizteko	garaia	da.	Ezerk	
ez	du	justifikatzen	herrialde	horren	subiranotasuna	suntsitzea,	ezta	iraultzaren	lan	
sozialistak	ere.	Arrazoiak	Helms-Burton	Legearen	III.	tituluaren	aplikazioa	kondenatzera	
behartzen	du,	baita	nazioarteko	zuzenbidea	eta	merkataritza	legeak	urratzera	ere,	Kubari	
ez	ezik,	hirugarren	estatuei	ere	eragiten	dietenak.	
Alde	Venezuelatik!	Washingtonek	bere	sozialismo	bolivartarraren	ametsa	kobratzen	dio	
herriari,	petrolioa,	urrea,	diamanteak	eta	energia	berriak	sortzen	dituzten	mineralak	
arpilatzeari	eusteko	horma	bihurtzen	dena;	horregatik,	Maduro	presidentearen	Gobernu	
legitimoa	boteretik	kentzeko	konspiratzen	du,	krisi	humanitarioa	areagotuz	blokeatzeko	
neurri	ankerrekin,	Citgo	bezalako	enpresen	desjabetzearekin	eta	elikagaiak	erostea	
eragozten	duen	funtsen	izoztearekin.	
Nahi	duena	ematen	ez	badiote,	Estatu	Batuek	dena	dela	hartzen	dute.	Gezur	
lotsagabeekin	manipulazio	mediatikoa	eraikitzen	du.	Inbasio-gerren	mehatxua.	Askatu	
belatz	zoroak,	harrapaketa	justifika	dezaten.	Ez	zaizkio	inporta	NBEren	ebazpenak.	Ez	zaio	
axola	planeta	suntsitzea,	eta	gutxietsi	egiten	ditu	klima-aldaketa	geldiaraztea	bilatzen	
duten	ahaleginak.	
Historiaren	orrialdeetan	irakurriz,	inperioak	hilezkorrak	eta	betierekoak	ez	direla	jabetu	
behar	dugu.	Desforuen	erantzuna	munduan	errebeldian	dauden	herrien	mobilizazioa	dela.	
Ahizpa-konfederazioak	sortu	behar	dira	kontinente	guztietan,	erlijio-sinesmenen,	azalaren	
tonalitateen	eta	aurreiritzi	sozial	ororen	gainetik	eusteko,	bizitza	eta	giza	duintasuna	
babestu	nahi	badira.	
Estatu	eta	herri	subiranoen	arteko	aliantza,	duintasunaren	eta	errespetuaren	alde.	Mundu	
hobe	bat	eraikitzeko,	beharrezkoa	da	gaur	egun	munduko	tiraniaren	aurkako	
erresistentzia	mobilizatzea.	Ekintzarik	ezak	ez	du	ezertarako	balio.	Sorpresak	eta	paralisiak	
ez	dute	ezertarako	balio.	Erreakzionatu	egin	behar	da,	harrapaketaren	aurkako	
munduaren	erantzun	bateratura	igaro.	Batasuna	behar	dugu	bidegabekeriazko	mendeak	
garaitzeko,	Estatu	Batuetako	herri	gehiena	gure	aldetik	izango	dugulako	ziurtasunarekin.	
Suzko	bateria	ahaltsu	batean,	teknologian,	adimenaren	manipulazioan,	gerra	kulturalean,	
beldurraren	pedagogian,	zientzia	aplikatuan,	diplomazian,	desegonkortzean	eta	gatazken	
larritasunean	uztartzen	duen	menderatze-estrategiak	ez	du	lortuko	giza	duintasunaren	
aldeko	borroka	burutik	kentzea.	
2019ko	maiatza	5.	
	
	
	
BIGARREN	MARKETALIA	buruzko	kontakizun	hau	itxiz,	eta	Santrich	gure	artean	libre	
geneukala,	gure	esker	oneko	hitzik	beroenak	zuzendu	genizkien	Kolonbian	eta	munduan	
espetxetik	ateratzeagatik	eta	bidegabekeriaren	amaieragatik	borrokatu	eta	mobilizatu	
ziren	guztiei.	Besarkada	bat	#SantrichLibre	taldeari,	abokatuei,	ETCRetako	gerrillariei	eta	
Kolonbiako	bakearen	lagun	guztiei,	euren	askapenaren	alde	ezinean	aritu	baitziren.	
Nekez	atera	ahal	izan	genuen	La	Picotako	barroteetatik	bake	negoziatzailea,	zeinak,	bere	
eskubideak	erabiliz,	Ordezkarien	Ganberan	kongresista	bezala	funtzioak	bere	gain	hartu	
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ahal	izan	zituen;	baina	Ivan	Duque	presidenteak	eta	uribismoak	gortearen	aurrean	
egindako	agerraldian	harrapatu	eta	Estatu	Batuetara	estraditatzeko	irrikitan	zegoen	beste	
zelata	batek,	mendira	itzultzera	behartu	zuten.	
Askatasuneranzko	ihesa	deitu	dugun	erabaki	horren	historiarekin	batera,	FARC-EPren	
mendi	matxinatuetatik	egindako	berrabiatzearen	oinarrizko	dokumentuak	daude,	
politikaren	armekin	erresistentziarekin	jarraitzeko.	
	
	
	
	

Askatasunerantz	ihes	egitea	
Jada	Ganberaren	ordezkari	bezala	hartua,	Santrich	ekainaren	20an	Pondoresko	ETCRra	(La	
Guajira)	bi	egunez	konpromiso	politikoak	betetzera	iritsi	zen,	ondoren	Lur	Gratako	ETCRra	
(Cesar)	joateko	ideiarekin,	non	Hegoaldeko	eta	Karibeko	gerrillariekin	biltzeko	asmoa	
zuen,	JEPrentzat	benetako	ekarpen	kolektiboa	eraikitzeko	ariketa	bat.	Baina,	Pondoresen	
zegoela,	La	Guajirako	greba	zibikoak	eztanda	egin	zuen,	herritarren	protesta	gisa,	
hondatutako	bideetan	bidesariak	kobratzearen,	gasolina-hornidurarik	ezaren,	edateko	
uraren	gabeziaren,	energia	elektrikoaren	ordainagiriekin	egindako	lapurretaren,	
ingurumena	suntsitzen	duen	meatze-ustiapenaren	eta	ustelkeriaren	aurka.	Aste	oso	bat	
igaro	behar	izan	zuen	Santrichek,	lehen	basean	geldirik,	bideak	blokeatuta	baitzeuden.	
Handik,	guajiro	eta	wayuu	herriaren	borrokari	elkartasuna	adierazteko	agurrak	idatzi	
zituen.	
Negoziatzaile	nagusi	ohiari	ilusio	pixka	bat	ematen	zion	legebiltzar-jardueraren	zerumuga	
berriak,	arimaren	aurrean	ikaragarri	iradokitzen	baitzitzaion.	Botere	publikoaren	eremu	
horretan	gehiengo	pobretuen	alde	egin	zezakeenaz	pentsatzen	zuen,	eta	jada	imajinatzen	
zuen	eztabaidatan	erregimenak	hainbeste	bidegabekeria	sortzean	duen	erantzukizuna	
salatzen.	Mugimendu	sozialaren,	indigenen,	nekazarien,	itsasertzeko	populazio	beltzaren	
eta	bazterketaren	katakonbetan	bizi	den	jendearen	asmoen	bozeramaile	bihurtu	nahi	
zuen.	Erabakirik	zegoen	ezkerraren	eta	alderdi	demokratikoen	ateak	jotzen	ari	zela,	bere	
buruzagiekin	Gobernu	berri	baten	aldeko	Koalizio	Demokratiko	Handira,	justizia	soziala	
lehenetsiko	duen	Trantsiziorako	Gobernura	eta	Kolonbiarentzat	bake	osoa	bilatzera	
iristeko	bideak	aztertzeko.	Prest	zegoen,	halaber,	bere	ekimenekin	alderdiari	bizia	
emateko,	baina,	bereziki,	prest	zegoen	Habanako	Akordioa	establezimenduak	bota	zuen	
zitalkeriaren	lubaki	ilunetik	ateratzeko.	Guzti	honekin	batera,	Hoyos	apaizak	eta	ezkerreko	
hainbat	sektorek	datorren	igandean	Barranquillako	Zoko	Latinoan	antolatu	zioten	
omenaldira	joan	nahi	zuen,	eta,	olerkari	bezala,	Medellinen	egiten	zen	Poesiaren	
Munduko	Jaialdian	parte	hartu	nahi	zuen.	
Pondoresera	eta	Tierra	Gratara	egin	zituen	aurreko	bisitetan,	patruila	militarren	
etengabeko	hedapen	batek	markatu	zituen,	Venezuelako	mugako	Serrania	del	Perijáren	
goialdean,	baita	polizia	nazionaleko	sei	agentek	ere,	une	bakar	batean	ere	bistatik	galtzen	
ez	zutenak.	Hori	zen	Gobernuaren	agindua,	ez	hura	babesteko,	baizik	eta	balizko	ihesaldi	
batek	Estatu	Batuetara	estraditatzeko	erabakia	alferrik	galduko	ez	zuela	ziurtatzeko.	
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Orain,	operatiboa	askoz	handiagoa	zen,	armada,	grebari	eta	herritarren	protestari	
erantzuteko,	Valleduparretik	Maicaora	doan	errepidearen	lerro	osoan	sakabanatua	izan	
zelako.	
Santrichek	ezin	zuen	denbora	gehiago	eman	Pondoresko	ETCRn	harrapatuta,	hiru	egun	
zeramatzalako	Lur	Gratan	Hegoaldeko	eta	Atlantikoko	buruzagi	gerrillarien	taldea	horren	
zain.	Orduan	"mezulari"	bat	bidali	zuen,	wayuutarrek	egiten	duten	bezala,	grebaren	
buruzagiekin	hitz	egitera,	ostegun	horretan	Cesar	ibairantz	errepidez	mobilizatzen	utz	
ziezaioten.	Horiek	eskaera	onartu	zuten.	Handik	ordubetera,	parlamentari	itsua	jendetza	
manifestariaren,	hondakin	barrikatuen,	zuhaixka	gurutzatuen	eta	su	hartutako	gurpilen	ke	
trinkoaren	artetik	igarotzen	zen.	Gauean	La	Paz	udalerritik	igaro	zen	eta	minutu	gutxiren	
buruan	muino	baten	bizkarrean	dagoen	Lurralde	Espaziora	iritsi	zen,	non	gauetan	
Valleduparreko	argiak	ikusten	diren,	eta	"freskoa	sentitzen	da",	Manauretik	gertu	
dagoelako.	
Lur	Gratan	gertatutakoa	
Han,	betiko	maitasunez	agurtu	zituen	gerrillariak	eta	hiru	egun	zeramatzaten	bisitariak,	
baina	bere	pentsamendua	barrikadak	zozketatzen	ari	zenean,	Fonseca	igaro	ondoren,	
jasotako	informazio	batek	bete	zuen.	Fideltasun	handiko	iturri	batek	jakinarazi	zion	
Gobernu	Dukeak	atxilotu	egingo	zuela	Estatu	Batuetara	estraditatzeko,	uztailaren	9an	
Justizia	Gorte	Gorenaren	aurrean	agertuko	zenean,	eta	hori	kezkatuta	eta	bere	
gogoetetan	barneratuta	zeukan.	Zein	maltzurkeria	higuingarri	eta	gaixotu	den	arrazoirik	
onartzen	ez	duen	eta	dena	delakoaren	gainetik	zapaltzen	duen	Gobernu	arbitrarioarena,	
errugabetasun-presuntzioa	eta	behar	den	prozesua!	Santrichek	uste	zuen	gobernu	honek,	
adostasunaren	eta	akordioen	errespetuari	muzin	egiten	dionez,	ez	duela	minutu	batez	ere	
amore	emango	bakeari	juridikoki	heltzeko	ahaleginean,	kolonbiarrei	eskubide	horretaz	
gozatzea	galarazteko.	
Behin	kaletetan	kokatuta	–	kontatzen	du	Santrichek	–,	bilera-aretora	jotzen	dugu	
bisitariekin	ideia-trukeari	ekiteko,	Egia,	Justizia,	Erreparazio	eta	Ez	errepikatzeko	Sistema	
Integralaren	batzordearentzat	egiazkoa	den	errekonozimendu	kolektiboaren	kontakizuna	
eraikitzearen	inguruan.	Hori	izan	zen	Habanan	adostu	zena.	Inoiz	ez	zen	hitz	egin	inplikazio	
judizialak	dituzten	nahitaezko	banakako	agerraldiez.	Tranpa	hori	fiskalak	eta	uribismoak	
manipulatutako	Kongresu	ezjakin	batek	egin	zuen,	ezin	baitzen	alderdien	ahalmen	
osokoek	adostutakoaren	testua	aldatu,	are	gutxiago	akordioek	Gortearen	
konstituzionaltasun-bedeinkapena	jaso	zutenean.	
Santrichek	azaldu	duenez,	akats	bat	izan	zen	gure	komandante	batzuek	pozoitutako	
banakako	agerraldi	horiek	onartu	izana,	"Ni	ez	nintzen	izan,	hura	izan	zen"	tik	sortutako	
eztabaidak	baino	ez	dituztelako	sortzen.	Eta	okerrena	da	derrigortasun	horrek	ez	dituela	
hirugarren	zibilak	hartzen,	zoritxarrez	horrela	xedatu	baitzuen	Kongresu	horrek	berak,	
hitzartutakoaren	kontra,	PHB	gatazkan	sartuta	dauden	guztientzat	den	zentzuan.	Katadura	
horretako	justizia	bat	gerrillarientzat	bakarrik	aplikatzen	da,	eta	zigorgabetasuna	sortzen	
du	Estatuarentzat	eta	haren	agente	zibilentzat.	
Oso	ahula	eta	zentzugabea	izan	zen	Arrosaren	Alderdiaren	zuzendaritzak	banakako	
agerraldien	alde	egiteko	eman	zuen	azalpena.	JEPri	salbatzaile	bat	jartzeko	egin	zutela	
esateak,	alde	uribista	guztietatik	setiatua	eta	erasotua,	eta	bakearen	apokalipsian	
tematuta	zeuden	beste	eskuindar	batzuetatik,	ez	du	justifikatzen	halako	kontzesio	bat,	
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pleitesia,	gerrari	ohien	segurtasun	juridikoari	buruz	adostutakoa	eta	erabat	kaltegarria	
den	aldebakarreko	aldaketa	bati	ematen	diona.	
Santricheko	bilera,	gaian	interesa	zutenekin,	goizaldera	arte	luzatu	zen,	ETCRko	
buruzagien	baimenarekin.	Pentsatu	zuen	pixka	batean	billarrean	egon	eta	beraiekin	
joatea,	bazekielako	gosaldu	ondoren	beren	jatorrizko	lekuetara	joango	zirela,	eta	ideia	
horrekin	bainatu	egin	zen	lehenik,	eta	gero	janzkera	zuria	arropa	ilunez	aldatu	zuen.	
Larruzko	sandaliak	Grata	lurrean	egindako	botinekin	ordezteko	ere	aprobetxatu	zuen,	
bere	oinak	eltxo	izurritetik	babesteko.	Look	aldaketa	hori	pentsamenduaren	bertsorik	
onenekin	ari	zen	errimatzen.	Bogotan,	Barrankillan,	Toluviejon,	bere	makilarekin	ikusi	
zuten	leku	guztietan,	eta	betaurreko	ilunek	harrituta	galdetzen	zioten:	"Eta	zuk	zer	egiten	
duzu	hemen	oraindik?	Harrapatu	egingo	zaituzte	eta	estraditatu,	zoaz	basora	".	
Eta,	hain	zuzen	ere,	Santrich	buru-belarri	ari	zen	Gortean	agertzen	zenerako	
proiektaturiko	giltzaperako	irteera	bat	bilatzen.	Iturriaren	kalitateak	ez	zuen	zalantzan	
jartzen.	Arazoa	da	ez	zuela	aukera	horretan	pentsatu,	bere	lan	legalean	baizik,	muntaia	
judiziala	jada	garaitua	zegoela	uste	baitzuen.	Pertsona	zentzudun	bati	ez	zaio	burutik	
pasatzen	itsu	bat,	Habanan	bost	urtez	Bake	Akordio	bat	egiten	egon	ondoren,	poliziekin	
batera	alde	guztietara,	gau	eta	egun,	narkotrafikoarekin	lotuta	egon	daitekeenik.	Eta	
muntaia	judizialaren	egile	ergelek	esan	zuten	bake-negoziatzaileak	hamar	tona	kokaina	
zituela	prest	Estatu	Batuetara	esportatzeko,	eta	hegazkin-flota	bat	zeukala	lekualdatzeko.	
Zeinen	miserableak	Nestor	Humberto	Martinez	fiskal	nagusia	eta	Kevin	Whitaker	gringoa!	
Bakearen	aurkako	muntaia	judiziala	sortu	zen	pentsamolde	zital	horietatik.	
Bere	gelan	berriro	bakarrik	egon	zenean,	Santrichek	bat-batean	Jose	Manco	zaharraren	
esaldi	errepikatu	bat	bota	zuen:	"Nik	baditut	nire	mugak".	"Nik	nire	mugak	ditut",	
errepikatu	zuen	bakarrik	eta	ozen.	
Ostiralean	zazpietan	jaiki	nintzen	-	esan	zuen	Santrichek	-,	eta	eskolta-buruak	bere	gizon	
guztiak	lanerako	prest	jarri	zituen.	Ohartarazi	zidan	mutilek,	poliziek	barne,	esan	ziotela	
nekatuta	zeudela	azken	bi	asteetako	lana	gogorra	izan	zelako,	eta	bazirudien	ez	nuela	ez	
lorik	egiten,	ez	lo	egiten	uzten.	Esan	nion,	orduan,	biltzeko	eta	esateko	txoferrek	behar	
zuten	guztia	lo	egin	zezaketela,	eta	zaindariak,	zerbitzua	ondo	emateko	moduan	sentitzen	
ez	baziren,	txanda	laburragoetan	txandakatzeko.	Berak	lan-bilera	azkar	bat	egin	zuen,	
egoera	azaldu	zien	eta	denek	esan	zuten	ni	zutik	egon	bitartean	haiek	ere		egongo	zirela.	
Ostiral	hartan	–	esan	zuen	Santrichek	–	berriz	ere	gautu	zuten,	inguruko	hainbat	tokitatik	
ETCRra	nirekin	hitz	egitera	iritsitako	jendearekin	hitz	egiten	amaitu	arte.	
Larunbata	iritsi	zenean,	bizkartzain	taldea	prest	zegoen	edozein	unetan	abiatzeko,	baina	
nik	nire	errutinari	jarraitu	nion	erabakirik	hartu	gabe.	Egin	nuena,	oso	goiz,	eskolta-buruari	
ohar	bat	idaztea	izan	zen.	Egun	osoa	eman	nuen	galtzetako	poltsikoan.	Goizeko	
bederatziak	aldera	poliziek	galdetu	zidaten	ea	zer	ordutan	zen	partida.	Lasai	egoteko	esan	
nien,	egunean	zehar	abisatzen	niela.	Baina	behin	eta	berriz	esan	zidaten	ordutegi	bat	
behar	zutela	Barranquillako	segurtasuna	egokitu	behar	zutelako.	Orduan	erantzun	nien	
gure	etorrera	igande	arratsaldeko	hiruretarako	kalkula	zezatela,	ordu	hori	baitzen,	hain	
zuzen	ere,	Zoko	Latinoaren	antolatzaileei	eman	niena,	eta	ez	goizean,	lekua	beteago	
zegoenean.	Esan	zidaten	Atlantikoko	polizia-komandoarekin	hitz	egingo	zutela,	bertan	
langileak	zuhurtziaz	edukitzeko,	eta	orduan	ez	zegoela	gauez	bidaiatu	beharrik,	igande	
goizeko	seiak	aldera	baizik,	bidaiak	ez	baitzuen	sei	ordu	baino	gehiago	irauten.	
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	Egia	esan,	egunez	joan	eta	etorri	ondoren,	eta	gaueko	giroa	sentitzen	hasita	nengoela,	
hurrengo	egunean,	ekainaren	30ean,	07:	00etan,	irtengo	ginela	esan	nien,	eta	Barrankillan	
baino	zehatzago	errepikatu	nien	Bernardo	Hoyos	aita,	ezkerreko	lagun	eta	militanteek	
antolatu	zuten	jarduera,	egingo	zidaten	irainezko	omenaldi	bati	erantzuteko.		
Egia	esan,	une	hartan	bertan,	eremu	seguru	batera	joateko	erabakia	hartua	nuen,	ziur	
bainengoen	iturri	ona	zela,	Justiziako	Gorte	Gorenak	presaka	egindako	zitazioa	–	beste	
prozesu	batzuek	daramaten	erritmoa	kontuan	hartuz	gero	–	Uztailaren	9ko	09:	00etarako	
datatutako	diligentzia	berean	harrapatzea	zela,	eta	hori	zen,	hain	zuzen	ere,	Justiziako	
instrukzio-aretoaren	prestasuna	gehiengo	uribista.	
Egia	esan,	ez	zen	modurik	izan	Cesarretik	ihes	egiteko	plan	zehatz	bat	prestatzeko,	larrialdi	
egoera	baterako	aurreikusitakoa	beste	lagun	batzuekin	diseinatu	baitzen	La	Guajiratik	
irtetea	pentsatuz,	eta	hori	hurrengo	garaietarako	zen,	eta,	badaezpada	ere,	agerian	
geratzen	zen	ni	sartzen	jarraitzeko	erabakia	gorpuzten	ari	zela.	Ez	zirudien	hori	gerta	
zitekeenik,	ez	behintzat	urtearen	amaieran,	baina,	erregimen	gezurti	eta	asmo	txarreko	
batekin	zer	egin	ez	zekienez,	plana	egina	zegoen.	
"Ihes-plana"	nik	neuk	egin	nuen	neure	buruan,	inori	bereziki	jakinarazi	gabe.	Ez	nuen	talde	
trinko	bat	antolatu,	baizik	eta	Karibe	Blokeko	propaganda-unitatean	iraganean	lagundu	
zidaten	zoro	bikain	pare	batekin	jarri	nintzen	harremanetan.	
Jocheri,	orduan,	Manaure	mendilerrora	erregularki	igotzen	direnen	auto	bat	
kontratatzeko	eskatu	nion,	eta	Danielek	eramango	zuen	nekazaritzako	intsumo	batzuen	
zain	jartzeko,	goialdean	gertatzen	ari	zen	basoberritzerako.	
Bitartean,	bi	gurpil	zahar	ipini	nituen	leihoaren	ondoan,	gelatik	irteten	laguntzeko.	
	
	
	
	
	
	

Gerrillari	itsuaren	hegaldia	
Ibilgailu	bat,	ETCRn	ezaguna,	nire	gelako	leihoaz	jotzen	ari	zen	kalezuloaren	ondoan	paratu	
zuten.	Nik	banekien	txofer	horren	irteerako	lehen	kontrolean	gelditu	baino	ez	zutela	
egiten,	"Babestuta"	ote	zeraman	galdetzeko;	ezetz	esaten	bazuen,	pasea	ematen	zioten,	
erregistratu	gabe.	
19:	15ean,	poliziek	atseden	hartzen	uzteko	eskatu	zidaten,	eta	halaxe	egin	nuen.	Beraz,	
20:	00etan	beren	geletan	giltzapetuta	zeuden.	
Billarrera	itzuli	eta	eskoltekin	aritu	nintzen,	batez	ere	Bogotatik	etorri	berri	zen	batekin,	
eskematik	denbora	luzez	irteten	zen	beste	baten	ordez.	20:	30ean,	bizkartzain	gerrillari	
batek	atseden	hartzera	joateko	eskatu	zidan	formalki,	jendea	leher	eginda	zegoelako	eta	
hurrengo	egunerako	goiz	pasa	behar	zelako.	Ez	zegoela	arazorik	erantzun	nion,	ia	
bagindoazela,	minutu	gutxitan	nire	bila	zetorren	Danielen	zain	nengoela.	
Daniel	billarrera	iritsi	zenean,	agur	esan	eta	nire	gelara	joan	nintzen.	20:55	ziren.	Orduan	
bakoitza,	nire	gelako	sarreran	zeuden	txandako	zaindariak	izan	ezik,	bere	geletara	joan	
zen.	
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21:	00etan	Danielekin	sartu	nintzen	gelan.	Atea	itxi	nuen	seguru,	eta	berehala	esan	nion	
ahapeka	telefonoak	itzaltzeko,	eta	isiltasun	keinu	bat	eginez,	erakuslea	ezpainetan	nuela,	
poltsak	leihotik	ateratzeko	eskatu	nion.	Ez	zuen	ezer	ulertzen.		
Maletatxoaren	kanpoko	poltsikoan	neukan	bizarra	mozteko	makina	bat	hartu	nuen	-dio	
Santrichek-,	eta	bibotea	azkar	kendu,	makila	tolestu	eta	gordetzeko	esan	nion,		eta	
Chatarentzat	idatzitako	gutuna	eman	nion,	segurtasun-eskemako	burua,	non	esaten	
bainion	gau	hartan	semea	bisitatzera	joango	nintzela,	eta	goizean	Valleduparren	elkartuko	
ginela,Danieli	igandeko	08:	00etan	deitzeko,	non	jaso	behar	ninduen	jakinarazteko	
Barranquillara	joateko.	Orduan	Danielek	erreakzionatu	zuen	eta	pilak	jarri	zituen.	Orduan	
txapel	bat	pasatu	zidan	jantzi	nezan,	oheburuan	oharra	egokitu	zuen,	leihoa	gurutzatu	
zuen	eta	gero	ateratzen	lagundu	zidan.	
Autokoek	xuxurlatu	ziguten	apur	bat	itxaroteko,	Lurraldeko	poliziak	denak	gurutzatzen	ari	
baitziren	futbol-kantxarantz.	Handik	minutu	batzuetara	motorra	piztuta	zegoen	autora	igo	
ginen.	
Ateak	itxi	bezain	laster,	autoa	astiro	abiatu	zen.	Txoferrak	bi	edo	hiru	aldiz	klason	jo	zuen	
irteten	ari	zela;	sabatina	horren	hotsak	entzuten	ziren	oraindik	billarrean,	eta	bidearen	
eskuinaldean,	jatetxean,	ahots	eta	zakur	batzuk	entzuten	ziren	zaunka.	Motor	batean	
zetorren	polizia	batek	klason	jo		egin	zuen	agurtzeko.	
Lauzpabost	minututan	sarrerako	kontrol	militarreko	postuan	geunden.	Gidaria	argi	zegoen	
Manaure	aldera	zihoala.	Ohiko	geldialdia	egin	ziguten,	eta	zaindariak	galdetu	zuen	ea	
norbait	babesturik	zegoen.	Gidariak	ezetz	erantzun	zuen,	jakina.	"Segi",	esan	zion	
subofizialak	desgogara.	
Hamar	minutu	barru	bigarren	kontrol	militarrera	iritsi	ginen.	Abiadura	moteldu	genuen,	
baina	subofizialak	jarraitzeko	keinua	egin	zuen,	hala	egin	zen,	baina	kamioneta	metro	
batzuk	aurrerago	itzali	zen	Manaurerako	bihurgunea	hartzera	gindoazela.	Danielek	ikusi	
zuen	soldadu	bat	zetorrela	guregana,	baina,	ibilgailua	berriro	abiatu	zela	ikusita,	itzuli	egin	
zen.	
Hogei	minutu	barru	Manaurera	sartu	ginen:	parkera	iritsi	ginen	eta	ongarriak	
basoberritzera	eramateko	ustez	kontratatu	genuen	beste	autoa	identifikatu	ahal	izan	
genuen.	Danielek	begiratu	eta	kale	ilunago	bat	bilatzeko	esan	zien,	zerra	aldera	irten	eta	
han	itxaroteko.	Manaure	oso	bizirik	zegoen	eta	musika	vallenatarekin	animatuta;	22:	00ak	
ziren	ibilgailuen	aldaketa	egin	genuenean.	
Gure	zain	zegoen	autoko	bidaiarien	harridura	oso	handia	izan	zen,	ezin	baitzuten	sinetsi	ni	
hor	nengoenik,	eta	are	gutxiago	mendilerrora	zihoan	autora	igotzen	ari	nintzenik	–	kotatu	
zuen	Santrichek	–.	Jochek	esan	zigun	armada	basoberritzearen	eremutik	jaisten	ari	zela,	
eta	beste	txanda-patruila	gora	zihoala.	Nahasmen	pixka	bat	sumatu	nuenez,	esan	nien	
Daniel	eta	biok	bagintoazela.	"Ez	dago	arazorik	-	esan	zuen	Lur	Gratatik	garraiatu	gintuen	
gurdiaren	lagunak	-,	nik	lagunduko	dizuet",	eta	berehala	besteak	ere	prest	agertu	ziren.	
Eta	leihoak	irekita	atera	ginen,	jakin-minik	eta	susmorik	ez	sortzeko.	Eta	mendilerrorako	
bideari	ekin	orduko,	txoferrak	linterna	argiak	ikusi	zituen,	150	bat	metrora.	Jochek	
txoferrari	iseka	egin	eta	ahapeka	"errieta"	egin	zion:	"Ez	al	nien	esan	armada	jaisten	ari	
zela	eta	beste	patruila	igotzen	ari	zela	haien	ordez?	Hori	goi-mendiko	Batailoia	da,	zerbait	
galdetzen	badute,	esango	dugu	basoberritzeetako	langileei	janaria	eramango	diegula	eta	
haiekin	egun	batzuk	igaroko	ditugula,	nork	aterako	gaitu	istorio	horretatik?	",	esan	zuen,	
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Moncho	eta	Peyorekin	batera,	barrezka,	urduritasunik	erakutsi	gabe.	Nire	artean	pentsatu	
nuen,	hauek	dira	itzuli	honetarako	behar	nituen	zoroak.	
Ibilgailua	astiro	zihoan	eta	segundoak	betierekoak	ziren,	nik	matxetea	askatu	nuen,	
badaezpada	ere...	Ez	inoren	aurka	borroka	nintekeelako,	larrialdietan	arazoa	neure	
buruarekin	konpontzeko	baizik.	
Patruilak,	bide	ilunaren	alde	banatan	jarririk,	ohorezko	kale	bat	zirudien.	Fusilak	
sorbaldan,	hamar	bat	metroko	tarteetan,	izerditan,	nekatuta	eta	tresneria	lurrean	zutela.	
Oinez	jaisten	ari	ziren	mendiaren	goialdetik,	eta	atseden	bat	hartzen	ari	ziren	eseri	gabe.	
Klasona	jo	egin	genuen	agurtzeko,	parea	noiz	egingo	ziguten	zain,	baina	eskuekin	
jarraitzeko	keinuak	egin	zizkiguten.	
Ilara	luzea	igaro	genuenean,	laguntzaileetako	batek	esan	zuen	segurtasunez	ez	zegoela	
militar	gehiago,	hori	baitzen	aste	hartan	kontrolgunean	egondako	jendea,	eta	logikoena	
besteak	lehengora	iristea	zela,	gau	hartan	indarrak	ibili	arren	ez	baitzieten	emango	muino	
hori	sei	ordu	baino	gutxiagoan	igotzeko.	"Berrogeita	hamar	minutu	barru	goian	egongo	
gara",	bukatu	zuen.	
Une	horretan,	Jochek,	izuak	jotako	aurpegiei	begira	oraindik,	barre	egin	zuen,	guztiei	iseka	
eginez.	Orduan	esan	zuen:	"Anaia,	bagoaz	hemendik,	hemen	ez	gaitu	CIAk	bere	ospe	
guztiarekin	heltzen".	Denok	algara	egin	genuen	eta	giroa	lasaitu	egin	zen.	Isilune	baten	
ondoren,	erantsi	zuen:	"Ez	izorratu,	banekien	hau	ez	zela	ongarria,	banekien...	Eskerrak	
larruzko	bota	onak	ekarri	ditugun	lokatzetarako,	euria	ari	duelako	eta	bide	horrek	itsusi	
egon	behar	duelako	".	
Mendikatera	igotzeak	bakeari	buruzko	gure	solasaldi	atsegina	bezain	lasai	eta	jariakor	
jarraitu	zuen,	hain	utzia	zegoen	eremu	hark	orain	arte	akordioaren	ondoriozko	onurarik	
jaso	ez	zuela	eta.	Bat-batean,	niregana	zuzendu	zen	gidaria,	eta	zera	esan	zidan:	"Agian,	
bidaia	horretarako	zela	aldez	aurretik	esaten	badidate	–	hain	ñabardura	handiz	–,	ez	
nintzatekeen	ausartuko,	baina	orain	gauden	horretan	gaude	eta	pozten	nau	zerbaitetan	
lagundu	ahal	izateak,	kamarada,	zeren	eta,	egia	esan,	aspaldi	igartzen	da	zuri	gordeta	
daukazutela".	
Une	batzuk	lehenago	–	gogoratzen	du	Santrichek	–,	Ivanen	mandatari	baten	deia	jaso	
genuen,	bideari	jarraitzeko	aginduarekin	eta	hiru	egunetan	ebakuazio-ibilbideari	buruzko	
instrukzio	berria	itxaroteko	promesarekin.	Geroago	Villanueva	aldera	joan	behar	genuela	
jakinarazi	zigun.	
Errepide	estaligabean	gora	gindoazela,	"Beitrioko	Etxea"	-ren	ondoan	iparralderantz	
irekitzen	zen	bide	batera	gindoazen,	Cerro	Aviónen	sorbalda	itsuaren	gainean	eraikitako	
eraikin	batera,	non	Cadena	Radial	Bolivarianak,	Voz	de	la	Resistenciak,	urte	batzuk	
lehenago	bere	aldarrikapen	matxinatuak	egiten	zituen	abesti	matxinoen	artean.	
23:	30etan	ihes	egin	zutenek	"Beitrioko	Etxea"	ikusi	zuten	lainoaren	eta	pinu	erraldoien	
artean,	goian	argizuloen	distira	iradokitzen	zen	bitartean.	Ibilgailua		ate	batean	gelditu	
zen,	kolpetik,	bide	lokaztu	bateranzko	bidea	seinalatuz.	Azkar	jaitsi	ziren	bidaiari	guztiak.	
Lehena	Santrich	izan	zen,	eta	gero	berarekin	zihoazen	hiru	eroak,	Joche,	Peyo	eta	Moncho.	
Lehorrean,	Santrichek	aire	izoztu	haren	bizkarrean	zabaldu	zuen	bere	burmuinean	
asmatutako	nabigazio-gutuna.	Horreraino	lagundu	gintuzten	Joche	eta	txoferra.	
Itxaropenaren	ibaiaren	bila	
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Hotza	oso	gogorra	zen	–	gogoratzen	du	Santrichek	–,	eta,	bere	ihintzarekin	ordokiko	brisak	
bustitzen	gintuenez,	jakak	jantzi	eta	abiatzeko	prestatu	ginen.	Aurreraxeago	gindoazela,	
aurrerapenaren	norabidea	aldatzea	erabaki	nuen,	kamionetakoei	gure	atzera-egitearen	
norabide	zehatzaz	desinformatzeko.	Orduan	Esperantza	ibairako	bidea	bilatzeko	agindu	
nuen.	Mutilek	erantzun	zuten	bide	hori	galduta	egon	behar	zela,	duela	urte	asko	inor	ez	
zelako	leku	horietatik	igarotzen;	2008an	zeharkatu	zuten	azken	aldiz.	
Ez	dut	ezusteko	desatseginik	nahi	bide	ireki	eta	esploratu	gabea	erabiltzean	–	erantzun	
zion	Santrichek	ahots	argiz	–.	Ibilaldia	da	esaten	dudanetik,		horrela	ere	matxetearekin	
aurrera	egitea	tokatzen	zaigun,	eta	hogei	egun	edo	hilabete	galtzen	baditugu,	ez	du	axola,	
ibaiak	segurtasuna	ematen	baitu,	eta	koroa	eta	bokarta	(arrainak)	nahikoa	ditu,	goseak	
hiltzen	ez	uzteko.	
Eztabaida	handirik	gabe,	Monchok	abangoardia	hartu	eta	behe-lainozko	sabana	batetik	
iparralderantz	zuzendu	zuen	taldea,	baina	noraezean	zebiltzala	ziur.	Eta	hala	zen,	galduak	
ziren.	Santrichek	berak	ikusi	zuen,	Peyori,	U.	bat	deskribatzen	ari	zirela	uste	zuela	adierazi	
zionean.	"Ez	jauna,	ongi	goaz",	erantzun	zuen	Peyok.	Metro	batzuk	aurrerago,	Monchok	
sabana	istildu	batean	gelditu	zuen	martxa,	eta	esploratu	egin	behar	zuela	esan	zuen,	ez	
baitzuen	uste	bidea	hori	zenik.	Orduan,	gure	ekipoak	frailejoi-sasi	batzuetan	jarri	genituen,	
gidaria	orientatzen	ari	zen	bitartean.	Bere	linterna	piztuta	hegan	atera	zen,	baina	handik	
metro	gutxira	lainoak	irentsi	zuen.	Ordubete	igaro	zen	eta	gizona	ez	zen	agertzen.	"Hau	
arraroa	da",	xuxurlatu	zuen	Peyok.	Lainoa	desagertzen	ari	bada,	zergatik	ez	da	Monchoren	
argia	ikusten?	"	Kezkatu	egin	nintzen	–	dio	Santrichek	–,	eta	horregatik	esan	nien	Peyori	
eta	Danieli	onena	mendi	itxiko	muino	baterantz	mugitzea	zela,	eta,	esan	zidatenez,	haren	
silueta	distantzia	ertainera	erakusten	hasia	zen.	Handik	ziur	ikusiko	dugu	zer	gertatzen	ari	
den	Monchorekin.	
Orduan	desagertuaren	maleta	zuhaixka	batzuetan	ezkutatu	eta	linternak	itzalita	muinora	
joan	ginen.	Ni	–	dio	Santrichek	–	Danielen	poltsatik	heldu	eta	mendian	gora	abiatu	ginen,	
geure	arrastoak	ezabatzen	saiatuz.	Peyok	bidea	irekitzen	zuen,	baina	mendia	oso	itxia	
zegoen	eta	ez	zuen	nondik	jarraitu	aurkitzen.	Linterna	piztu	behar	izan	zuen	aurrera	egin	
ahal	izateko.	Handik	minutu	batzuetara,	zabalgune	txiki	batera	iritsi	ginen	–	dio	Santrichek	
–,	eta	han	argi	bat	ikusi	zuten	urrutian,	gu	geunden	lekuaren	kontrako	norabidean.	
Orduan,	aurrera	egiteko	agindu	nien,	sabana	menderatuko	genuen	atsedenleku	bat	
bilatzeko.	Ekipoak	jaitsi	genituen	eta	Peyok	tarte	bat	hartu	zuen	aurrera	zer	zegoen	
esploratzeko,	eta	puntu	berritik	bere	linterna	piztu	eta	oihuka	hasi	zen	Monchori	deika,	
guk	ekarritako	bidetik	zetorren	argi	berde	bakartia	ikusi	baitzuen.	Orduan	esan	nion	
Danieli	Peyo	zegoen	lekurantz	mugitzeko,	eta	iritsi	ginenean	makurtuta	aurkitu	genuen,	
barre-algaraka,	gure	arrastoa	aurkitu	baitzuen	ibairantz	abiatzeko	unean.	Ez	genuen	u	bat	
egin,	o	bat	baizik.	
Iritsi	zenean,	Monchok	esan	zigun	lainoz	itxitako	bide	labirinto	batean	galdu	zela,	baina	
bide	zahar	bat	aurkitu	zuela,	iluntasunaren	erdian	bilatzen	ari	ginen	ibairantz	luzatzen	ari	
zela	zirudiena.	
Bat-batean,	ezohiko	eszena	bat	imajinatu	genuen,	non	itsu	batek	hiru	ero	jarraitu	
beharreko	bidera	orientatzen	baitzituen,	bide	bat	ezkutatzen	zebilela	zirudiena.	
Goizeko	ordu	bietan,	Monchok	adierazitako	zalantzazko	bidezidorraren	bila	abiatzeko	
agindu	zuen	buruzagiak.	Minutu	batzuk	geroago	–	kontatzen	du	Santrichek	–	Danielek	
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esan	zidan	distira	oso	indartsu	ikusten	zela	gu	gindoazen	aldera,	baina	pixka	bat	ezkerrera.	
Ipar-mendebaldera	gindoazela	iruditu	zitzaidan,	eta	horregatik	gelditu	nuen	martxa.	
Horrela	jarraituz	gero,	goizean	sabana	zabal	hartan	harrapatuko	gintuela	pentsatu	nuen,	
eremu	kritikoegian,	armadako	operatibo	batek	ustekabean	harrapatuz	gero	inolako	
segurtasunik	eskaintzen	ez	zuena.	Baina	nire	laguntzaileak	lasaitzeko,	esan	nien	goizeko	
seiak	baino	lehen	ezinezkoa	zela	poliziek	gure	ihesaren	berri	izatea,	eta	gaineratu	nuen,	
ETCRn	ez	genuela	lo	egin	ikusiko	zutenean,	Valleduparren	bila	aterako	zirela,	segurtasun-
buruari	utzitako	oharrak	azaltzen	zuen	bezala.	
Gogoeta	horiek	eginda-dio	Santrichek	-,	martxari	jarraitzea	erabaki	nuen,	distiraren	
kontrako	norabidean,	eta	beti	eskuinerantz,	ekialderantz,	alegia.	Baina,	geroago,	laino	
horren	hautsetan,	Monchok	onartu	zuen	berriro	galduta	geundela,	eta	hobe	zela	eguna	
argitu	arte	itxarotea,	hobeto	kokatzeko	eta	aurrera	egiteko.	Limberthen	semea	baino	
galduago	geunden.	Orduan,	eskuinerantz	jotzeko	esan	nuen,	eskuinerantz	-	esan	zuen	
berriro	Santrichek	-.	Eta	halaxe	egin	zuten,	matxetea	eskuan,	sastraka	artean	bidea	eginez.	
03:	00ak	aldera,	sabana	irekiago	batera	iritsi	ginen,	aldapabehera	zihoana.	Benetan	
sentitzen	zuen	jaisten	ari	ginela.	Horrela	jarraitu	genuen	ordubetez,	pausoa	gehiago	
estutuz.	"Orain	bagoaz",	zioen	Peyok,	adore	emanez.	
Goizeko	lauretan	gelditu	egin	ginen	estropezu	egin	genuen	errekatxo	batean.	Ekipoak	
jaitsi	eta	atseden	hartzera	eseri	ginen.	Orduan	Peyok	freskagarri	bat	eskaini	zuen	
egarrirako.	"Zergatik	freskagarri	bat	hartu	hemen	hainbeste	ur	egonda?"	Esan	zuen	
Santrichek	haserre	samar.	Eta	barrez	erantzun	zion	Peyok:	"Kamarada,	kontua	da	hartu	
ditugun	hiru	freskagarriak	saihetsetan	kargatzen	nituela.	Hemendik	hara	ur	asko	aurkituko	
dugunez,	zertarako	zama	gehiago	kargatu?	"	Denok	egin	genuen	barre	-	esan	zuen	
Santrichek	-.	Giro	lasaian	zegoen,	zeren	ur	horiek	baitzeuden	bila	ari	ginen	ibaira	erortzen.	
Bidean	aurrera	egin	ahala,	maldan	behera,	lainoa	arinago	bihurtu	zen,	eta	bide	zahar	bat	
aurkitu	genuen,	abandonatua,	baina	nahiko	irekia.	Hamabost	minutuz	jaitsiko	ginateke,	
zeharbide	sakon	bat	hartu	arte,	eskuinerantz.	Beraz,	kontu	handiagoz	eta	argiak	piztuta	
joan	ginen.	
Zabalguneak	zeharkatzean,	Peyoren	erlojuaren	alarmak	04:	50ean	jo	zuen.	Denok	barre-
algaraka	hasi	ginen,	gerrillan	jaikitzeko	orduaren	alarmaz	kargatzen	baitzuen	erlojua	
tipoak.	"Aspaldiko	garaietan	bezala",	esan	zuen,	adarra	jotzetik	babesteko.	Eremu	
horretan	zuhaixka	handiak	zeuden,	eta	hotz	handia	egiten	bazuen	ere,	sabanakoa	baino	
makurragoa	zen.	
Bostetan,	denok	etzanda	geunden	hosto	hezeen	zoruan,	martxako	karpen	gainean,	eta	
"koltxoi"	gisa	egokitu	genituen	bi	saihetsetan.	Nahikoa	nekatuta	geunden	sei	orduko	
ibilaldiaren	ondoren,	eta	horregatik	Peyok,	segundo	gutxitan,	bere	"zurrungaren"	
motorrak	piztu	zituen.	
07:	30ean	jaiki	ginen	denok	–	gogoratu	Santrich	–.	Peyo	eta	Moncho	lurra	arakatzera	irten	
ziren	eguneko	argi	bedeinkatuarekin,	eta	Daniel	eta	biok	ezkutatuta	geratu	ginen,	irrati	
bat	entzuten,	artean	ondo	harrapatzen	ari	zena,	baina	igandea	izanik,	musika	zegoen	eta	
albisterik	ez.	Pozik	geunden	eguzkia	atera	zelako,	egia	esan,	hotzak	ikaratuta	geunden	eta.	
08:	00etan	itzuli	ziren	esploratzaileak,	festa	giroarekin,	alai	hitz	eginez	eta	ondo	bideratuta	
gindoazela	esanez.	Lainoa	urria	zen,	eta	eguzkiak	argi	eta	garbi	erakusten	zituen	haren	
izpiak,	zerumuga	seinalatuz.	Urrutian	helikoptero	baten	hegaldia	entzun	genuen,	eta	
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behin	zarata	galduta,	berriro	abiatu	ginen.	Peyok,	noizbait	nire	komentario	bat	entzun	
baitzuen	bastoi	on	baten	faltagatik	nuen	zailtasunaz,	berehala	konpondu	zidan	arazoa		
beharrezkoa	iruditu	zitzaion	edozein	zuhaixkaren	adar	sendo	batekin.	Bidea	egiten	joan	
ginen	garo-alfonbra	baten	gainean,	eta	batzuetan	zuhaixka	txikien	azpitik,	haietako	asko	
belztuta,	agian	antzinako	erreketaren	baten	ondorioz.	
Goizeko	hamaikak	aldera,	Pintao	eta	Cerro	Avión	ibaien	arteko	oihan	oraindik	hotz	baten	
zuhaitzen	azpian	atseden	hartuz,	helikopteroaren	zarata	urruna	entzun	genuen	berriro.	
Gosaltzeko	eta	behingoz	bazkaltzeko	aprobetxatu	genuen,	latako	saltxitxa	eta	ogi	menu	
batekin.	
Zeruertzera	begira,	eta	bere	hatz	erakusleaz	apuntatuz,	Monchok	esan	zuen:	"Ikusten	den	
mendi	haren	oinetara	irten	behar	dugu.	Badirudi	hor	sasirik	gabeko	zati	bat	ikusten	dela	".	
Eta	gero	ipar-ekialdea	seinalatuz,	eta	41.	fronteko	unitateekin	igarotzea	egokitu	
zitzaioneko	garaiak	gogoratuz,	gaineratu	zuen:	"Hor	egon	behar	du	ibaian	behera	zihoan	
bidearen	puntak;	ziur	nago,	alde	horietatik	kanpamentu	bat	egin	genuelako,	eta	egun	
batzuetako	entrenamendua	izan	genuen	bertan.	Heriotzaren	Filoa	da	",	zehaztu	zuen.	Eta	
Peyok	baietz	egiten	zuen	buruaz,	eta	ziurtasun	hori	sendotu	egiten	zuen	bere	pasadizoen	
oroitzapenarekin.	Eta	aurrera	jarraitu	zuen,	oroitzapenak	harrotuz.	
	
	
	
	

Itxaropena	piztu	zuten	nekazariek	
Arratsalde	hartan	zuhaitz	erraldoiak	zituen	ibai	txiki	batera	iritsi	ginen,	hotzik	eta	lainorik	
gabe,	eta	kanpatzea	erabaki	genuen.	Beste	bi	orduz	ibili	ahal	izango	ginatekeen	-	esan	
zuen	Santrichek	-,	baina,	egia	esan,	nahiko	nekatuta	nengoen,	eta	orkatilak	apur	bat	jota	
gaueko	martxarekin;	izan	ere,	agian,	ibilitako	ohitura	faltagatik,	eta	ibiltzeko	makila	on	bat	
ez	edukitzeagatik,	behin	baino	gehiagotan	harrien	kontra	jo	nuen,	edo	bat-batean	hartu	
nituen	gorabeherak.	Uste	dut	sei	edo	zazpi	aldiz	erori	nintzela	gaueko	martxan.	Denok	
ados	egon	ginen	atsedenaldia	hor	antolatzearekin.	
Lursailari	ongi	begiratuz,	Monchok	iparralderantz	galtzen	ari	zen	arrasto	zahar	bat	aurkitu	
zuen,	baina	Peyok	esan	zion	hori	danta-bide	bat	(tapir)	zela	,	horri	kasurik	ez	egiteko,	
sutegia	piztera	joan	behar	zuela.	Eta	gainera	Moncho	esploratzaile	gaiztoa	zela,	denbora	
guztian	galdua	ematen	zuena.	Santrichek	iruzkinak	moztea	erabaki	zuen,	bainatzeko	eta	
arropa	aldatzeko	eskatuz,	baina	haiek	erantzun	zuten	inguruan	miaketa	bat	egin	bezain	
laster	egingo	zutela,	eta	horretarako	lurraldea	banatu	zuten.	
Ni	bainatzen	ari	nintzen	–	gogoratzen	du	Santrichek	–	Danielek	esaten	didanean	Peyori	
entzun	ziola	garrasika,	guri	deika	bezala.	Peyo	korrika	zetorren,	bananak	eskuan.	Gu	
geunden	lekura	iritsi	zenean,	honela	azaldu	zuen:	
–	Kamarada,	hor	goian,	hor	inguruan,	Monchok	esan	zuen	lekuan,	arrantxotxo	bat	dago	
jendearekin;	nik	laguna	ezagutzen	dut,	beste	bi	mutilekin	dago;	hitz	egin	dut	haiekin.	
Arrastoa	jende	horrena	da.	Lehen	ur	bila	etortzen	ziren	ibai	honetara,	baina	orain	badute	
mahuka,	dauden	baino	gorago	geratzen	zaien	iturri	batean;	ikusten	zen	mendi	zuritua,	
haiena	da,	hor	dago;	frijol	labore	bat	da,	eta	yuka	eta	banana	dituzte.	
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-	Nola,	bada,	norbaitek	ikusi	al	zaitu?	-	galdetu	zion	Santrichek	harrituta.	
	
–	Kamarada,	nik	urrutitik	ikusi	nituen	lehenik,	eta	ezagutu	nituen,	horregatik	iritsi	nintzen	
haiengana.	Haiek	korrika	irten	ziren	ikusi	nindutenean,	baina	ni	nintzela	oihukatu	nienean,	
gelditu	egin	ziren.	Lagun	zaharrak	dira.	Tipoa,	denbora	batez,	59ko	Fronteko	milizianoa	
izan	zen	La	Guajiran,	harik	eta	hona	aldatzea	egokitu	zitzaion	arte,	paramilitarrak	bere	bila	
zebiltzalako	hura	hiltzeko.	Ziur	naiz	Monchok	ere	ezagutzen	dituela,	jauna	gurekin	etorri	
baitzen	aurre-taldekatze	punturantz	abiatu	ginenean.	Konfiantzazkoak	dira,	ez	kezkatu.	
Orduan	Moncho	zegoen	lekura	igo	ginen,	hostozko	koltxoiarekin	ezkutaleku	bat	egiten.	
-	Zer	gertatu	da,	zergatik	hainbeste	oihu?	-	galdetu	zion	Peyori.	Baina	Santrichek	erantzun	
zion	esanez	Peyitok	arrantxo	bat	aurkitu	zuela,	"Zuk	esandako	norabidean".	Eta	berak,	
matxetea	eskuan	eta	hostoak	pikatzeari	utzi	gabe,	Peyori	hitz	eginez,	esan	zion:	
–	Adizkideek	nahiko	danta-haragia		dutela	imajinatzen	dut,	ezta?	
Denok	barre	egin	genuen	bere	esploratzaile	kalitatean	sinesten	ez	zuen	Peioren	
errebantxa	hartzen	zuen	apunte	sarkastiko	harengatik.	
Une	batez	zer	egin	behar	genuenez	hitz	egin	genuen.	Peyok	proposatu	zuen	harantz	mugi	
gintezela	eta	han	gera	gintezela,	lekua	ondo	kokatuta	ikusten	zuela	eta,	lagunaren	
arabera,	eskualde	osoan	ez	zegoela	arrantxorik,	ez	jenderik.	"Gainera,	sarrera	ez	da	
hemen;	bide	hau	duela	zortzi	urte	baino	gehiago	utzi	zuten	bertan	behera.	Jauna,	ibai	
honetatik	beherago	dagoen	beste	bide	batetik	heltzen	da,	abandonatuta	dagoen	beste	
lursail	batera	iristen	da,	eta,	hortik,	berak	beste	bide	bat	egin	zuen	bere	semeekin	duen	
frijolezko	landaketaraino	",	zehaztu	zuen	Peyok.	
Guamo	zuhaitzen	azpian	plastiko	batzuekin	egindako	rantxitora	iritsi	ginenean,	jende	
harekin	agurtu	ginen,	eta	lagunak	kafe	beroa	eskaini	zigun.	Betaurreko	ilunak	erantzita	
neuzkan,	eta	onartu	nuen	kideek	ez	nindutela	zertan	ni	ezagutzen-pentsatu	zuen	
Santrichek	-.	Konfiantzan	sarturik,	frijol	fresko,	malanga	eta	yuka	zopa	lodia	eskaini	
ziguten,	afaritarako	prest	baitzeuzkaten.	"Janari	nahikoa	dugu,	hemen	ereindako	asko	
dago	eta	guk	nahikoa	jaten	dugu",	esan	zuen	Carlitosek,	13	edo	14	urte	inguruko	mutil	
bat,	lagunaren	seme	gazteena	eta	gu	artatzen	gehien	mugitzen	zena.	
Afaria	bukatzean,	Peyok	esan	zuen	lo	egiteko	lekuaren	bila	zihoala,	baina	ikaskideek	
kontra	egin	zioten,	argudiatuz	ez	zela	inoiz	haietaz	bestelako	inor	iristen,	eta	bazegoela	
leku	nahikoa	denok	bat	egiteko.	"Gainera,	eltxo	izurritea	makurra	da,	izugarria	–	
argudiatzen	zuten	–.	Hemen	ez	da	sutegiko	keagaitik	hainbeste	sentitzen	",	gaineratu	zuen	
Carlitosek,	beraiekin	geratzeko	irrikaz.	Guztira,	bertan	gaua	igarotzea	antolatzen	amaitu	
genuen,	21:	00etatik	aurrera	bi	orduko	guardia-txandak	ezarriz,	eta	bostetan	batera	
gosaria	eta	bazkaria	prestatzeko	jaikitzea	hitzartu	genuen,	ahalik	eta	goizen	irteteko,	
Villanuevara	doan	bidearen	bila.	
Kideak	bere	eskopeta	atera	eta	esan	zuen	guardiarako	utziko	zigula	eta	haietako	bakoitza	
dagozkion	txandetan	laguntzera	altxatuko	zela.	Ados	egon	ginen,	baina	esan	genion	
eskopeta	beraiek	erabiltzeko,	behar	izanez	gero,	guk	pistolak	genituelako.	
Danielek,	lehen	guardia-zerbitzua	eman	behar	zionak,	zazpietan	oheratzen	uzteko	eskatu	
zuen,	zerbait	hondatuta	sentitzen	zelako	–	gogoratu	zuen	Santrichek	–.	Berriketan	jarraitu	
genuen	atseginez,	kafea	hartzen	etengabe	jotzen	genuen	sutegiaren	argitan.	Trukaketan	
baieztatu	genuen	handik	oso	gertu	kanpamentu	zahar	bat	zegoela,	41ean	Fronteak	
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berrentrenatzeko	eraiki	zuena.	Lagunak	lapiko	zahar	batzuk	atera	zituen	handik,	gerrillari	
mutur	sakela	bat,	eta	sabaiko	karpa	bat,	urtebete	lehenago	mendiko	animaliek	eta	
oihanak	hondatutako	janariz	betetako	gordeleku	batetik	hartua.	"Hau	zuen	lagunkideena	
da	-	esan	zuen	etxeko	zaharrak	-,	balio	badizue	eraman	ezazue,	hemendik	aurrera	ez	
baitago	arrantxorik	eta	biderik,	bide	guztiak	desagertu	dira".	Eskualdeak	ematen	zuen	
arrantza	eta	ehizaz	aritu		ginen,	armadilloez,	ñeketez,	guarez,	oreinez,	paujilez,	indioilarrez	
eta	dantez.	Hori	da	hemen	jaten	duguna	ereiten	dugunaz	aparte,	komentatu	ziguten.	
"Gerrilla	zegoenean	jendeak	ez	zuen	ehizaldia	gainditzen	–	san	zuen	adingabeak	–,	baina	
orain	jendeak	haragia	eta	egurra	ateratzen	du	saltzeko",	bere	aitaren	mihia	astinduz	
bezala,	eta	honek	sotilki	eten	zuen,	hainbeste	ez	gehiegitzeko	eskatuz;	jendeak	hori	egiten	
duela,	baina	noizean	behin	janaria	bilatzeko.	Baina	Carlitosek	etengabe	hitz	egiten	zuen,	
eta	aldameneko	arrantxoan	ñeke	(agutí)	isats	asko	zituztela	salatu	zuen	.	Komentario	
horrek	edozein	gogoetatatik	astindu	gintuen,	eta	barre	egin	genuen	nebak	koskortu	
zuenean,	eta	galdetu	genion	noiztik	zeukaten	ñekeek	isatsa,	inozoa	ez	izateko,	bazegoela	
azeri	isatsa,	hainbeste	hitz	egiteagatik	zorakeriak	esaten	zituela.	Hizketaldia	txantxa,	iseka	
eta	txiste	sorta	bihurtu	zen.	Nekeak,	euriak	eta	urrutitik	entzuten	ziren	hontzen	oihuek	
kukubilkaturik	lotara	joan	aurretik,	Peyok	tokia	"kanpamentu	rabo	e	ñeke"	bezala	bataiatu	
zuen.	
	
	
	
	

Uztailaren	lehena	zen	
Txorien,	tukanen,	guatxaraken,	paujilen	eta	kafe	beroaren	lurrinarekin	kantuan	hasi	ginen	
berrikuntzarik	gabe.	Jaiki	eta	Villanueva	aldera	abiatzeko	prestatu	ginen.	Lagunak	
oparitutako	arroza	eta	yuka	gosaldu	genituen,	eta	guk	ekarritako	lau	atun	lata,	
tipulinarekin	nahasita,	aji	gozoa	eta	mendiko	zilantroa.	
Goizeko	zazpietan	berriro	martxan	ginen,	baina	mendebalderantz,	Pintaoren	aurpegietako	
bat	erreferentziatzat	hartuta,	La	Guajira	menpean	hartzen	duen	muino	harritsua,	Santa	
Martako	Sierra	Nevadako	izotz-tontorra	bere	begiradaz	besarkatzen	duena.	"Orain	
Villanuevara	goaz,	Emilianito	Zuletaren	lurraldera,"	Mañanitas	de	invierno	"eta"	mi	pobre	
Valle	"konpositorearen	lurraldera,	eta	bi	egunetan	iritsi	behar	dugu	–	zehaztu	zuen	
Santrichek	–.	Han,	Ivan,	Romaña,	Paisa,	Aldinever	eta	haien	inguruko	lagunak	dauden	
lekura	hurbilduko	gaituen	garraio	bat	dugu	zain.	Manauretik	pasatu	ginenean	jaso	nuen	
instrukzioa	izan	zen.	Aukera	ona	da	gure	galtzaileak	nahasteko	eta	inork	uste	ez	duen	
lekutik	mugitzeko	",	gaineratu	zuen.	
Zerura	igotzen	diren	iratze	eta	oihanen	uztondoz	osatutako	altuera	amaigabeak	igo	behar	
izan	genituen,	gero,	harriz	osaturiko	bideetatik,	ibai	ozenak	dituzten	kanada	sakonetara	
jaisteko.	Gora	eta	behera	ibiltzea	oso	nekagarria	izan	zen.	Itxitako	zenbait	zati	matxetez	
ireki	zituzten	Moncho	eta	Peyok,	bidea	oztopatzen	zuten	zuhaitz	eroriak	eta	lianak	
saihesteko.	Haien	atzetik	nindoan,	Danielek	bizkarrean	zeraman	poltsa	beti	eskuekin	
ukituz.	Egun	erdi	batean,	Pintaoko	tolesturetako	baten	aldapan	atseden	hartuta,	albiste	
erradialen	bidez	entzun	ahal	izan	genuen	gobernu	batek,	Duquek	bezalakoak,	bake-
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prozesua	txikitu	nahi	zuenak,	nire	balizko	estradizio	bat	erantsita,	ni	atxilotzen	edo	
gehiago	umiliatzen	ez	uzteko	hartutako	erabakiak	eragindako	zalaparta	mediatikoa.	
Atsedenaldiaren	eta	albisteen	ondoren,	ibilaldia		onbera	batean	barrena	sartu	zen,	eta	
gero	"errusiar	mendietako"	gora	eta	behera	zorabiagarri	horri	heldu	zion,	eguzkiaren	
begiradaz,	euri-zaparrada	etengabeen	artean.	Arratsaldeko	lauretan	–	kontatzen	du	
Santrichek	–	ur	zurrumurrutsuko	ibai	batera	iritsi	ginen,	palmondo	eta	garoz	betetako	ertz	
lauekin,	eta	bertan	gaua	igarotzea	erabaki	genuen.	Ordu	erdi	geroago,	Peyok	zortzi	koro	
(arrain	mota)	handi	atera	zituen	ibaitik.	Haiek	ikustean,	danimarkar	eta	alemaniar	talde	
bati	prestatu	genion	platera	etorri	zitzaidan	gogora,	gerra-kanpamentu	zahar	batean	
bisitatu	gintuztenak,	eta	guk	"zerra-otarraina"	deitzen	genuena.	Neronek	zabaldu	nuen,	
bizkarrezurretik,	historiaurreko	arrain	haien	azala,	eta	zabalduta,	baratxuri	ehoz	eta	gatz	
pixka	batez	ondu	genuen	haien	haragi	zuria.	Eta	hortik,	parilla	inprobisatura.	Haragia	bere	
koipean	egiten	da,	eta	bigun	eta	gozo	geratzen	da	ahosabaian.	Handik	gutxira,	
sukaldaritzako	jaki	ezezagun	bat	genuen,	inork	galdu	behar	ez	zuena.	Oturuntza	exotiko	
bat	egin	genuen,	eta	koroa-buruko	konsome	nutritibo	batekin	amaitu	genuen.	Hurrengo	
egunerako	prest	eta	indarberrituta	geunden.	Gau	hartan	haurtxo	jaioberriak	bezala	egin	
genuen	lo	ibaiaren	zimurpean	eta	euri	arin	bat	karpen	gainean.	
Biharamunean	lau	ordu	igo	ginen	bide	zail	batetik,	amaigabea	zirudiena.	Orduro	atseden	
hartzen	genuen	eta	ezponda	harritsuetatik	ateratzen	zen	ur	garbi	eta	freskoa	edaten	
genuen.	Egun	erdi	aldera	–	kontatzen	du	Santrichek	–	Perijaren	adar	horren	tontorrera	
heldu	ginen,	kuartzozko	kristal	sakabanatuak	zituen	zabalgune	eder	batean	hartu	
gintuena,	eta	Nevada	mendilerroaren	eta	bi	mendilerroen	artean	itsasoaren	bila	bezala	
hedatzen	zen	haranaren	ezohiko	ikuspegia.	Ordubeteko	atsedena	hartu	genuen.	Berriro	
entzun	nituen	nire	ihesaren	gaiarekin	jarraitzen	zuten	albisteak,	eta	Fonsecako	irrati	
batetik	airetik	hegan	ateratzen	ziren	vallenatoen	txanda	bat	entzuteko	aukera	izan	
genuen.	Haizearen	erdian	benetan	aske	izatea	zer	zen	sentitu	nuen.	
Helburua,	gerrillak	pinudi	batean	zuen	kanpaleku	bat	zen,	eta	aireko	indarrek	bonbardatu	
egin	zutena,	Manaureko	polizia	postu	bat	gerrilla		hartzen	saiatu	ondoren.	Harantz	abiatu	
ginen	arrapaladan,	maldan	behera.	Bi	ordu	barru	iritsi	ginen.	Bainatzeko	eta	lokatza	eta	
izerdia	kentzeko	astia	izan	genuen,	eta	gau	hartan	erreskate	talde	batek	jasoko	gintuen	
errepide	puntan	dena	txukun	zegoela	egiaztatzeko.	Irrati	bidez,	Danielek	gure	zain	zeuden	
kideekin	hitz	egin	zuen,	eta	gaueko	zazpietan	hartuko	gintuztela	erabaki	genuen.	
	
	
	
	

Askatasunerako	azken	bidaia	
Sei	eta	erdietan	lekualdatzen	hasi	ginen,	Pintaoa	gure	atzean,	ezarritako	lekurantz	–	dio	
Santrichek	–.	Iristean,	bi	Toyota	kamioneta	ikusi	genituen,	Babeserako	Unitate	Nazionalak	
(UNP)	erabiltzen	dituenen	antzekoak,	horietako	batek	beira	polarizatuak	zituen	eta	beste	
batek	ohikoa	edo	platoizkoa.	Lau	lagun	genituen	zain,	tartean	Paola	izeneko	neska	bat.	
Identifikazio	klonatua	zuten,	bizkartzainek	mugimenduetan	erabiltzen	dituztenen	kopia	
zehatza.	Pablitok,	taldeko	buruak,	azaldu	zigun	Magdalena	Erdiko	bidea	hartuko	genuela,	
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Aguachicatik	pasatuz,	eta	kanpai-joleak	zituztela	(jendea	zelatan)	errepideko	zati	
batzuetan;	dena	ondo	zegoela,	zarata	mediatikoa	gorabehera.	
Danielek	eta	biok	bakarrik	joan	ginen–	zehaztu	du	Santrichek	–.	Moncho	eta	Peyo	La	
Guajirako	leku	zehatz	batera	eramango	zituen	garraio	bat	antolatuta	zeukaten.	
Villanuevatik	igaro	ginen,	eta	gero	errepidean	hegan	gindoazela	zirudien.	Gure	aurrean	
Toyota	konbentzionala	zihoan.	Atzeko	eserlekuan	eroso	sentitzen	ginen	Dany	
zaharrarekin,	saltsa	entzuten,	kezkak	uxatzeko.	Ordu	batzuk	beranduago,	Becerriletik	
pasatzen	ari	ginela	jakinarazi	zidaten,	ondoren	Pelayatik,	eta,	ondoren,	Aguachicatik	
gurutzatu	berriak	ginela	jakinarazi	ziguten,	eta	Eguzkiaren	Ibilbidea	deritzonaren	zati	
batera	sartzen	ginela	(Odebrechten	lapurretarena	eta	Aval	taldearena),	informazioaren	
arabera,	paramilitarren	presentzia	izan	zezakeena.	Puntu	kritiko	horiek	guztiak	arazorik	
gabe	gainditu	ziren.	Goizaldera,	laguntzaileek	jakinarazi	ziguten	Magdalena	ibaiaren	
ondoan	zegoen	lursail	batera	sartuko	ginela,	han	atseden	hartzeko	eta	egun	osoan	bertan	
egoteko	asmoa	baitzegoen.	Estalperik	gabeko	tarte	bat	igaro	ondoren,	aterpera	iritsi	
ginen,	Danielen	arabera	ondo	ezkutatuta	zegoenera,	eta	bertan	lo	egin	ahal	izan	genuen	
goizeko	bederatziak	edo	hamarrak	arte.	Pablitok	gau	horretarako	aurreikusitako	martxa	
plana	azaldu	zigun.	San	Vicente	del	Caguanera	gindoazela	jakin	genuenean,	beste	
taldekide	talde	bat	genuen	zain.	"Hasierako	ideia	–	azaldu	zuen	Pablitok	–	Villavicenciora	
eramatea	zen,	baina	bidea	oztopatzeagatik,	ibilbidea	aldatu	behar	izan	genuen".	
Uztailaren	3an,	18:	30ean,	berriz	ere	autobidean	gindoazen.	Ordu	batzuk	geroago,	Espinal	
utzi	eta	Neivarantz	gindoazela	entzun	nuen.	Bide	horretan	errepideetako	polizia-patruila	
bat	ikusi	genuen,	baina	Huilatik	zetozen	ibilgailuen	fluxuan	kontzentratuta	zeuden.	Toyota	
Hilux	konbentzionala	Gaztelan	janaria	erosteko	aurreratu	zen,	eta	gure	zain	zegoen	
herriaren	kanpoaldean.	Hogei	minutu	geroago,	Tolimako	tamala	handi	batzuk	dastatzen	
ari	ginen,	eta	nahikoa	bono-ogiz	eta	yuka-ogiz	hornitu	genituen.	
Neivara	iritsi	aurretik,	autoei	gasolina	bota	genien,	errepidetik	gertu	egokitutako	leku	
batean.	Hiriburura		sartu	ginenean	–	dio	Santrichek	–	adarra	jotzen	hasi	zitzaizkidan,	
betaurreko	ilunez	hornitatuko	nire	bikoitzarekin,	banbukoaren	erregealdian	(inguru	
horretako	festa	herrikoia	)likorea	hartuz	azaldu	zena.	Antza	harrigarria	zela	berretsi	
zidaten,	eta	huildar	batzuek	selfiak	hartu	zituztela	berarekin.	Neivatik	irtendakoan,	ozenki	
esan	nuen	denek	entzun	ziezadaten:	"Nahiago	nuke	nahasmena	dela	eta	hilko	ez	balute.	
Pertsonalki	agurtu	nahi	zaitut.	Tipo	jatorra	izan	behar	du,	ni	bezala	".	
Handik	ordu	batzuetara,	errepide	latz	batean	gora	gindoazela	sentitu	nuen,	eta	
Balsillaserako	bidean	gora	gindoazela	esan	zidaten.	Armadako	kontrolgune	batetik	igaro	
behar	zutela	esan	zuten.	Erretenean	geldialdi	labur	bat	egin	zuten,	baina	guardiako	
soldaduek	pasatzen	utzi	ziguten	lehenengo	ibilgailukoek	beraiekin	hitz	egin	zutenean.	
Errepide	hori	oso	gogorra	da.	Jendea	zorabiatu	egiten	du.	Handik	ordubetera	Guayabaletik	
pasa	ginen	eta	gero	Andeetatik.	Minutu	batzuk	geroago,	Miraballeko	ETCRren	sarreran,	El	
Paton,	segurtasuna	ematen	duen	armadaren	eragozpenik	gabe	gurutzatu	ginen.	Handik	
gutxira,	berriro	bide	zolatua	hartu	genuela	sentitu	nuen,	eta	ordubete	baino	lehen	
ezkerretara	jo	genuen,	San	Juan	de	Lozadarantz,	entzun	nizuenez.	Alde	horietatik,	beste	
gerrillari	talde	batek	hartu	ninduen,	nire	zain	zeuden	Romaña,	Paisa,	Zarco	Aldinéver	eta	
Ivan	lekuraino	sabanak,	mendiak	eta	ibaiak	eramateko	ardura	zuena.	Baina	hori	beste	
istorio	bat	da,	ziurrenik	beste	batean	kontatuko	dudana.	
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FARC-EP,	Borroka	aurrera	darrai	
Manifestua	
Kontzientziak	pizteko	borroka	aro	berri	bat.	
Amazoniako	eta	Orinokoko	oihana	ur	freskoen	samurtasunaz	laztantzen	duen	Inaridatik,	
Vaupesen	lurrinak	setiatuak,	anana	heldua	dena,	munduari	Bigarren	Marketalia	hasi	dela	
iragartzen	diogu,	munduko	herri	guztiek	zapalkuntzaren	aurka	armetan	altxatzeko	duten	
eskubide	unibertsalaren	babespean.	Gerrilla	borrokaren	jarraipena	da,	Estatuak	Habanako	
Bake	Akordioari	egindako	traizioari	erantzuteko.	Kolonbia	umil,	ezjakin	eta	
mespretxatuaren	martxa	da,	etorkizuneko	muinoek	nabarmentzen	duten	justiziarantz.	
Bake	ziurra	izango	da,	traizionatu	gabea,	bere	herri	irrikazko	hegalak	establezimenduaren	
zitalkerian	hedatuz.	Matxinada	ez	da	bandera	garaitua	edo	garaitua;	horregatik	jarraitzen	
dugu	Manuel	eta	Bolivarren	legatuarekin,	behetik	eta	behekoekin	aldaketa	politiko	eta	
sozialaren	alde	lan	eginez.	
Ahaleginak	koordinatuko	ditugu	ELNko	gerrillarekin	eta	guztiontzako	aberria	eskatzen	
duten	banderak	tolestu	ez	dituzten	kideekin.	
Matxinada	hau	ez	da	fenix	hegaztia	bezala	errautsetatik	altxatzen	urruneko	oihanaren	
sakonean	lan	egiten	jarraitzeko.	Ez.	Urruntasun	lanbrotsu	horien	kristalean	zehar	hegan	
egingo	du,	maitasunaren	indarrez	jende	arruntak	hasperen	egiten	dituen	bizimodu	duin	
eta	gobernu	onaren	ametsak	besarkatzeko.	
Helburua	ez	da	soldadua,	polizia,	ofiziala	edo	herri-interesak	errespetatzen	dituen	
ofizialordea;	oligarkia	izango	da,	oligarkia	baztertzaile,	ustel,	mafioso	eta	bortitza,	
herrialde	baten	etorkizunaren	atea	trabatzen	jarrai	dezakeela	uste	duena.	
Modalitate	Operatibo	Berriak	Estatua	ezagutuko	du.	Erasoaldiari	erantzungo	diogu.	Ez	
dugu	gu	hiltzen	jarraituko	klaseko	anaien	artean,	oligarkia	lotsagabe	batek	gure	patua	
manipulatzen	eta	aberasten	jarrai	dezan,	gero	eta	gehiago,	pobrezia	publikoaren	eta	
gerrako	dibidenduen	kontura.	
Habanan	garatutako	bake-prozesuaren	azken	zatian,	eta	akordio	osteko	urtebeteko	tarte	
laburrean,	Kolonbiarentzat	bakea	nahi	duten	militarrak	eta	poliziak	daudela	egiaztatu	ahal	
izan	genuen,	komuneko	jendeak	adina.	Haiek	–	herri	uniformedunak	dira	–	akordioaren	
onurek	ukitu	zituzten,	eta	orain	denbora	gehiago	eskaini	nahi	zieten	beren	familiei,	
karrera	bat	ikasten,	subiranotasunaren	defentsarako	hobeto	prestatzen	eta	beren	armak	
herriaren	zerbitzura	sagaratzen.	Badakigu	nahiko	botere	izan	nahi	luketela	erakundeko	goi	
agintari	ustelei	txarratelak	kentzeko...	Politikari	zoroek	ez	dute	erabiltzen	jarraitu	nahi	
positibo	faltsuen,	lider	sozialen	eta	borrokalari	ohien	hilketaren	katutzat.	Ez	dute	jarraitu	
nahi	paramilitarismoaren,	nahitaezko	lekualdatzearen,	lur-gabetze	ankerraren	eta	milioika	
kolonbiar	biktimizatu	zituzten	politika	ekonomikoen	konplize	izaten.	Lotsagarria	iruditzen	
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zaie	beraiek	bakarrik	eseri	behar	izatea	orain	akusatuen	aulkian,	eta	aginduak	eman	zituen	
agintari	politikoak	axolagabe	begiratzen	dio	ikuskizunari,	zigorgabetasunaren	iskanbilaren	
ondoren.	Habanako	Bake	Akordioaren	ondoren,	gehienak	Washingtonetik	zipaio	izateko	
ideia	absurdotik	urruntzen	dira,	Venezuelaren	aurkako	gerra	bidegabe	batean.	
Herrikideak	eta	munduko	hiritarrak,	hauxe	da	gure	dibisa:	bakea	kolonbiarrei,	bakea	
inguruko	herrialdeei,	bakea	beren	ikuspegiak	eta	kanoiak	komunitateen	aurka	zuzentzen	
ez	dituzten	kuartelei.	Unitatea,	unitatea,	unitatea...	Gobernari	txarren	aurkako	
desadostasuna	mobilizatzea,	eta	bidezko	gizarte-ordena	berri	bat	eraikitzea.	
Helburu	ekonomikoetarako	atxikipenak	erabat	kenduko	ditugula	iragartzen	dugu.	
Herrialdeko	enpresaburu,	abeltzain,	merkatari	eta	jende	aberatsarekin	hitz	egitea	
lehenetsiko	dugu,	bide	horretatik	landa-	eta	hiri-komunitateen	aurrerapenari	egiten	
dioten	ekarpena	bilatzeko.	Baliozko	fiskalizazio	bakarra	legez	kanpoko	ekonomiei	eta	gure	
aberastasunak	arpilatzen	dituzten	multinazionalei	aplikatzen	zaiena	izango	da,	betiere	
matxinadaren	finantzaketaren	arabera.	
Gogor	sartuko	gatzaizkizue,	zuekin	batera,	ustelkeriaren,	zigorgabetasunaren	eta	izain	gisa	
herriari	odola	eta	arima	ere	zurrupatzen	dioten	Estatuko	lapurren	aurkako	borrokan.	
Kolonbiarrek	ezagutzen	duten	ingurugiroa,	oihana,	ibaiak	eta	fauna	babesten	dituen	
gerrilla	bera	izaten	jarraituko	dugu,	eta	ez	diogu	utziko	klima-aldaketa	geldiarazteko	
arrazoiaren	munduko	ahalegina	bultzatzeari.	Konta		ezazue	frackingaren	aurkako	gure	
jarrera	sendoarekin,	gure	lurpeko	urak	kutsatzen	baititu.	
Pentsamendu	humanistaren	maila	guztiekin	landu	nahi	dugu	etorkizuneko	aberriaren	
eraikuntza.	Kolonbiarrok	Askatzailearen	nabigazio-gutuna	dugu,	"...	zapalkuntza,	anarkia	
eta	errua	kateatuko	dituen	Gobernu	guztiz	herrikoi,	justu	eta	moralerantz	joateko.	
Errugabetasuna,	gizatasuna	eta	bakea	nagusi	izango	dituen	Gobernua	".	Horrekin	
konpromisoa	hartuko	dugu,	bihotzez	eta	atsedenik	gabe	–	Marulandak	dioen	bezala	–,	
gizartea	eta	subiranotasuna	oinarri	dituen	bakearen	kausa	handian	oinarritutako	
aldaketen	aldeko	etengabeko	borrokan,	herrialdea	krisi	orokorretik	salbatuko	duen	
gobernu	alternatibo	berri	baten	alde.	
Bai;	gure	helburu	estrategikoa	Kolonbiako	bakea	da,	justizia	sozialarekin,	demokraziarekin,	
subiranotasunarekin	eta	zintzotasunarekin.	Hori	da	gure	bandera,	bizitza	bermatzen	duen	
bakerako	eskubidearen	bandera.	Bizitza	da	eskubide	gorena.	Oinarrizko	eskubideetako	bat	
ere	ez	da	aplikagarria	bizitzarik	ez	badago.	Horregatik,	denontzako	bakea	nahi	dugu,	
elikagaiekin,	enpleguarekin,	urarekin,	sabaiarekin,	osasunarekin,	hezkuntzarekin,	bideekin,	
merkataritzarekin,	konektibitatearekin,	jolasarekin	eta	demokraziarik	zabalenarekin.	
Horrela	bakarrik	emango	diogu	zentzua	bizitzari.	Elkarrekin,	itxaropenaren	zuzia	izango	
gara,	giza	bihotzean	dagoen	sentimendurik	sakonena	egia	bihur	dezakeen	ahalmen	sozial	
eraldatzailea.	
Bake	traizionatua	
Kolonbiako	historia	akordioei	eta	bake-itxaropenei	egindako	traizioek	zipriztindutako	
istorioa	da.	
1782an,	zapalkuntzaren	amaiera	agintzen	zuen	espainiar	koronarekin	akordio	bat	sinatu	
ondoren,	José	Antonio	Galán	gerrillari	komuneroak	traizionatuta,	atxilotuta	eta	zatituta	
amaitu	zuen.	Bere	gorputz	zatikatuaren	zatiak,	herri	batzuen	sarreretan	erakutsi	ziren,	
jazarkuntza	bezala	eta	matxinada	uxatzeko	baliabide	basati	bezala.	
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Boyacako	guduaren	ondoren	(Aurora	de	la	independencia	de	Nuestra	América),	traizioa	
laino	nahasia	bezala	hedatu	zen,	aberastasun	eta	botere	anbizio	neurrigabe	batek	
astindua.	Eta	Santander	izan	zen	traizioaren	burua.	Bera	saiatu	zen,	bide	guztietatik,	
Washingtoneko	Gobernuarekin	batera,	Simon	Bolivar	askatzailea	hiltzen	eta	bere	ondarea	
suntsitzen;	berak,	Boyacako	gurutzearekin	kondekoratu	zituen	Antonio	José	de	Sucre	
mariskalaren	hiltzaileak,	nork,	bere	soldadu	internazionalistekin,	Ayacuchoko	panpan	
zapalkuntza	koloniala	garaitu	zuen.	Santander	Kolonbiako	oligarkiaren	heroia	da	eta	bere	
paradigma	da;	ez	da	herriko	heroia.	
Oligarkia	santanderzale	horrek	Jorge	Eliécer	Gaitánen	bizitza	eten	zuen,	herriak	maite	
zuen	buruzagia,	eta	honentzat	zen	bere	berrerospen	itxaropena.	Bere	intransigentziak	ez	
zion	Guadalupe	Salcedori	barkatu,	Llano	gerrilla	liberalen	buruzagia	zena,	tiroka	amaitu	
zuena	50eko	hamarkadako	bakegintzan.	Jacobo	Prías	Alape	gerrilla	komunistako	
bozeramaileari	ere	ez	zioten	barkatu	Fronte	Nazionaleko	Gobernuarekin	izandako	bake	
elkarrizketetan.	1960an	bizkarretik	hil	zuten	Gaitanian.	
Gobernuaren	eta	FARCen	arteko	lehen	bake	elkarrizketaren	ondorioz	sortutako	Batasun	
Patriotikoa	(UP)	mugimendu	politikoa	tiroz	akabatu	zuten.	UPko	bost	mila	militante	eta	
buruzagi	baino	gehiago	hil	zituzten.	Iraultzaile	belaunaldi	oso	bat	sarraskitua	izan	zen.	
80ko	hamarkadan	M-19ko	gerrillarekin	Bake	Akordioa	sinatu	ondoren,	Estatuak	bere	
komandante	nagusiak,	Ivan	Marino	Ospina,	Alvaro	Fayad	eta	Carlos	Pizarro	Leongomez,	
banan-banan	hiltzen	joan	zen.	
Eta	2011.	urtean,	errepublikako	presidente	batek	Alfonso	Cano	FARC-EPko	komandantea	
hiltzea	agindu	zuen,	aldez	aurretik	pentsatuta	eta	azpikeriaz.	Azken	horrekin,	hilabeteak	
zeramatzan	esplorazio-harremanak	aurreratzen,	bake-elkarrizketak	abiarazteko.	Traizio	
hau,	aireko	armada	bonbardatu	ondoren	gertatu	zen,	komandante	matxinatua	harrapatua	
eta	erabat	babesgabe	egotearen	larrigarriarekin.	
Habanan	Bake	Akordioa	sinatu	zenetik,	eta	ezeren	truke	gerrilla	desarmatu	zutenetik,	
ñabardurak	ez	du	etenik.	Bi	urtetan,	mugimendu	sozialeko	500	lider	baino	gehiago	hil	
dituzte,	eta	dagoeneko	150	dira	Estatu	baten	axolagabekeriaren	eta	nagikeriaren	erdian	
hildako	gerrillariak.	
Habanako	Akordioa	sinatu	genuenean,	uste	osoa	genuen	posible	zela	apalen	eta	
edukigabeen	bizitza	aldatzea.	Baina	Estatuak	ez	du	bere	betebeharrik	garrantzitsuena	ere	
bete,	hau	da,	herritarren	bizitza	bermatzea,	eta	bereziki	arrazoi	politikoengatik	erailketa	
saihestea.	Hori	guztia:	tranpak,	traizioak	eta	maltzurkeriak,	akordioaren	testua	
aldebakarrez	aldatzeak,	Estatuak	konpromisoak	ez	betetzeak,	muntaia	judizialek	eta	
segurtasun	juridikorik	ezak	mendira	itzultzera	behartu	gintuzten.	Ez	ginen	inoiz	garaituak	
izan,	ezta	ideologikoki	garaituak	ere.	Horregatik	jarraitzen	du	borrokak.	Historiak	bere	
orrietan	erregistratuko	du	armak	berreskuratu	behar	izan	genituela.	Manuel	Marulanda	
Velezen	oinordekoak	eskatzen	ditugu.	1964an	Marquetalian	hasitako	balentria	haren	
jarraipena	gara.	
Santos	presidente	ohiak	Bakearen	Nobel	saridunaren	ahots	inpostatuaz	zin	egin	zuen	ez	
zuela	hitzartutakoa	koma	bat	ere	aldatuko,	fede	onez	sinatutakoa	beteko	zuela	eta	ez	
gintuela	engainatuko.	Baina	lursailen	jabe	izatera	ere	ez	zitzaien	ausartu	hamarkadetan	
zehar	bertan	bizi	izan	diren	nekazariei,	ura	bezain	erraza	izanik.	Bai	lurren	hondoa,	bai	
legez	kanpoko	erabilerako	laboreen	borondatezko	ordezkapena,	proiektu	alternatiboekin	
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batera,	eta	landa-eremuko	bizi-baldintzen	hobekuntza,	oraingoz,	ahanzturaren	labirintoan	
galdu	dira.	Santosek	ez	zuen	ezer	egin	Erreforma	Politikoaren	Kongresuan	hondoratzea	
eragozteko,	jakinik,	kolonbiar	guztiek	bezala,	gerrilla	bakar	bat	ere	ez	dela	desarmatzen	
guztien	parte-hartze	politikoaren	berme	osoa	ez	badago.	Eta	amaitzeko,	gatazkan	gehien	
kaltetutako	eskualdeetako	biktimek	Errepublikako	Kongresuan	ahotsa	izan	zezaten	
sortutako	Bakerako	Hauteskunde	Zentro	Bereziak	saboteatu	zituzten.	
Hauek	bakeari	buruzko	kontu	nodalak	dira.	Orain,	Ivan	Duquek,	Errepublikako	
Presidentetzan	izan	zuen	ondorengoak,	berak	sinatu	ez	zuena	ez	duela	behartzen	esan	du,	
eta,	beraz,	ez	daki	akordioa	Estatuarekin	sinatu	zela,	ez	Gobernu	batekin.	
Nor	dira	Duke	eta	Zentro	Demokratikoa,	gaur	egun	Nazio	Batuen	Segurtasun	
Kontseiluaren	agiri	ofiziala	eta	Genevako	Hitzarmenen	3.	artikuluko	Akordio	Berezia	den	
konstituzio-arau	bihurtu	den	estatu-betebehar	bat	ez	ezagutzeko?	Bere	konpromisoak	
errespetatzen	ez	dituen	Estatuak	ez	du	merezi	nazioarteko	komunitatearen	errespetua,	
ezta	bere	herriarena	ere.	
Hemisferioko	gatazka	luzeena	elkarrizketaren	bidez	jartzetik	gertu	egon	ginen,	baina	
porrot	egin	genuen	establezimenduak	ez	zituelako	errespetatu	nahi	izan	negoziazioen	
printzipioak,	pacta	sunt	servanda	eta	fede	ona.	Nahi	zutena	lortu	ondoren,	hau	da,	armak	
entregatzea,	nahita	hautsi	zuten	Bake	Akordioa,	"Paper	zital	hori"	zatituz	–	uribistek	
dioten	bezala	–.	
Atzera	begiratuz,	traizioaren	lehen	urratsa	plebiszitu	bidegabe	bat	deitzea	izan	zen,	bakea	
gehiengoaren	kontrako	eskubidea	izanik,	ez	baitzen	kontsultarik	egiten.	Bakea	blindatzea	
baino	gehiago,	Santosek	Uribe	garaitzea	nahi	zuen,	horrela,	Kolonbiak	azken	
hamarkadetan	izan	duen	lorpenik	garrantzitsuena	azalduz,	gezurraren,	politikeriaren	eta	
uribismoaren	manipulazio	mediatikoaren	mende.	
2017ko	002	Legegintzako	Ekitaldia,	Estatuko	erakundeak	Bake	Akordioa	betetzera	
behartzen	dituena,	modu	inkoherentean	ahuldu	zuen	hura	onartu	zuen	Konstituzio	
Auzitegiak	berak	ere.	Akordioaren	eduki	batzuk	Konstituzioaren	araudiarekin	bat	ez	
bazetozen,	hura	aldatzea	zen	bidea,	azken	akordioan	xedatutakoarekin	talka	egin	ez	
zezan,	betiere	Giza	Eskubideei	eta	Nazioarteko	Zuzenbide	Humanitarioari	buruzko	
nazioarteko	hitzarmenak	errespetatuz.	
Gorte	horren	aldaketek	biktimei	eta	bakerako	justiziari	buruzko	akordioa	kaltetu	zuten,	
JEPren	autonomia	itxiera-jurisdikzio	gisa	amaitu	zuten,	baldintzapekotasun-erregimena	
gerrillariak	biltzeko	soilik	aldatu	zuten,	gatazkan	parte	hartu	zuten	hirugarrenak	
zigorgabetasunarekin	babestu	zituzten,	eta	forua	zabaldu	zuten.	
Berezia	Errepublikako	presidenteentzat	forudun	konstituzional	guztientzat.	Auzitegiak	
Amnistia	Legea	ere	aldatu	zuen,	Erromako	Estatutuko	adingabeen	errekrutatzeari	buruzko	
xedapen	argiak	alde	batera	utzita.	
Auzitegi	horrek	erabaki	zuen	akordioa	ezin	zela	aldatu	hurrengo	hiru	gobernuetan,	eta,	
azkenean,	eskuineko	legegileei	eman	zien	uhala,	eta	"Fast	track"	eko	hortzeria	azkarretan	
txikitu	egin	zuten,	araudia	ezartzeko	aitzakiarekin.	Honako	galdera	hau	egiten	dugu:	
munduko	zein	lekutan	aldeentzat	ahalguztidunak	izan	ez	ziren	pertsonek	aldebakarrez	
suntsitu	dute	gerrilla	batek	eta	estatu	batek	solemnitatez	sinatutako	Bake	Akordioa,	
munduak	txalotua?	Fiskal	nagusiak,	Uribe	eta	Duqueko	fakzio	politikoko	eskuineko	
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biltzarkideak,	eta	Estatu	Batuetako	enbaxadak,	bakearen	porrot	barkaezinaren	buru	izan	
ziren.	
Jorge	Eliécer	Gaitánen	otoitzak,	Osloko	bake-elkarrizketen	instalazioan	gogoratzen	
dugunak,	gaur	egun,	errealitate	horren	aurrean,	indar	handiena	hartzen	du:	"Zorionekoak	
dira	adiskidetasun	eta	bake	hitzek	ez	dutela	balio	behar	gorrotozko	eta	sarraskizko	
sentimenduak	ezkutatzeko.	Doilorrak,	berriz,	hitzen	ontasunaren	atzean	herriarentzako	
errukigabetasuna	ezkutatzen	dutenak,	zeren	haiek	lotsagabekeriaren	hatzaz	seinalatuko	
baitira	historiaren	orrialdeetan!	".	
Santanderren	seme-alabentzat,	"Lehenik	eta	behin	legea	da	–	kasu	honetan	etsaiaren	
zuzenbide	penala	–	horrela	eramaten	badu	ere	deabruak	Errepublika".	Ikuspegi	
fundamentalista	horrek	hil	zuen	bakea.	
Nola	eraiki	bakea	hondakin	goibel	hauen	gainean?	Zerbaitegatik	hasi	behar	da.	Eta,	
horretarako,	Nariño	Jauregian	Gobernu	berri	bat	ezarri	behar	da,	bizitzaren	indarren,	
justizia	sozialaren	eta	demokraziaren	koalizio	handi	batek	bertan	jarria,	bake-elkarrizketa	
berri	baterako	deia	egingo	duena.	Elkarrizketa	berri	bat,	maltzurkeria	eta	fede	txarra	
zuzendu	eta	kateatuko	dituena,	indar	gerrillariak	eta	eragile	armatu	guztiak	inplikatuko	
dituena,	behin	betiko	bake	egonkor	eta	iraunkorra	eratu	ahal	izan	dezagun,	Inoiz	ez	
Gehiago	taldearen	konpromisoarekin	zigilatuta.	Bake	Akordio	berri	bat,	buruzagi	sozialen	
eta	gerrillari	ohien	hilketa	gehiagorik	gabe,	non	armak	benetan	politikatik	kenduko	diren	
eta	erabileratik	urrun	jarriko	diren,	entregatu	gabe.	
Santanderismo	gehiagorik	ez	
Santanderismoaren	madarikaziotik	askatzen	ez	bagara,	kolonbiarrok	ez	dugu	inoiz	bakerik	
izango,	ezta	aberri	duinik	ere.	Lasta	horrekin	ezinezkoa	izango	da	hegaldia	altxatzea.	
Santander	gezurrezko	heroi	nazionala	izan	zen	eta	"simulazioaren	arketipoa:	ez	zuen	
aurpegirik,	kareta	baizik".	"Ez	zen	Kolonbiaren	paradigma	izan,	suntsitzearena	baizik".	
Santanderismoa	"pikaroaren	garaipena	gizon	zintzoaren	gainean"	da.	Francisco	de	Paula	
Santander	izan	zen	"bere	atzaparrak	zuzenbide	itunen	bizkarraldean	zorrozten	zituen	
azkartasun	zikin	bat".	1824ko	jesarlekua	lapurtu	zuten.	Txikitasunaren	alorrean	garaiezina	
zen,	hau	da,	hauteskundeetan,	adiskidekerietan,	bezerokerietan,	asketan,	mesfidantzetan,	
azpijokoetan,	Kongresuan	gehiengoak	antolatzen...;	Botere	Judiziala	eta	Legegilea	
kontrolatzen	zituen;	Bogotako	prentsa	manipulatzen	zuen.	Estatu	Batuekin,	armada	
askatzailea	zatitu	eta	desmoralizatzea,	Panamako	Kongresu	Anfiktionikoa	saboteatzea,	
Kolonbia	zatitzea,	bere	arrazakeria	inposatzea,	Bolivar	eta	Sucre	erailtzea	eta	Boliviako	lan	
politiko	eta	legegilea	deuseztatzea	pentsatu	zuen.	Eta	Peru	Kolonbia	Handiaren	inbasioa	
bultzatu	zuen.	Arrazoi	zuen	Bolivar	Askatzaileak:	"Santanderri	dagokionez,	gizon	gaizto	
honek	ez	du	ezer	egiteko,	azpikeriaren	eta	gaiztakeriaren	baliabide	guztiak	ukitzen	ditu,	
eta	gaiztakeria	niri	kalte	egiteko	eta	bere	alderdia	osatzeko	da...	Inikitate	eta	zitalkeria	
munstro	horren	existentzia	gobernuaren,	nire	buruaren	eta	Kolonbiaren	aurkako	
etengabeko	erasoa	da	".	
Politika	egiteko	modu	berri	bat	
Izan	beharretik	eta	errugabetasunetik	begiratuta,	politika	altruismo-adierazpen	handia	da,	
eta,	interes	material	indibidualista	orotatik	urrun,	herritarrak	eta	aberria	zerbitzatzera	
bultzatzen	ditu,	ez	urreagatik,	ez	ospeagatik,	ez	nagusitasunagatik,	baizik	eta	gizatasun	
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hutsezko	maitasun	eta	sentimenduengatik;	bizitzaren	duintasunagatik	eta	aberriaren	
handitasunagatik.	
Baina	Kolonbiako	politikak	–	salbuespenak	salbuespen	–	laudagarria	izateari	utzi	zion,	eta	
lapurtzeko	eta	engainatzeko	artea	bihurtu	zen,	soinu-	eta	demagologia-elokuentziaz	
lagunduta.	Botere	Exekutibo,	Legegile	eta	Judizialean	txertatutako	politikari	gehienek	eta	
haien	alfilek	ez	dute	zerbitzatzea	pentsatzen,	aberastea	baizik.	Egunero	asmatzen	dituzte	
legeak	eta	lege	gehiago	eginkizun	handiari,	kapitalari	eta	beren	buruei	mesede	egiteko,	
herria	beren	bihotzetik	oso	urrun	mantentzen	duten	bitartean.	Magistratu	ustelek	
inbutuaren	legea	interpretatzen	dute:	"La	ancho	pa	'ellos	y	lo	angosto	pa'	uno".	Gure	gaitz	
gehienak	beren	lege	absurduetatik	datoz.	Ogasun	Publikoaren	kontrola,	kontratuak	
sinatzea	eta	ustelkeria	mamitsuak	dira	haren	anbizioa	betetzen	duten	bakarrak.	Eta	hori	
lortzeko	dena	erosten	dute:	kuruleak,	alkatetzak,	gobernazioak,	errepublikako	
presidentziak,	eta	baita	kontzientzia	ospetsuak	eta	argirik	gabeak	ere,	haien	alde	bozka	
dezaten.	
Gaizkileek	eta	ustelkeriaren	eta	zigorgabetasunaren	mafiak	Estatua	bahitu	dute.	
Erreskatatzea	eta	askatzea	kontzientzien	mobilizazioaren	esku	dago,	nazio	masiboaren	
esku,	herri	batuaren	esku.	Hori	da	ahal	duen	indarra.	
Subiranoak	du	hitza	
Bai,	Errepublika	hau	hondakinetatik	altxatu	behar	dugu.	Eta	hori	herriak	bakarrik	egin	
dezake,	bera	baita	benetako	subiranoa.	Bere	gainetik,	zerua,	besterik	ez.	Kolonbiako	
mugimendu	sozial	eta	politikoak	du	hitza.		
Habanako	Azken	Akordioaren	sarreran,	ez-betetzeen	zeruan	bertan	behera	geratu	zen	eta	
berpiztu	egin	behar	den	konpromiso	bat	dago;	herrialdeko	alderdi,	mugimendu	politiko	
eta	sozial	guztiei	eta	indar	bizi	guztiei	AKORDIO	POLITIKO	NAZINAL	handi	bat	hitzartzeko	
deialdia	egiten	zaie,	bakeak	eskatzen	dituen	erronkei	erantzuteko	beharrezkoak	diren	
erreformak	eta	doikuntza	instituzionalak	zehazteko,	eta,	horretarako,	beste	esparru	bat	
jarri	da	abian.	Bizikidetza	politikoa	eta	gaur	egungo	klase	boterearen	politika	neoliberalen,	
ustelkeriaren	eta	gerraren	erregimenak	bi	bideren	aurrean	jarri	gaitu:	edo	berrantolaketa	
bat	irekitzen	da	elkarrizketa	politiko	baten	ondorioz,	eta	prozesu	eratzaile	ireki	baten	
ondoriozko	aldaketen	instituzionalizazioaren	ondorioz,	edo	aldaketa	horiek,	lehenago	edo	
geroago,	matxinadan	dagoen	herri	oso	baten	desadostasunaren	eztandaren	bidez	
konkistatuko	dira.	
	Jarrai	dezagun	irtenbide	adostuagoa	bilatzen;	ireki	ditzagun	hurbiltzeko	bide	guztiak;	
azter	ditzagun	herri-esparrutik	eta	herrialdearen	intelektualtasun	kritikotik	egindako	
proposamen	eta	plataforma	ugariak,	eta	muga	dezagun	bandera	bakar	bat	horiekin,	
prozesu	eratzaile	ireki	gisa	joan	gaitezen	bazterkeria,	miseria	eta	desberdintasun	
izugarriak	gainditzera;	Estatuaren	demokratizazio	sakonera,	bizitza	sozialera,	
subiranotasuna	berrezarriz	eta	subiranotasunean	eragitea	bilatuz.	Eta	gure	ongizatea	eta	
bizitza	ona	bermatzea	helburua	da,	halaber,	gure	asmoak	indartzea	eta	maila	berri	batera	
eramatea,	non	orduan	bai,	Batzar	Konstituziogile	bat,	nahikoa	adierazgarria	eta	jarduteko	
berme	osoarekin,	Kolonbiak	behar	dituen	egiturazko	eraldaketei	behin	betiko	bultzada	
emango	dien.	
	Gazteak,	emakumeak,	nekazariak,	beltzak	eta	indiarrak,	garraiatzaileak,	gremioak,	alderdi	
politikoak,	langileen	zentralak,	langabetuak,	kristauak	eta	beste	erlijio-sinesmen	
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batzuetako	kideak,	girotzaileak,	kirolariak,	mugimendu	komunala,	LGBTI	ortzadarra,	
bakearekin	amets	egiten	dutenak,	guztiok,	indarrak	batu	behar	ditugu	herrialde	berri	
baten,	herrialde	berri	baten	helburua	lortzeko.	Gizateriak	barne-ekoizpena	eta	doako	eta	
kalitatezko	hezkuntza	maila	guztietan	bere	gain	har	dezala,	Errepublikaren	lehen	behar	
gisa.	Nazioarteko	bake-politika	bat,	Bolivarren	ideiari	berriro	helduko	diona,	alegia,	
hemisferio	honetan	gure	independentzia	eta	askatasuna	bermatuko	duen	ahizpa-nazio	
handi	bat	osatzea.	Ordena	berri	horrek,	subiranotasun	aberria	aldarrikatzean,	nazionaleen	
estradizioa,	multinazionalen	aukera	askea	eta	lurraldean	atzerriko	base	militarrak	egotea	
debekatzen	du.	
Potentzia	eraldatzailea	
Herrialdeko	mugimendu	sozial	eta	politikoaren	eta	bizitza	duinaren	banderen	arteko	
batasuna	indar	eraldatzailea	da,	aldaketa	sozialaren	indarra,	eta	hori	eraikitzen	saiatu	
behar	dugu.	
Herriaren	indarra	batasunean	dago,	Kolonbiaren	eta	bere	jendearen	duintasunaren	aldeko	
nazio	mingan	(mobilizazioa).	Botere	eraldatzailea	kontzientzia	guztien	batasunarekin	eta	
indarrarekin	konformatzen	da,	eta	kontzientzia	horiek	bat	egiten	dute	aberri	berriaren	
irrikak	pilpiraka	egiten	duen	puntu	kardinal	guztietatik.	Ez	dugu	gudazaleek	eta	tiranoek	gu	
zokoratzen	utzi	behar.	
Izan	gaitezen	ukabilkada	bat	gora,	Gobernu	berri	baten	alde,	Trantsizio	Gobernu	baten	
alde.	Ez	gehiago.	Har	dezagun	Kolonbiako	lema	eta	zuzendu	dezagun	denborarik	galdu	
gabe	giza	duintasunaren	kostaldera.	Gehiago	gara.	Aplika	dezagun	batasunaren	eta	
arrazoiaren	indarra	Nariño	Jauregira	eramateko,	hiritarrekin	maitasunezko	gobernua,	
bizilagunak	errespetatzen	dituena,	gerraren	etsaia,	subiranoa	eta	herriekiko	solidarioa;	
erakunde	berriak,	bertutetsu,	zintzo,	giza	merezimendu	eta	sentimenduekin	integratuak.	
Herriaren	zoriona	egingo	duen	gobernua.	
Borrokak	aurrera	jarraitzen	du.	
Bolivar,	Manuel,	herriarekin	boterera!	FARC,	Herriaren	Armada.	
	
	
	
	
	

Kolonbia	Berriaren	aldeko	Boliviartar	
Mugimenduaren	deia	
	
"...	Bere	obraren	interpretazio	ofizial	eta	proinperialistaren	orbel	gezurtiaren	erdian	
dagoen	espiritu	bolivartarra	berreskuratzen	laguntzeko	betebeharra	dugu,	bere	irudia	
Amerikako	herri	masetara	bizirik	itzultzeko	asmoz.	Haiek	dira	beren	pentsamendu	
genitore	sutsuaren	oinordeko	legitimoak,	eta	lohi	emankorra,	oraingo	orduan	eta	
mendeetako	historian	gorpuztu	eta	ugaldu	behar	duena	".	Gilberto	Vieira.	
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	Herrikideok,	etorkizunean	maitasunez	eta	itxaropenez	besarkatuta,	berretsi	nahi	dizuegu,	
oraingo	honetan,	estatu-terrorismoaren	kontura	gabiltzala,	kolonbiarren	adiskidetzearen	
garaipenean	ziurtasuna	dugula,	azkenean	betiko	kasta	oligarkikoak	garaitzea	lortzen	
dugun	neurrian,	gehiengoei	esplotazio-	eta	errepresio-eskua	inposatu	baitiete	beren	
pribilegio	ziztrinei	eusteko,	eta,	horretarako,	gehien	galtzen	dutenak	pobreak	dira,	eta	
jende	onak	egiten	du	oihu	interesak	errespetatzen	direlako.		
Kolonbia	Berriaren	aldeko	Mugimendu	Bolivartarra	sortu	zenetik	bi	hamarkada	igaro	
direnean,	San	Vicente	del	Caguanen	aurreratu	zen	bake-prozesuaren	esparruan	sortu	zen	
mugimendu	politiko	zabal	eta	klandestino	gisa;	gaur	egun,	gehiengoak	adiskidetzeko	
nahien	aurkako	erregimenaren	zitalkeriak	ezaugarritzen	dituen	egoera	batean	agertzen	
zaizkigun	gorabeheren	erdian,	Kolonbia	Berriaren	aldeko	Mugimendu	Bolivartarrak	herria	
biltzen	jarraituko	du	klandestinitatean,	Bakea	eta	etorkizuneko	aberriaren	aldeko	
borrokan	gora	egiten	ari	den	horia,	urdina	eta	gorria,	beti	bizi	oneko	baldintzetan	
inauguratu	nahi	izan	duguna,	demokraziarekin,	duintasunarekin	eta	burujabetzarekin.	
Habanako	Akordioei	traizioa	egin	ondoren,	gure	moral	iraultzailea	eta	matxinada	
insurgentea	suspertzen	duten	esperientzia	berriekin,	Alfonso	Cano	komandante	
ahaztezinaren	hitzei	heldu	genien	berriro.	Komandante	hori	hil	arte	bere	indar	
eraldatzailea	hedatzen	hasi	zen	Mugimendu	Bolivartar	horretako	buru	izan	zen,	
proposamen	politikoa	boterearen	konkistara	bideratutako	tresna	zibil,	zabal,	poliklasista	
gisa	azaldu	zuenean.	Simon	Bolivarren	izpiritu	eta	jeinuan	inspiratuak,	askatasunaren,	
subiranotasunaren	eta	konkisten	bermatzaile	ariketa	politikoaren	praktikak	–	zioen	Cano	
komandanteak	–	eraldatu	egin	behar	dira,	Gaitanek	"mekanika	politiko	txikiaren	ohitura	
zaharrak"	deitu	zituenak	aldatuz,	funtsean	zuzenekoa	den	demokrazia	bati	bide	emateko,	
non	gauza	publikoaren	administratzaileen	exekuzioak	hertsiki	bat	datozen	herriaren	
borondatearekin.	Laugarren	Boterea	edo	Botere	Morala	eraikitzea,	gure	Askatzaileak	
herritik	abiatuta	erakutsi	zuen	bezala,	ustelkeria	desagerrarazteko	eta	administratzaileei	
eta	gizarte	berari	benetako	bide	etikoak	adierazteko.	Prentsa-askatasuna	monopolioa,	
manipulazioa	eta	desinformazioa	eragotziko	duen	errealitate	bihurtzea.	Egungo	kaosaren	
erantzule	diren	politikari	guztiei	agintaldia	ezeztatzea	eta	aurrekari	eredugarriak	ezartzea,	
boteretik	nazio	osoaren	aurka	erabili	diren	tropelkerien	zigorgabetasuna	
desagerrarazteko.	...	Simon	Bolivar	askatzailearen	aurpegi	sasi-izkutuak,	zeinak	ekitaldi	
honen	lehendakaritzaren	zati	bat	egiten	baitu	eta	bere	begirada	prestu	eta	sakona	
deskubritzen	baitu	–	zioen	komandante	erahildak	–,	esan	nahi	du	mugimendu	politiko	
berriak	ezkutuko	funtzionamendua	izango	duela.	Lortu	nahi	diren	helburuen	zabaltasunak	
ez	ditu	ezkutatzen	haien	existentziaren	gainean	dauden	arriskuak.	Ez	dugu	errepikatuko	
Batasun	Patriotikoaren	esperientzia;	izan	ere,	Indar	Armatu	ofizialek	indar	politiko	horren	
kideen	heroitasuna	eta	konpromisoaren	ezaugarri	izan	zen	eskuzabaltasuna	modu	
basatian	eraitsi	zituzten	zibilez	jantzita,	ia	desagerrarazi	arte.	
...	Beraz,	mugimendu	berriko	kide	guzti-guztiek	jarduera	bat	izango	dute	bizi	diren,	lan	
egiten	duten	edo	ikasten	duten	gizarte-sektorearen	barruan,	eta	ez	dute	ezagutza	
publikokoa	izango	kide	politikoak	diren	ala	ez.	Bolibartar	guztiek	bezala,	herriaren	
aldarrikapenen	aldeko	borroken	buru	izateko	ahaleginak	egin	beharko	dituzte,	eta	beren	
sekretua	lan	egiteko	izendatzen	dizkioten	lagun	bakanekin	bakarrik	partekatuko	dute.	
Beste	inork	ez	du	jakingo	bolibartarra	direla.	
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Zaila?	-	galdetzen	zion	bere	buruari	-,	seguruenik	bai,	baina	denok	gogoratu	behar	dugu	
herriaren	etsaiak	direla	baldintzak	ezarri	dituztenak.	Egoera	politikoak	herri-ekintzagatik	
edo	elkarrizketa-prozesuagatik	modu	positiboan	aldatzen	badira,	edo	gehiengo	jardule	eta	
borrokalari	izateraino	hazten	bagara,	lan	egiteko	eta	antolatzeko	modu	berrien	
komenigarritasuna	aztertuko	dugu.	
Ildo	horretan,	Mugimendu	Bolivartarrak	lan	egin	behar	zuen,	noizbait	Kolonbian	
demokraziaren	etorbide	zabalak	ireki	ondoren	bere	aurpegi	betea	erakutsi	ahal	izateko.	
Kolonbia	Berriaren	aldeko	Mugimendu	Bolivartarraren	Bilera	Gutunak	dioen	bezala,	
erabateko	indarra	izanik,	eraikuntza	politiko	alternatibo	berri	hau	mugimendu	zabala	da,	
estatuturik,	araudirik	eta	diskriminaziorik	gabea,	herriaren	etsaiak	izan	ezik.	Ez	du	
bulegorik,	eta	konforme	ez	dauden	Kolonbiako	edozein	lekutan	du	egoitza.	Mugimendu	
Bolivartarrean,	askatzailearen	pentsamendu	politiko	eta	sozialaren	zehaztapenarekin	
amets	egiten	duten	abertzale	guztiak	sartzen	dira.	"Bere	oinarria	nukleo	klandestinoei	
lotutako	milioika	kolonbiarrek	osatzen	dute,	hainbat	eta	hainbat	formatakoak,	hala	nola	
zirkuluak,	junturak,	lantegiak,	malokak,	familiak,	batasunak,	konboak,	ermandadeak,	
lantzak,	taldeak,	elkarteak,	kontseiluak,	galladak,	partxeak,	barrak,	lan-mahaiak,	mingak,	
kofradiak,	komiteak	eta	kideek	har	ditzaketen	forma	guztiak,	eta,	haien	iritziz,	
klandestinitatea	eta	kide	izatearen	sekretua	bermatuko	diena.	
Gaur,	orduan,	praktikarekin	eta,	batez	ere,	uneren	batean	sinistu	izanak	utzi	dizkigun	
lutoekin	berretsiz,	bakea,	azkenean,	akordio	bat	sinatu	ondoren,	Botere	Nagusiaren	
Blokea	itundutakoa	birrintzen	ikusi	zenean	iristen	zela,	dei	hori	berritzera	behartuta	gaude	
–	Kolonbiarekiko	aldaketa-konpromisoaren	betebeharragatik	–:	
Bolivartar	sentitzen	diren	guztiak,	etorri	gurekin,	Kolonbia	Berriaren	aldeko	Mugimendu	
Bolivartarra	haizezko	bandera	erraldoi	bat	dela,	eraikitzen	jarraitzen	duena	eta	une	
honetan	borroka	politiko	irekira	jauzi	egiteko	aukera	historikoa	izan	dezakeena,	betiere,	
Alfontsok	esan	bezala,	baldintzek	ahalbidetzen	badute.	
Orduan,	borrokan	jarraitu	behar	da,	Kolonbia	Berriaren	eta	Patria	Handiaren	ametsak	
sozialismoan	eten	ez	daitezen,	itxaropenaren	sugarra	itzaltzea	eragotziz.	Batasuna	esaten	
ari	zaigu	herri-mobilizazioetan,	eta	aberri	desegokiaren	bazter	guztietan,	posible	dela	
herritarren	garaipena,	gobernu	txarraren	eta	Washingtoni	men	egiten	dion	erregimen	
baten	eskualdatzearen	aurrean	sumindura	ukabil	bat	bezala	altxatzen	bagara.	
Kolonbia	zintzotasunetik	eta	subiranotasunetik	gobernatu	daiteke,	betiko	kasta	
oligarkikoen	gehiegikeriei	amaiera	emanez;	gobernariei,	biltzarkideei,	magistratuei	eta	
burokrata	ustelei	nahikoa	dela	esanez;	iruzurrezko	hauteskunde-sistema	aldatuz;	gure	
aberastasunak	eta	subiranotasuna	nazioz	haraindikoei	eta	boterearen	eta	errepresio	
basatiaren	desabantailei	ematea	itxiz,	bai;	baina	badakigu	askatasuna	lortzeko	borrokatu	
behar	dela".	
Kolonbiarren	adiskidetzearen	garaipenean	ziurtasuna	dugu,	eta	horregatik	deitzen	ditugu	
gazteriaren	errebeldia,	Polaren	ondorengo	emakumeak,	nekazariak,	herri	indigenak	eta	
komunitate	beltzak,	langileak	eta	langabeak,	akademikoak,	polizia	eta	militar	
bolivartarrak,	aberri	subiranoa	irrikatzen	dutenak.	Bolibartar	sentitzen	garenoi	dei	egiten	
dizuegu	benetako	bakea	justizia	sozialarekin	bilatzera,	politika,	ekonomia,	hezkuntza,	
kultura	hegemonikoa	eta	menpekotasun-harremanak	aldatzeko	borrokari	berriro	ekinez.	
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Justizia	sozialaren	eta	duintasunaren	aldeko	ekintzara	gonbidatzen	zaituztegu,	giza	
sentsibilitate	sakonak	ezaugarri	izan	behar	duen	elkartasun-sentimenduarekin.	
Elkartu	egingo	gara	Errepublikaren	zaharberritze	moralerantz	aurrera	egiteko,	prozesu	
eratzaile	irekiaren	soinu	ikaragarrian	bat	eginez,	Kolonbia	Berrirako	trantsizioari	bide	
eman	behar	dion	herriaren	indar	eraldatzailearekin,	hainbeste	irrikatzen	duguna	eta	gerra	
honi	amaiera	emango	diona,	Kolonbiako	herriaren	eskuetatik	sortuko	den	bake-eszenatoki	
batera	iritsiz,	hori	baita	gure	nazioak	duen	botere	subirano	handiena.	
	
	
	
	

Bilera-gutuna	
	
2019ko	abuztua,	Boyakako	Guduaren	berrehungarren	urteurrena.	
"Herriak	ezin	du	sakabanatuta	jarraitu".	
	
1.	Kolonbia	Berriaren	aldeko	Mugimendu	Bolivartarrak	Simon	Bolivarrek	borrokatu	zituen	
helburu	libertarioak	eta	latinoamerikar	batasunekoak	desiratzen	dituzten	abertzaleak	
biltzen	ditu.	Bertan	sartzen	dira	berreraikuntzari	eta	adiskidetze	nazionalari	beren	alea	
eman	nahi	diotenak.	
2.	Adierazpen	Bolivartarrean	eta	Adiskidetze	eta	Berreraikuntza	Nazionalerako	Gobernu	
baterako	plataforman	azaldu	du	bere	ideia.	Orain	Kolonbia	Berriaren	aldeko	kanpaina	
bolivartarraren	dokumentu	programatikoekin	kualifikatu	eta	eguneratzen	dira,	bai	eta	
ordena	kapitalista	gainditzeko	prozesu	eratzaile	ireki	bat	bultzatzeari	buruzko	ekimenekin	
ere,	gure	herrietako	borroka	historikoek	erakusten	duten	bezala.	
Gaur	egungo	une	historikoaren	potentzia	eraldatzailea	erabat	ulertzen	dugu.	Jakin	
badakigu	bi	bideren	aurrean	jartzen	gaituzten	baldintzak	sortzen	ari	direla:	edo	nagusi	den	
erregimenaren	berrantolaketa,	maila	guztietan	heltzen	ari	den	krisiari	erantzuteko,	
egungo	klase-boterea	sendotuko	lukeena	eta	haren	politika	neoliberalak	are	gehiago	
sakonduko	lituzkeena;	edo	aldaketa	benetan	eraldatzailearen	indar	soziala	sortzeko	gai	
den	prozesu	eratzaile	baten	ibilbidea	igarotzen	da.	Hori	da	gaur	aurre	egin	behar	diogun	
erronka.	
3.	Mugimendu	zabala	da,	estatutu,	araudi	eta	bereizkeriarik	gabea,	herriaren	etsai	
deklaratuak	izan	ezik.	Ez	du	bulegorik,	eta	konforme	ez	dauden	Kolonbiako	edozein	
lekutan	du	egoitza.	Milioika	herrikidek	osatzen	dute	haien	oinarria,	eta	nukleo	
klandestinoekin	lotzen	dira,	hainbat	eta	hainbat	formatakoak:	zirkuluak,	junturak,	
tailerrak,	malokak,	familiak,	batasunak,	konboak,	ermandadeak,	lantzak,	taldeak,	klubak,	
elkarteak,	kontseiluak,	galladak,	partxeak,	barrak,	lan-mahaiak,	meatzariak,	kofradiak,	
kofradiak	eta	kideek	har	ditzaketen	eta	har	ditzaketen	forma	guztiak.	
4.	Bihotz	eta	konbentzimenduzko	bolibartar	eta	bolivartarrak	herriaren	kausaren	alde	
borrokatzen	eta	era	askotara	adierazten	dira.	
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5.	FARC-EPk	bere	gaitasun	osoa	jartzen	du	Boliviako	Mugimendua	bultzatu	eta	
antolatzeko,	eta	bere	Zuzendaritza	Nazionaleko	norbait	nabarmentzen	du	bere	
gidaritzaren	zati	bat	Boliviako	Kontseilu	Patriotiko	baten	aholkularitzarekin	egin	dezan.	
6.	Kontseilu	hori	osatuko	dute	herriaren	onerako	eta	moralki	txukun	jokatzeagatik	
nabarmendutako	ehun	pertsonak,	herriak	nukleo	bolivartarren	bidez	aurkeztutakoak,	
baldin	eta	ehun	bozketarik	handienak	lortzen	badituzte	eta	isilpean	kontsultatuak	izan	
ondoren,	erantzukizun	hori	onartzen	badute.	Hasiera	batean,	Kontseilu	hori	hogei	lankidek	
osatuko	dute,	eta	horiek	arduratuko	dira	berrabiarazteko	lehen	etapa	honetan	dauden	
nukleoak	berregituratzeaz	eta	kohesioaz.	
7.	Nukleo	bolivartar	bakoitzak	hamar	herrikide	proposatzen	ditu	horretarako.	Izen	guztiak	
bildu	ondoren,	Bolivartar	Kontseilu	Patriotikoa	osatuko	dutenak	aukeratuko	dira.	
Kolonbia	insurgente,	2019ko	abuztua.	Boyakako	Guduaren	berrehungarren	urteurrena.	
	
	
	
	

Goraintziak	mugimendu	sozial	eta	politikoari	
	
Komandanteen	Ezohiko	Bilera,	FARC-EP,	La	lucha	Sigue	
	
Benetako	justizia	soziala	duen	bakearen	alde	lan	egiteak,	Kolonbiako	herriaren	bizitza	ona	
ekarriko	duten	benetako	aldaketa	politiko	eta	sozial	estrukturalak	ekarriko	dituenak,	
oraindik	zorretan	gauden	eta	gaur	egun	agur	anai	bat	luzatzen	diegun	pertsona	askoren	
konfiantza,	ahaleginak	eta	ekarpenak	eskatu	ditu,	Kolonbia	Berriaren	helburu	nagusia	
konkistatu	arte	borrokatzen	jarraitzeko	konpromisoarekin.	Horregatik,	FARC-EP,	La	Lucha	
Sigue	Komandanteen	Ezohiko	Bilerak	,	eskertu	eta	agurtu	egiten	ditu	Gaikuntzarako	eta	
Birlaneratzeko	Lurralde	Eremuak	(ETCR),	Estatuko	promesetan	sinetsi	zuen	militanteen	
ahalegin	eta	lan	mankomunatuarekin	eraikitako	itxaropen-agertokiak	baitira,	eta	gaur	
egun	ez	baitira	agertzen.	Oraindik	gune	horiek	osatzen	dituzten	lagunei	gonbita	egiten	
diegu,	duintasunez	eta	justiziaz,	eta	ez-betetzeen	indarrez,	borrokan	jarraitzeko,	dauden	
tokia	eta	egungo	egoerak	baimentzen	dituen	edo	erabakitzen	dituen	modua	edozein	dela	
ere.	Jasandako	traizioen	historiak	ez	du	beste	aukerarik	uzten.	
Bake	prozesuko	herrialde	bermatzaile	eta	laguntzaileak	agurtzen	ditugu	–	Kuba,	Norvegia,	
Venezuela	eta	Txile	–,	Nazio	Batuetako,	Europar	Batasuneko,	CICReko,	gainerako	
nazioarteko	erakundeetako	eta	beste	herrialde	batzuetako	indibidualitate	eta	
kolektiboetako	ordezkariak,	eta	berriz	ere	aitortzen	dugu	bake-prozesu	bat	aurrera	
eramateko	egin	duten	lana.	Prozesu	horretan,	beren	itxaropenak	sinetsi	eta	zifratu	
zituzten,	beren	denbora,	gaitasunak	eta	luiziarekiko	baikortasuna	emanez.	Espero	dugu	
etorkizunean	berriro	ere	egoera	jakin	batzuetan	egon	ahal	izango	garela,	eta,	egoera	
horretan,	alderdi	kontrarioak	ez	du	inolako	zitalkeriarik	egingo,	adiskidetzerako	ahalegin	
horretan	egin	zuen	bezala;	izan	ere,	ahalegin	hori	birrindu	egin	zen,	hitzaren	balioa	eta	
matxinoarekin	sinatu	zituen	akordioek	nazioarteko	komunitatearekin	zekartzaten	
konpromisoak	kontuan	hartu	gabe.	
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Agurtzen	ditugu	Mugimendu	Kontinental	Bolivartarra,	langile-mugimendua	eta	
mugimendu	sindikala,	gazteak,	emakumeak,	nekazariak,	komunitate	beltza,	indigenak	eta,	
oro	har,	herri	etnikoak,	gremioak,	ambientalistak,	mugimendu	komunala	eta	auzokoa,	
LGBTI	komunitatea,	kristauak	eta	beste	erlijio-sinesmen	batzuetako	kideak,	sektore	
akademiko	eta	zientifikoak,	kirolekoak,	artistikoak	eta	kulturalak;	horiekin	jarraitzea	
espero	dugu.	Maitasuna,	herriak	desiratzen	dituen	bizitza	duin	eta	gobernu	onaren	
ametsak:	gure	lur	ederreko	biztanle	guztiei	Alderdi	Klandestinoa	eta	Mugimendu	
Bolivartarra,	Alderdi	Komunista	Kolonbiarra	eta	Batasun	Patriotikoa	osatzen	duten	kideak	
agurtzen	ditugu,	ezbeharrak	gorabehera,	beren	borroka-lubakietan	mantendu	direnak.	Eta	
Arrosaren	Alderdiari,	bere	militantzia	irmoari	–	Marulanda	komandanteak	esan	zuen	
bezala	–	esanez	iraultzaileak	bagara	lehenago	edo	geroago	bidean	aurkituko	garela.		
Agur	egiten	diegu	gizarte-erakunde	eta	-mugimenduei,	Defendamos	la	Paz	taldeko	kideei	
eta	konforme	ez	daudenen	unibertsoari,	eta	dei	egiten	diegu	orain	beti	baino	gehiago	
jarrai	dezaten	beren	bihotz-konpromisoari	eusten	eta	hura	biderkatzen,	etenik	gabe,	
aldaketen	aldeko	borroka	etengabean,	justizia	soziala	eta	subiranotasuna	dituen	bakearen	
kausa	handian	oinarrituta,	ea	bake	osoa	den,	eragile	armatu	guztiak	inplikatuko	dituena	
eta	gobernu	alternatibo	berri	bat	eratuko	duena	eta	Kolombia	salbatuko	duena.	
Nazio	Askapenerako	Armada	(ELN)	agurtzen	dugu,	eta	haren	borroka	iraunkorra	eta	
Kolonbia	justu	eta	subirano	baten	etengabeko	bilaketa	balioesten	ditugu,	elkarrizketaren	
bidez	bake-bide	bat	marrazteko	egin	dituzten	ahaleginak	aitortuz;	izan	ere,	elkarrizketa	
hori	Estatuaren	zitalkeriak	eten	egin	du,	eta	orain	armak	berriz	erabiltzen	behartzen	
gaituena.	Anaitasun	zintzoz	adierazten	dugu	ez	dugula	ahaleginik	egingo	mugimendu	
gerrillariaren	batasunaren	alde	bideak	irekitzen,	borroka	iraultzailearen	kohesio	faktore	
gisa	eta	erregimen	faxistaren	aurkako	ariete	suntsitzaile	gisa.	
Maitasun	eta	elkartasun	handiz,	preso	politikoak	eta	gerrakoak	agurtzen	ditugu,	eta	haien	
askatasuna	bilatzen	jarraitzeko	erabaki	irmoa	berresten	diegu.	Horretarako,	esparru	
juridikoan	eta	asistentzialean	ekintzak	areagotuko	ditugu.	Zure	bitartez,	preso	sozialak	ere	
agurtzen	ditugu,	haien	egoera	judiziala	konpontzeko,	kartzelako	baldintzak	eta	giza	
eskubideen	errespetua	hobetzeko.	Eta	Espetxe	eta	Kartzelako	Institutu	Nazionaleko	
zaindariak	agurtzen	ditugu,	esplotatu	izaera	eta	baztertutako	sektoreetako	batzuk	
aitortuz,	emantzipazioaren	kausan	identifikatzeko	eta	justizia	eskatzeko	beren	ahotsa	
altxatzeagatik	askatasunaz	gabetuta	daudenei	elkartasuna	adierazteko.	
Adiskidetasunaren	besoak	luzatuz	agurtzen	ditugu	beste	aberri	baten	idealak	miseria,	
ezberdintasun	eta	bazterketa	politikorik	gabe	goratuz	armaturik	egon	direnak,	eta	
aitortzen	dizuegu	borrokarako	eta,	gorabehera	guztiak	gorabehera,	printzipioak	babesteko	
gaitasuna,	irmotasuna.	Beste	behin	ere,	Kolonbia	Berria	lortzeko	ahaleginak	batzeko	
erabakia	hartu	dugu.		
Aberri	honetako	gizon-emakumeak	agurtzen	ditugu,	uste	baitute	beste	Kolonbia	bat	
posible	dela	eta,	argi	eta	garbi,	bakearen	alde	pazientziaz	eta	adimenez	lan	egin	dutela	eta	
borrokan	jarraitzen	dutela,	alderdi	politiko	eta	gizarte-agertoki	desberdinetatik:	Ivan	
Cepeda,	Alvaro	Leyva,	Roy	Barreras,	Piedad	Cordoba,	Juan	Fernando	Cristo,	Gustavo	Petro,	
Angela	Maria	Robledo,	Angelica	Lozano,	Pablo	Catatumbori,	Antonio	Sanguinori,	Jaime	
Caicedori,	Jose	Luis	Ariasi,	indigenen	zuzendaritzari,	afrikar	ondorengoei	eta	nekazariei,	
Alfredo	Molano	irakasleari,	preso	politikoen	eta	giza	eskubideen	defendatzaileei,	Imelda	
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Dazari	eta	Bake	Ahotsen	taldea	dedikazioz	osatu	zutenei,	beste	pertsona	ezagun	askoren	
artean.	Gizarteak	eta	demokraziak	elkarrizketa	berri	bat	bultzatuko	dute,	benetako	bake	
behin	betikoa,	egonkorra	eta	iraunkorra	lortzeko.	Izan	ere,	bake	horren	alde	egiten	du	
herriak,	eta	premisa	hau	izango	du:	prozesu	eratzaile	ireki	baten	eta	humanismoz	
blaitutako	gobernu	alternatibo	baten	bidez	baino	ezin	izango	dugu	bidea	erraztu	herriaren	
interesei	eta	benetako	garapenari	lehentasuna	emango	dien	bizikidetzako	eszenatoki	
baterako.	Agurtzen	ditugu	Senatuko,	Ordezkarien	Ganberako,	Auzitegi	Arloko,	
instituzionaltasun	osoko	eta	sare	sozialeko	banakotasunak	eta	sektoreak,	gremioak,	
merkatariak,	legelariak,	kazetari	objektiboak	eta	demokratak	barne,	besteak	beste,	Botere	
Nagusiaren	Blokearen	ezarpenak	gaindituz,	akordio	traizionatuak	betetzen,	bakearen	
kausan,	duintasunean	lagundu	ziotenak.	Dei	bat	egiten	diegu	Gobernu	erreakzionarioek	
bake	ametsa	zapuzten	jarrai	dezaten	eragozteko.		
Herriaren	interesak	errespetatzen	dituzten	soldadu,	polizia,	ofizial	eta	ofizialorde	
abertzaleak	agurtzen	ditugu,	uste	baitute	gerra	ez	dela	jarraitu	behar	klaseko	anaien	
artean;	izan	ere,	jakina,	Kolonbiako	gatazka	politiko,	sozial	eta	armatuaren	erantzuleak	
oligarka	klase	bateko	kideak	izan	dira,	beste	batzuek	askatzeko	gerrak	ereiten	dituztenak;	
haiek	dira	oraindik	herriarekin	zorra	dutenak,	eta	zor	hori	kitatu	besterik	ezin	da	egin	
orden	sozial	berri	batekin,	non	justizia,	duintasuna	eta	askatasuna	bermatuko	diren.		
Justizia,	duintasuna	eta	ohore	herriaren	martiriei,	beren	bizitzak	justizia	sozialaren	bidez	
bakearen	bila	eman	dituztenei.		
	Zin	egin	dugu	Irabaztea	eta	Irabaziko	dugu.		
	
Kolonbiako	mendi	matxinatuetatik,	Kolonbiako	Indar	Armatu	Iraultzailea,	Herriaren	
Armada	(FARC-EP)	
	
	

JEPrekin	haustea	
	
"FARC-EP,	LA	LUCHA	SIGUE,	komandanteen	ezohiko	bileraren"	jarrera,		
	
JEPren	desitxuratze	prozesua,	Habanako	Bake	Akordioei	heriotza	labankada	
	
Herrikideak,	anaiarteko	agurra	itxaropen	itzalezinarekin	adiskidetze	nazionalean.	
Dokumentu	honek	azalpen	orokor	bat	ematen	du	Bakerako	Jurisdikzio	Berezia	(JEP)	
sortzera	eraman	zuen	prozesuari	buruz,	estatu	batek	izan	dezakeen	zehatzeko	ahalmen	
edo	ahalmen	gisa	ius	puniendi	zalantzan	jartzearen	ondorioz,	baina	benetan	badu	hori	
gauzatzeko	legitimitatea,	bai	eta	kontrako	alderdi	matxinoari	trantsizio-sistemarekiko	
haustura	deklaratzera	eraman	zuten	arrazoiei	buruz	ere.	
Zentzu	hertsian	"zigortzeko	eskubide"	gisa	definitzen	den	latinezko	aipamenak,	herritarrei	
dagokienez	Estatuari	erreferentzia	eginez	erabiltzen	denak,	zuzenbide	subjektiboaren	
mailan,	zuzenbide	penala	jartzen	du	haren	esku,	aldez	aurretik	zeuden	inguruabar	jakin	
batzuen	barruan	eta,	ondoren,	subjektu	pasibo	izango	liratekeen	erantzukizunak	ezartzen	
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dituen	prozesu	baten	barruan,	zigor	bat,	zigor	bat	edo	zigor	edo	segurtasun-neurri	bat	
ezar	dezan,	baldin	eta	egotzitakoaren	erruduntzat	jotzen	badira.	
Kolonbiako	estatuaren	kasuan,	zalantzarik	gabe	gure	herrialdeak	hamarkadetan	pairatu	
duen	eta	biktima	ugari	eragin	dituen	gatazka	politiko,	sozial	eta	armatuaren	sorreran	
erantzukizuna	izan	dezakeena,	honako	balorazio	honetatik	abiatzen	zen:	ezin	zen	epaile	
eta	alderdi	bihurtu	–	bere	adar	jurisdikzionalaren	bidez,	bere	benaltasun,	zigorgabetasun	
eta	joera	kontrainsortzaileagatik	ere	nahiko	zalantzan	jarrita	–,	batez	ere,	dauden	
zehapenetatik	harago.	Bake	akordioaren	osteko	egoera	batean,	zera	lortu	nahi	zen:	
erakundetzearen	aurkako	arma-altxatuak	berriz	ere	sartzea,	eta	bizikidetzako	jokabide	
berri	bat	egokitzea	alderdi	guztietako	arduradunentzat,	adiskidetzearen	esparruan,	La	
Habanako	Akordioaren	inplementazio	zentzudunak	zekartzan	aldaketa	sozialen	ondorioz.	
Jurisdikzio	berezi	hori	sortu	ondoren,	eta	pacta	sunt	servanda	eta	fede	ona	bezalako	
printzipio	unibertsalak	urratuz,	gertatu	zena	izan	zen	hura	desitxuratzea,	etsaiaren	
zuzenbide	penalaren	esparruan	jarri	zuten	aldebakarreko	aldaketen	bidez,	eta	
zitalkeriaren	krimena	trazatu	zuten;	horregatik,	akordioaren	negoziatzaile	matxinatu	askok	
eta	FARCeko	militantziaren	espektro	zabal	batek,	jada	adierazi	den	bezala,	hausturan	
sartzea	erabaki	zuten.	Nazioarteko	laguntzaileen	eta	bermatzaileen	aurrean	sinatutako	
bake	ituna	nabarmen	bete	ez	duten	erakundeen	multzoarekin,	Nazio	Batuen	Erakundea		
barne.	
I.	Nola	eta	zergatik	ezarri	zen	Bakerako	Justizia	Bereziko	Sistema.	
El	Mozoteko	sarraskiaren	kasuan,	Giza	Eskubideen	Gorte	Interamerikarrak	emandako	
epaiari	buruz	García-Sayán	epaileak	emandako	boto	konkurrentea	aipatuta,	bakerako	
Jurisdikzio	Berezia	(JEP)	sortzeko	akordioaren	jatorrizko	testuari	hasiera	eman	zaio.	
Akordio	hori	Kolonbiako	Gobernuaren	eta	FARC-EP	matxinoen	artean	sinatu	zen.	
Aipatutako	dokumentuaren	1.	zenbakian,	honako	hau	dio	ataletako	batek:	"Bakea,	
negoziazio	baten	emaitza	gisa,	alternatiba	moral	gisa	eta	politikoki	bakearen	gainetik	
dagoen	aukera	gisa	eskaintzen	da,	kontrakoaren	deuseztapenaren	emaitza	gaindituz.	Hori	
dela	eta,	giza	eskubideen	nazioarteko	zuzenbideak	bakea	eskubide	gisa	hartu	behar	du,	
eta	Estatua,	berriz,	eskubide	hori	lortzera	behartuta	".	Baina	ez,	sinplea	eta	zoritxarrez	ez	
zen	horrela	gertatu	sinatutako	konpromisoen	ezarpenaren	kasuan,	eta,	bereziki,	gure	
herrialdeko	erregimen	oligarkikoaren	ordezkariek	ez	zuten	inoiz	errespetatu	elkarrekin	
eraiki	genuen	justizia	trantsizionalaren	eredua,	Kolonbian	konfrontazio	politiko-militarreko	
mende	erdia	ixteko.	
Hasieratik,	Estatuak	Bakerako	Esparru	Juridiko	gisa	alde	bakarretik	pentsatutako	eredu	bat	
ezarri	nahi	izan	ziguten,	eta	matxinadak	ez	zuen	onartu,	nagusi	zen	zigorgabetasun-arazoa	
ez	konpontzeaz	gain,	gerrillarien	zuzendaritza	jarduera	politikoan	aritzeko	ezgaitzen	
zuelako,	eta	kontuan	hartu	gabe	erakunde	politiko	errebelde	bat	ere	ez	zela	desarmatzen	
Bake	Akordio	baten	ondorioz,	baldin	eta	parte	hartzeko	berme	osorik	ez	badago	bere	kide	
guztientzako.	
Gai	honetan	zailtasunak	eta	urruntze	handiak	egon	arren,	hogei	hilabeteko	eztabaidaren	
ondoren,	2015eko	abenduan,	gatazkaren	biktimei	buruzko	agendaren	5.	puntuari	buruzko	
akordioa	lortu	genuen,	eta	horren	barruan	adostu	genuen.	Horri	Egia,	Justizia,	Erreparazio	
eta	Ez	errepikatzeko	Sistema	Integrala	(SIVJRN)	deitu	genion,	eta	2016ko	abuztuko	Azken	
Akordioan	jaso	zen.		
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Baina	hori	izan	zen	benetako	bakearen	etsaiek	esku	hartu	zuten	lehen	eraikuntza,	urriko	
plebiszitu	faltsuaren	ondoren.	Horren	ondorioz,	2016ko	azaroaren	24ko	Colon	Antzokiaren	
testua	ixteko	orduan,	mugak	eta	jada	prekarioa	zen	laneratzearen	finantzaketarekiko	
murrizketa	sentsiblea	ez	ezik,	desnaturalizatzen	hasi	ziren	aldaketak	eta	distortsioak	ere	
gehitu	ziren,	eta	hori,	ziur	asko,	espezialista	askoren	ustez,	Bake-lex	baten	adibide	
aurreratua	zenez.	
II.	Azaroko	testuaren	lehen	aldaketak.	
2016ko	azaroko	testuan,	kontrako	alderdiak,	batez	ere	uribismoaren	eskakizunak	aintzat	
hartuta,	aldaketak	sartu	zituen,	besteak	beste:	
1.Gatazkan	erantzukizunak	zituzten	eta	FARC	izandakoen	berme	juridikoak	ahuldu	ziren	
borrokalari	ez	zirenentzat	zigorgabetasun-espazioak	zabaltzea.	
2.	Kolonbiako	zigor-erregulazioa	sartzea,	eta	ez	soilik	nazioarteko	zuzenbidea,	jatorrian	
adostutakoa	baitzen.	
3.	Lekukoen	akusazio-testigantzei	baliozkotasuna	emateko	betekizunak	gogortzea.	
4.	Lege-presuntzio	gisa	ezarri	zuten	indar	publikoaren	jokabideak	beti	zuzenbidearen	
arabera	jokatzen	duela.	
5.	"Gerrako	krimen	larritzat"	jotako	jokabideak	zabaltzea	eta	FARC-EPk	gatazkaren	
biktimei	erreparazio	materiala	kolektiboki	egiteko	mekanismoak	zorrotzago	arautzea.	
6.	Indar	publikoaren	jarduketetan	aginte-katearen	ondoriozko	erantzukizuna	antzemateko	
betekizunak	gogortzea	eta	Indar	Militarren	"eragiketa-arauak"	deiturikoei	lege-maila	
ematea.	
7.	Akordioan	sortutako	justizia-sistemaren	funtzionamenduaren	behin-behinekotasuna	
hamar	urtera	mugatzea,	eta	biktimen	eta	giza	eskubideen	aldeko	erakundeek	akusazioak	
dituzten	txostenak	aurkezteko	epea	bi	urtera	mugatzea.	
8.	Justizia	arruntaren	esku-hartzea	areagotzea	Bakerako	Jurisdikzio	Berezian	(JEP),	
eskumen-gatazken	konponketan,	tutoretzetan	eta	JEPko	magistratuen	diziplina-
araubidean	gertatu	zen	bezala.	
9.	Atzerriko	epaileen	kupoa	JEPetik	kanpo	uztea,	eta	haren	ordez	amicus	curiae	figura	edo	
aditu	juridikoak	jartzea.	
10.	Egia	eta	erantzukizuna	goiz	aitortzen	dituztenei	aplika	dakizkiekeen	zehapenak	
gogortzea.	
11.	Indar	publikoko	kideentzako	askatasun	iragankorreko	araubide	zabala	txertatzea	eta	
kideei	kuarteletan	ezarritako	zehapenak	betetzea.	
	Nahiz	eta	Colonen	sinatu	bezperan,	militarrek	hala	eskatuta,	Gobernuak	aldaketak	ezarri	
zituen	bere	mesederako	–	bermatzaileek	eta	Nazio	Batuen	Erakundeak	horren	aurka	
daudela	argi	dute	–,	aurrera	egitea	erabaki	zen,	kontuan	hartuta	akordioak,	oro	har,	
hainbat	hamarkadatan	zehar	herrialdeak	indarkeria-oztopo	batekin	eramaten	zituen	arazo	
sozialei	egiturazko	konponbideak	ematen	zizkiela;	arazoak	konpontzeko	irtenbideak	ziren,	
batez	ere,	rural	eremuan.	eta,	bereziki,	gatazkaren	biktimei	ordaina	emateko	eremuan.	
III.	Akordio	haren	alderdi	positibo	garrantzitsuenak	eta	beste	xehetasun	batzuk:	
1.Bakerako	justizia-sistema	baten	berezko	izaera	eta	helburuak	zituen	arau-multzo	bat	
hitzartu	zen,	jurisdikzio	berri	bat	zekarrena,	honako	helburu	hauekin:	"Biktimek	
justiziarako	duten	eskubidea	asetzea,	Kolonbiako	gizarteari	egia	eskaintzea,	biktimen	
eskubideak	babestea,	bake	egonkor	eta	iraunkorra	lortzen	laguntzea,	eta	barne-gatazka	
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armatuan	zuzenean	edo	zeharka	parte	hartu	zutenei	segurtasun	juridiko	osoa	emango	
dieten	erabakiak	hartzea,	honako	hauei	dagokienez:	Nazioarteko	Zuzenbide	
Humanitarioaren	arau-hauste	larriak	eta	eskubideen	urraketa	larriak	eragiten	dituzten	
ekintzak,	horren	esparruan	eta	bitartean	egindakoak.	
2.	JEPk,	jurisdikzio	berezi	gisa,	modu	autonomo	eta	lehenetsian	beteko	zituen	eginkizunak	
barne-gatazka	armatua	amaitu	aurretik	eta	armak	uztea	amaitu	arte	gauzatutako	bere	
eskumeneko	gaietan,	"Gatazka	armatua	dela-eta	edo	harekin	zuzeneko	edo	zeharkako	
harremana	izateagatik"	eta	"nazioarteko	Zuzenbide	humanitarioaren	arau-hauste	larritzat	
edo	giza	eskubideen	urraketa	larritzat	jotako	jokabideei	dagokienez".	
3.	Kolonbiako	gatazkak	hainbeste	milioi	biktima	eragin	zituenez,	eta	munduko	sistema	
bakar	batek	ere	ez	duenez	izan	kasu	kopuru	hain	handia	prozesatzeko	gaitasunik,	xede	
horretarako	ez	da	inolako	ereduren	kolapsorik	edo	eraginkortasunik	eza	ekarri	behar,	eta	
horrekin,	ezinbestean,	zigor-jazarpenik	ezaren	antzeko	zigorgabetasun-egoera	nabarmena	
sortu	da	–	Kolonbian	gatazkan	egindako	krimenen	%	95	baino	gehiago	zigorrik	gabe	geratu	
ziren	-	gutxienez	berrogeita	hamar	urtez	dozenaka	mila	biktimagilek	eta	milioika	
biktimarekin	egindako	krimenak	auzipetzeagatik,	kasu	larrienak	ezagutzea	lehenetsiz.	
Baina	Justizia	Sistemak	gainerako	biktimizazioei	eta	erantzukizunei	eragiten	zieten	ahalik	
eta	kasu	gehien	prozesatzeko	mekanismoak	izan	behar	zituen.	Hori	izango	litzateke	biderik	
argiena	Kolonbian	dagoen	egiturazko	zigorgabetasunarekin	amaitzeko,	egiarako,	
justiziarako,	erreparaziorako	eta	ez	errepikatzeko	bermeak	bermatuz.	
4.	Colón	Antzokiaren	akordioak	ezarri	zuen	JEPk	eskumena	izango	zuela	barne-gatazka	
armatuan	zuzenean	edo	zeharka	parte	hartu	zuten	pertsona	guztiei	dagokienez:	
errebeldeak,	indar	publikoko	kideak	–	indar	militarrak	eta	Polizia	Nazionala	–	Estatuko	
agenteak	edo	zibilak.	Aldizka,	"Zigorgabetasunik	ez	negoziatzeaz"	hitz	egiten	zen,	eta	
modu	arruntean	esaten	zen	justizia	arloan	"denak	ohean	edo	denak	lurrean".	Baina	
2015eko	abendutik,	Kolonbiako	Gobernuak	eskatuta,	arauaren	salbuespenak	sartzen	hasi	
ziren.	Mugiezinik	handiena	errepublikako	presidente	ohiei	buruzkoa	izan	zen,	horiek	
esklusiboki	gorde	baitzuten	Konstituzio	Politikoaren	174.	artikuluko	foru	penala,	zeinak	
prozesatzeko	eskumena	ematen	baitio	Errepublikako	Kongresuko	Akusazio	Batzordeari.	
Salbuespen	hori,	berez,	kabela	handi	bat	zen	Gobernuarentzat,	Konstituzio	Auzitegiak,	
SIVJRNR	sortu	zuen	2017ko	001	Legegintza	Ekitaldiari	buruzko	epaian,	zabaldu	egin	zuen,	
forudun	konstituzional	guztiei	babesa	emanez,	eta	horrek,	lotsagabeki,	gatazkaren	
erantzule	nabarmenentzat	zigorgabetasun	koraza	bat	sortzea	esan	nahi	zuen.	Osagarri	
gisa,	borrokalari	ohiek	aurkeztu	behar	izan	zuten	JEP	aurrean.	Besteentzat	bere	agerraldia	
aukera	bat	zen.	
5.	Talde	paramilitarretako	kideak	ere	JEPren	eskumenetik	kanpo	utzi	ziren;	izan	ere,	
Gobernuaren	irizpidearen	arabera,	talde	paramilitarrak	Justiziari	eta	Bakeari	buruzko	
2005eko	975	Legeak	sortutako	jurisdikzioaren	eskumenaren	mende	zeuden	jada.	Hala	ere,	
JEPren	eskumena	jaso	zen	"talde	paramilitarrekin	edo	gatazkaren	edozein	eragilerekin,	
hertsapenen	ondorio	ez	direnak,	finantzaketa-	edo	lankidetza-jokabideak,	jurisdikzio	
honen	eskumeneko	krimenak	egitean	parte-hartze	aktibo	edo	erabakigarria	izan	zuten	
pertsonei	dagokienez".	
6.	JEPren	mende	jartzen	zirenentzat	behar	adina	berme	ematea	hitzartu	zen,	Kolonbiako	
justizia	arruntetik	argi	eta	garbi	bereizitako	sistema	bat	egokituz.	Sistema	horren	
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ezaugarria	zen	hainbat	hamarkadatan	gatazka	armatu	bat	zegoela	onartzeari	uko	egin	zion	
justizia	izatea;	matxinaden	aurkako	borrokarako	tresna	gisa	jardun	zuen,	eta,	aldi	berean,	
indar	publikoaren,	paramilitarismoaren	eta	hirugarren	zibilen	zigorgabetasuna	ahalbidetu	
zuen,	delitu	politikoaren	edukiak	mugatuz,	desagertu	egin	arte.	
7.	Justizia-osagaia	Egia,	Justizia,	Konponketa	eta	Errepikapenik	Ezaren	sistema	integralean	
(SIVJRNR)	txertatzen	da,	eta	jurisdikzio	bat	sortzen	da,	ez	hertsiki	penala,	baizik	eta	
bakerako	justizia-sistema	bat,	hura	lortzeko	eta	zigorgabetasunik	gabe	adiskidetzeko	
egokia.	Horrela,	amnistia	ahalik	eta	zabalena	aplikatzea,	egindako	krimen	amnistiaezin	
guztien	berri	izatea	–	arduradun	gorenei	edo	beste	edozein	egileri	egotz	dakizkiekeenak	–	
eta	biktimen	egiarako,	justiziarako	eta	erreparaziorako	eskubideak	asetzea,	eta,	aldi	
berean,	ez	errepikatzeko	behar	adina	berme	eskaintzea,	Kolonbiako	gizarte	osoari	mesede	
egin	beharko	lioketenak	eta,	ahal	den	neurrian,	eragindako	kaltea	konpondu	beharko	
luketenak,	eta,	aldi	berean,	gatazka	eragin	zuten	arrazoiak	gainditzen	laguntzea.	
8.	Gatazka	bat	amaitzean,	indultuen	eta	amnistien	arloan,	ahalik	eta	amnistiarik	zabalena	
aplikatu	behar	dela	adierazten	duen	nazioarteko	zuzenbidearen	araudia	onartu	nahi	zen,	
horixe	xedatzen	baitu	1949ko	Genevako	Konbentzioen	II.	Protokoloaren	6.5	artikuluak.	
Hau	da,	erantzukizun	penala	edo	administratiboa	erabat	iraungiko	duen	amnistia	
aplikatzea	nazioarteko	zuzenbideak	gizateriaren	aurkako	krimen,	genozidio	edo	gerra-
krimen	larritzat	jotzen	ez	dituen	jokabideei	dagokienez.	Nazioarteko	krimenen	amnistiak	
baztertu	ziren,	nazioarteko	legeek	zehatz-mehatz	debekatzen	dituztelako.	
9.	JEPk	eskumena	izango	luke,	halaber,	protesta	edo	lidergo	sozialagatik	eta	giza	
eskubideen	defentsagatik	kondenatutako	edo	zehatutako	pertsonen	gaineko	erantzukizun	
penala	aztertzeko	eta	azkentzeko;	izan	ere,	protesta	soziala	eta	eskubide	sozial,	
ekonomiko,	kultural	eta	politikoen	defentsa	kasu	askotan	matxinadarekin	eta	baita	
terrorismoarekin	ere	parekatu	zuten	agintariek,	zigor-tratamendu	zigortzaileegia	jasoz.	
10.	Egia	eskaintzea	eta	erantzukizuna	aitortzea	sustatzeko,	egia	eskaintzeko	eta	
erantzukizunak	aitortzeko	prozesuaren	gradu	eta	uneari	buruzko	zehapen	diseinatu	eta	
haztatuen	sistema	bat	ezarri	zen.	Zenbat	eta	handiagoa	izan	benetako	eskaintza,	orduan	
eta	osagai	leheneratzaile	gehiago	ezarritako	zehapenean.	Eta	egia	eskaintzeari	uko	eginez	
gero,	edo	erantzukizuna	aitortuz	gero,	erruduna	izanez	gero,	ordainsari-zehapen	hutsa	
ezartzen	da.	
11.	JEP	itxierako	justizia-sistema	gisa	sortu	zen,	eta	bere	ekitaldia	berez	agortzen		zen;	
haren	oinarria	gatazkan	zuzenean	edo	zeharka	parte	hartu	zutenen	borondatezko	egiaren	
aitorpena	sustatzea	da,	bai	borrokalari	gisa,	bai	zibil,	politikari,	finantzatzaile,	sustatzaile,	
antolatzaile	eta	abar	gisa.	Zehapen	leheneratzaileek	gehienez	ere	zortzi	urteko	iraupena	
izango	zuten	erantzukizunak	goiz	aitortzen	zituztenentzat.	Egia	aitortzen	ez	dutenentzat,	
erantzukizun	penalik	izan	ez	zutela	uste	dutelako,	aurkako	prozedura	bat	aurreikusten	da,	
behar	bezalako	prozesuaren	bermeekin,	defentsa-bermeekin,	errugabetasun-
presuntzioarekin,	legezkotasun-printzipioarekin,	abokatuaren	laguntzarekin,	magistratuen	
eta	fiskalen	independentziarekin	eta	inpartzialtasunarekin.	Hori	dela	eta,	aldekotasun-
printzipioa	aplikatu	behar	da	nahitaez,	jurisdikzioaren	mende	dagoen	edozein	pertsonak	
jaso	beharreko	tratamenduari	dagokionez.	Egia	aitortzeak	ez	luke	nahitaez	erantzukizunak	
aitortzea	ekarriko,	eta	hori	errugabetasun-presuntziorako	eta	bere	buruaren	aurka	ez	
deklaratzeko	eskubidea	bermatzeko,	eta,	aldi	berean,	aurreko	eskubideek	egia	eskuratzea	
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galaraztea	saihesteko.	Sistemak	ez	zuen	behartzen	bere	burua	zigortzeko	tratamendu	
berezietara	edo	erantzukizunak	azkentzera.	Bai,	egia	kontatzera	behartzen	zuen.	
12.	Kontrako	epaiketa	bat	kondena-epai	irmoarekin	amaitzen	bada,	hogei	urtera	arteko	
espetxealdi-zigorrak	aurreikusten	zituen,	zehapen	arrunt	gisa.	Eta	tarteko	kategoria	bat	
zegoen,	hau	da,	behin	aurkaritzako	auzipetze-prozesu	bat	hasita,	auzipetuak	irizpidea	
aldatzen	badu	eta	epaia	eman	aurretik	egia	eta	erantzukizuna	aitortzen	baditu,	ordezko	
zehapen	bat	aplikatuko	da.	Zehapen	hori	harresi	barruko	espetxeratze-aldi	batekin	hasiko	
da,	eta,	azkenean,	leheneratze-zehapen	bihurtuko	da,	hau	da,	o	gizarte-	edo	erkidego-
laneko	zehapen,	gehienez	ere	zortzi	urteko	iraupenarek.	
13.	Zehapena	betetzeko	modu	bihurtzen	dira	Bakerako	Azken	Akordioa	osatzen	duten	
akordio	partzialetako	bakoitzean	jasotako	ekintzak	–	Landa-erreforma,	parte-hartze	
politikoa,	legez	kontrako	laboreak	ordeztea,	gerretako	hondakin	leherkorrak,	ustiatu	
gabeko	munizioak	eta	pertsonen	aurkako	minak	deskontaminatzea,	etab.	–,	Azken	
Akordioan	aurreikusitako	ekintzak	eta	neurriak	ezartzeak	gatazkaren	kausekin,	
gertatutako	biktimizazioarekin	eta	bazterketarekin	amaitzea	ahalbidetuko	duela	ulertuta.	
14.	EPBk	judizioz	kanpoko	beste	erakunde	batzuekin	eta	politika	publikoen	programekin	
batera	jardungo	luke:	Egia	Argitzeko	Batzordea	(CEV),	Desagertutako	Pertsonak	Bilatzeko	
Unitatea	(UBPD)	eta	biktimei	ordaina	emateko	politika	publikoak	(5.1.3	puntua.	
Erreparazioa:	bakea	eraikitzeko	erreparazio	integraleko	neurriak).	
15.	SIVJRNR	sistematik	kanpo	beste	erakunde	judizial	bat	martxan	jartzea	erabaki	da,	
Nazioko	Fiskaltza	Nagusiaren	organigramaren	barruan,	baina	funtzionamendu	
autonomoarekin:	erakunde	kriminalak	eta	paramilitarismoaren	ondorengoak	ikertu	eta	
desegiteko	unitatea	(Bakerako	Jurisdikzio	Berezia	sortzeko	erabakiaren	74.	zenbakia).	
16.	Justizia	prospektiboaren	kontzeptua	sartu	zen,	eskubideak	bermatu	eta	gatazka	
armatua	bizi	izan	duten	belaunaldien	arazoak	bermatzeaz	gain,	hurrengo	belaunaldiek	
indarkeria	bera	jasan	ez	dezaten.	Oinarri	hori	justizia	leheneratzailearen	oinarriaren	
osagarria	da,	eta	bereziki	kontuan	hartu	behar	du	gizarte-talde	ahulenek	jasandako	
biktimizazioa:	"Herri	indigenek,	komunitate	afro-ondorengoek	eta	etnikoki	desberdinak	
diren	beste	talde	batzuek,	komunitate	erlijiosoek,	nekazariek,	pobreenek,	desgaitasunen	
bat	duten	pertsonek,	lekualdatutako	eta	errefuxiatutako	pertsonek,	haurrek	eta	nerabeek,	
LGBTI	populazioak	eta	hirugarren	adineko	pertsonek".	
17.	JEP	sortzeko	akordioak	arau	hermeneutiko	lotesle	bat	ezartzen	du	
instituzionaltasunarentzat,	bakea	gizakiaren	oinarrizko	eskubide	guztien	eskubide	sintesi	
gisa	finkatzea	helburu	zuena:	"SIVJRNR	justizia-osagaiaren	operadore	guztiek	dagozkien	
arauak	interpretatu	eta	erabakiak	hartu	beharko	dituzte,	printzipio	orientatzaile	gisa	
kontuan	hartuta	bakea,	eskubide	sintesi	gisa,	ezinbesteko	baldintza	dela	gainerako	
eskubide	guztiak	baliatu	eta	gozatzeko".	
18.	Sistemaren	unibertsoaren	filosofian	ikusten	zena	zen	zehapen	leheneratzaileek	
biktimak	egia	ezagutzeko	duen	eskubidea	bermatzen	dutela,	biktimagileak	egia	aitortzen	
badu	bakarrik	baitute	lekua;	justiziarako	eskubidea	bermatzen	dute,	auzitegi	batek	
ezarriko	lituzkeelako,	dagokion	prozesua	eta	defentsa-bermeak	errespetatuz	eta	biktimek	
prozeduran	esku	hartuz.	Erreparaziorako	eskubidea	bermatzen	dute,	zehapenak	
biktimagileak	konpontzeko	betebehar	zehatz	eta	egiaztagarria	dakarrelako.	Eta	ez	
errepikatzea	betetzeko	itxaropena	sortzen	du,	eta	zehapena	betetakoan	egiaztatuko	da.	
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Aitzitik,	ordainsari-zehapenak	nazioarteko	zuzenbideak	biktimei	aitortzen	dizkien	lau	
eskubideetatik	bakarra	bermatzen	du:	justiziarako	eskubidea.	Ez	du	egiarako	eskubidea	
bermatzen,	ezta	erreparaziorako	eskubidea	ere.	
19.	JEPk	banakako	erantzukizunak	zehazteak	ez	du	desagerrarazten	Estatuak	oinarrizko	
eskubide	guztien	bermatzaile	izateko	duen	erantzukizun	subsidiarioa,	eta	hortik	SIVJRNR	
sistemaren	laugarren	osagai	bat	eratorri	zen:	"Bakea	eraikitzeko	erreparazio	integraleko	
neurriak"	eta	"Giza	eskubideak	sustatu,	errespetatu	eta	bermatzeko	konpromisoa".	
IV.	JEPren	eta	Biktimen	Legearen	benetako	irismenei	buruz.	
1.	JEP	ezarriz,	elkarrizketaren	hasieratik	matxinoak	ius	puniendiari	egindako	zalantza	
gainditu	nahi	zen,	estatu	horren	buruan;	izan	ere,	estatu	horrek,	biktimizazioaren	egile	
nagusia	izateagatik,	ezin	zuen	epaile	eta	justiziaren	aplikazioan	parte	izan,	batez	ere	zigor-
arloan.	
2.	Ikus	dezagun,	adibidez,	espetxeratutako,	kondenatutako	edo	auzipetutako	gerrillarien	
%	20k	gutxienez	bazituela	matxinada-delituagatiko	akusazioak	edo	kondenak,	baina	kasu	
gehienetarako	delitu	arruntengatiko	akusazio	eta	kondenak	dira	ugariak.	Eta	horrek	
zerikusia	du	Kolonbiako	erregimenak	pixkanaka	delitu	politikoa	desnaturalizatzearekin.	
Horren	ondorioz,	amnistiaren	aplikazioak	hainbat	oztopo	izan	zituen,	funtzionario	
judizialen	zabarkeria	gehituz.	
3.	Gai	honek	jurisdikzio	arruntaren	jardunaren	zati	bat	alderdi	baten	justizia	gisa	egiten	du,	
eta	arrazoi	horrek	eragozten	zuen	hura	onartzea	gatazkaren	egitateei	buruz	justizia	
emateaz	edo	gaur	arte	zigorrik	gabe	dauden	jokabide	kriminalen	kopuru	izugarria	
aztertzeaz	arduratuko	zen	organo	gisa.	Orduan,	JEPri,	ohiko	justiziak	gatazka	armatuarekin	
lotuta	emandako	ebazpenak	berrikusteko	eskumena	ere	eman	zitzaion,	baita	egindako	
kalifikazio	penalak	aldatzekoa	ere.	
Kolonbiako	barne-zuzenbidearen	arau	penalak	aplikatzea	saihesteak,	barne-etsaiaren	
kontzepzioaren	barruan	diseinatutako	zuzenbide	penal	gisa,	terrorismo-mota	penal	
zehaztugabea	errebeldia-adierazpenak,	delitu	politikoa	eta	bidezko	gizarte-protesta	
bihurtzeko	praktika	gainditzeko	helburua	zuen.	
4.	Biktimei	entzun	ahal	zitzaien	audientzietan	parte	hartzen	zuten	kasuak	lehenesten	eta	
hautatzen	zirenean,	eta	prozedura-erregelamenduek	eta	-arauek	justizia	azkar,	beteta	eta	
efizientea	izateko	eskubidea	errespetatzen	zutenean,	baina	prozeduraren	fase	guztietan	
parte	hartzeak	sistemaren	prozesu-eraginkortasunaren	aurka	egiten	zuen,	nahiz	eta	
organo	judizialek	emandako	ebazpenen	aurkako	errekurtsoak	jar	zitzaketen	kasuak	
jasotzen	ziren,	organo	horien	jarduketek	Eskubideak	urratzea.		Eta,	azkenik,	haien	
irismenari	buruzko	edozein	zehapen	leheneratzaile	ezarri	aurretik	entzutea	aurreikusten	
zen.	Zehazki,	parte-hartze	hori	doitu	nahi	izan	zen,	jurisdikzioaren	funtzionamenduak	
prozesatu	beharreko	kasuen	kopuru	handiarekiko	zuen	denbora-mugarekiko	
proportzionaltasuna	gordetzen	saiatuz,	zigorgabetasunaren	aurkako	eraginkortasunak	
oztopo	handiagorik	izan	ez	zezan,	prozedura	ugariren	ondorioz,	prozedura	horiek	arinak	
izan	behar	baitzuten,	taktika	dilatorioak	saihestuz.	Baina	printzipio	hori	urratu	egiten	da	
JEPren	Prozeduraren	Legean	"printzipio	dialogikoa"	sistemaren	printzipio	prozesal	
orientatzaileetako	bat	gisa	sartuta.		
Erabaki	horrek,	jakina,	urratu	egin	zuen	negoziatzaileek	printzipio	hori	ez	sartzeko	hartu	
zuten	erabakia,	Sisteman	izango	zuen	eragin	negatiboagatik;	izan	ere,	prozeduraren	fase	
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guztietan	biktimei	ikusgarritasuna	ematen	bazien	ere,	faseak	luzatu	egiten	ziren	JEPk	
hartzen	dituen	izapide-erabakien	aurka	ere	jar	daitezkeen	errekurtsoak	biderkatzeko	atea	
irekitzen	zenean,	eta	horrek	guztiak	ezinezkoa	egiten	du	Jurisdikzioak	bere	denbora	
mugatuan	tratatzea.	Funtzionamenduan	egon	ziren	zortzi	milioi	biktimizazio	baino	
gehiago.	
5.	JEP	sortzearen	helburua	zen,	halaber,	90eko	hamarkadaren	amaieratik	amnistia	berrien	
aplikazioa	oztopatzeko	praktikan	jarritako	jurisprudentzia-kontzepzio	murriztailea,	
gerrakoa,	zuzentzea.	Horrenbestez,	Bake	Akordioak	delitu	politikoaren	mugak	hedatzea	
edo,	hobeto	esanda,	berrezartzea	ahalbidetu	behar	zuen,	ahalik	eta	amnistiarik	zabalena	
ezarri	ahal	izateko,	Genevako	Konbentzioen	Bigarren	Protokolo	Gehigarrian	gomendatzen	
den	bezala.	Hala,	2016ko	abenduaren	30eko	Amnistiari	eta	Indultoari	buruzko	1820	Legea	
onartzeko	bidea	ireki	zitzaion.	Baina	oztopoak	hainbestekoak	izan	ziren,	non	bi	
presidentetza-dekretu	egin	behar	izan	baitziren	(2017ko	277	eta	1252),	legearen	prozesu-
gaiak	azaltzeko	eta	justizia	arrunteko	epaileek	legearen	ezarpen	motela	eta	hura	
aplikatzeko	erresistentzia	bizkortzen	saiatzeko.	
1820	Legearen	arabera,	amnistiagarriak	dira	delitu	politikoa	eta	matxinada	gauzatzean	
egindako	delituak,	Erromako	Estatutuak	ezarritako	mugak	bere	horretan	utzita.	Ez	legoke	
amnistiarik,	indulturik	edo	antzeko	onurarik	gizateriaren	aurkako	delituei,	genozidioari,	
hamabost	urtetik	beherakoen	errekrutatzeari,	gerrako	krimen	larriei,	bahituak	hartzeari	
edo	askatasuna	modu	larrian	kentzeari,	torturari,	epaiketaz	kanpoko	exekuzioei,	
bortxazko	desagertzeari,	indarkeriazko	haragizko	irispideari	eta	beste	sexu-indarkeria	
mota	batzuei,	adingabeak	osteari	eta	bortxazko	lekualdatzeari	dagokienez.	
6.	Indar	publikoari	dagokionez,	ez	amnistiak,	ez	indultuak,	ez	eta	tratamendu	penal	
berezituek	ere,	matxinadarekin	loturarik	ez	duten	delitu	arruntak	har	zitzaketen,	eta,	
bereziki,	nork	bere	burua	aberasteko	edo	banakako	ongia	lortzeko	asmoz	egindakoak.	
7.	Matxinoen	kasuan,	amnistiak	armak	uztea	eta	sistema	konstituzionala	errespetatzeko	
konpromisoa	zituen	baldintzatzat.	Egia	eskaintzeko	eginbeharra	bertan	behera	uzten	
zuen,	eta	Estatuaren	esku	geratzen	zen	ordaina.	FARC-EPk	aurreratutako	matxinadarekin	
lotutako	jokabideengatik	preso	zeuden	guztiak	kartzelatik	atera	behar	zituzten,	bai	justizia	
arruntari	zegokion	amnistiaren	bidez,	bai	JEPren	esku	baldintzapean	aske	geratzeagatik.	
Antzeko	neurriak	ezarri	ziren	prebentziozko	espetxealdian	zeuden	indar	publikoko	
kideentzat	edo	Bakerako	Jurisdikzio	Bereziaren	mende	zeuden	kondenatuentzat.	
8.	Nahiz	eta	1820ko	legearen	diseinua	aurreko	edozein	amnistia-lege	baino	zorrotzagoa	
eta	zorrotzagoa	izan,	bakearen	etsaiek	legearen	aurkako	erasoak	egin	zituzten,	matxinoak	
armak	uzteko	prozesua	amaitu	ondoren.	JEPren	Estatutu	Legearen	proiektuaren	aurka	ere	
jo	zuten	erasoek.	
	1820	Legearen	aurkako	erasoaren	ardatza	izan	zen	amnistia-lege	horrek	onurak	ematen	
zizkiela	erantzukizunen	aitorpenik	egin	gabe,	egiari	ekarpenik	egin	gabe	eta	gizarte-lanen	
konponketarik	egin	gabe	kondenatutako	pertsonei,	eta	ez	zekitela	aurkakotzat	hartu	
behar	ziren	egiaren,	justiziaren,	erreparazioaren	eta	ez	errepikatzearen	mekanismo	eta	
neurriak,	baldintzazkotasun-harremanen	eta	justiziaren	edozein	tratamendu	berezi	
eskuratzeko	eta	mantentzeko	pizgarrien	bidez	elkarri	lotutako	multzo	gisa,	betiere	
aitortzan	oinarrituta.	Egia	eta	erantzukizunak,	eta	Genevako	Hitzarmenen	II.	Protokolo	
Gehigarriari	jarraikiz,	Bake	Akordioa	sinatu	ondoren,	amnistia	"ahalik	eta	zabalena"	
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bultzatu	behar	zela,	eta	amnistia	bakar	batek	ere	ez	duela	obligazio	indibidualik	biktimak	
amnistiatzeko	moduko	jokabideen	ondorioz	erreparatzeko,	kontuan	hartuta	matxinadaren	
oinarri	den	delitu	politikoa	betebehar	politikoaren	esparruan	sartzen	dela:	"Gizonak	bere	
burua	arriskuan	ez	jartzea	da	helburua".	La	rebelión	contra	la	tirania	y	la	opresión	",	
Eskubideen	Adierazpen	Unibertsalaren	hitzaurrean	jasotakoaren	arabera.	
9.	Aginte-katearen	ondoriozko	erantzukizun-arauei	dagokienez,	kontuan	hartuko	litzateke	
"dagokion	jokabidearen	kontrol	eraginkorra,	jokabide	hori	gauzatu	aurretik,	bitartean	eta	
ondoren	eskura	duen	informazioan	oinarritutako	ezagutzan,	bai	eta	dagozkion	ikerketak	
prebenitzeko	eta,	gertatu	bada,	sustatzeko	eskura	dituen	bitartekoetan	ere",	eta	hori	
Nazioarteko	Zigor	Gortearen	Estatutuaren	28.	artikuluan	ezarritakoari	atxikitzen	zaio.	Hala	
ere,	definizio	horrek	mugatu	egiten	ditu	indar	publikoarentzat	nazioarteko	
jurisprudentziak	ezarritako	aginte-kate	bidezko	erantzukizun-printzipioak.	Defizit	hori	
nazioarteko	zuzenbidearen	formulazioa	gehituz	gainditu	zen,	honako	hau	adierazten	
baitu:	"Dagokion	jokabidearen	benetako	kontrola	da	nagusiak	bere	mendekoen	gainean	
kontrol	egokia	izan	izana,	delituzko	jokabidea	gauzatzeari	dagokionez,	nazioarteko	
zuzenbidean	ezartzen	den	bezala".	
Nolanahi	ere,	gerrilla	izanik,	beharrezkoa	izango	zen	kasu	bakoitzean	frogatzea	kate	hori	
ezagutzeko	moduan	zegoela,	eta,	ezagutu	izan	balu,	bitarteko	eraginkorrak	zituela	
jokabidearen	jarraipena	eragozteko.	Eta	"aurreko	erakundeak	erantzukizunak	aztertzeko	
hartu	dituen	erabakien	garrantzia"	kontuan	hartzea	erantsi	zen,	hori	non	bis	in	idem	
printzipioa	errespetatzearen	arabera,	jokabide	bera	bi	aldiz	zigortzea	debekatzen	baitu.	
V.	JEPen	distortsioak	eta	aldaketak,	legegileak	eta	Konstituzio	Auzitegiak	egindakoak.	
Alde	bakarretik,	legeak	ezartzeko	prozesuan,	Estatuak	ere	aldatu	egin	zuen	erabakitakoa,	
JEP	orientatzen	duten	printzipio	eta	egiturazko	aldaketak	sortuz,	pacta	sunt	servanda	eta	
konstituzio-araua	urratuz,	hala	nola	2017ko	002	legegintza-egintza,	zeinak	
erabakitakoaren	edukia	betetzera	behartzen	baitzuen	instituzionalitatea.	
1.	Konstituzio	Gortea	izan	zen	biktimen	eta	bakerako	justiziaren	akordioan	funtsezko	
aldaketak	eragin	zituen	lehena,	2017ko	azaroaren	14ko	C674/17	epaia	eman	zuenean,	
2017ko	01	Legegintza	Egintzaren	konstituzionaltasuna	berrikusteari	buruzkoa.	Epai	horren	
bidez,	Konstituzioaren	xedapen	iragankorren	titulu	bat	sortu	zen,	gatazka	armatua	
amaitzeko	eta	bake	egonkor	eta	iraunkorra	eraikitzeko,	eta	beste	xedapen	batzuk	eman	
ziren.	Ondorioz,	aldaketa	nabarmenen	artean:	-	JEPk	itxiera-jurisdikzio	gisa	zuen	
autonomiarekin	amaitu	zuen,	jurisdikzio	horrek	justizia	arruntarekiko	erabateko	
autonomia	bermatzen	zuten	JEPren	edukiak	ordainezinak	zirela	deklaratuz.	Beste	
jurisdikzio	batzuen	esku-sartzerik	ezaren	bermea	erabili	gabe	geratu	zen.	
-	Justizia	arruntarekiko	eskumen-gatazkak	ebazteko,	Konstituzio	Auzitegiak	ebatzitako	
JEPren	erabakien	gaineko	tutoretzak	aplikatzeko,	JEPBko	epaileei	zehapenak	eta	diziplina-
zuzenketak	aplikatzeko,	justizia	arrunta	alde	batera	utzita,	eta	JEPren	eta	indigenen	
jurisdikzioaren	arteko	eskumen-arazoak	ebazteko	aurreikusitako	mekanismoak	eta	JEPk	
jurisdikzio	horrekiko	koordinazio-mekanismoak	ezartzeko	duen	ahalmena	ezin	direla	bete	
adierazi	zen.	
-	"Baldintzazkotasun-araubidea"	aldatu	zen,	baina,	matxino	ohiei	dagokienez,	SIVJRNR	
sisteman	jarraitzeko	baldintzak	gehitu	ziren,	azken	akordioan	aurreikusitakoez	
bestelakoak,	baldintza	horiek	honako	hauek	baino	ez	ziren:	armak	uztea,	Egiak	Argitzeko	
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Batzordeari	eta	Desagertuak	Bilatzeko	Unitateari	buruzko	betebeharrak	betetzea	eta	
Desagertuak	Bilatzeko	Unitateak	emandako	ebazpenak	betetzea.	Auzitegi	Nazionalak	
Nestor	Humberto	Martinez	Neira	Estatuko	fiskal	nagusiak	ezarritako	betebeharra	gehitu	
zuen,	hau	da,	FARCek	gatazkan	erabilitako	"mota	guztietako	ondasunen	inbentarioa	
egiteko	prozedurei	eta	protokoloei"	buruzko	informazioa	ematea.	Aitzitik,	
baldintzapekoen	artean	ez	zen	sartu	talde	paramilitarrek	eta	indar	publikoak	egindako	
nazioarteko	krimen	larriei	buruzko	informazioa	ematea.	
-	Gorteak	zehaztu	gabeko	kontzeptuak	sartu	zituen	baldintzen	artean,	hala	nola	"delitu	
berririk	ez	egitea",	"Etengabeko	betearazpeneko	deliturik	ez	egitea"	edo	"bizitza	zibilera	
integralki	itzultzeko	prozesua	bermatzen	aktiboki	laguntzeko"	betebeharra.	
-	Gorteak	borrokalariak	ez	ziren	"hirugarrenak"	JEPren	nahitaezko	jurisdikziotik	kanpo	utzi	
zituen,	eta	horrek	akordioaren	funtsezko	ardatza	hautsi	zuen,	hots,	gatazkaren	ondoriozko	
erantzukizunak	izan	zitzaketen	guztientzat	justizia	ezartzea,	borrokalari	uniformedun	edo	
zibil	gisa	esku	hartu	izana	alde	batera	utzita.	Baztertze	horrek,	zalantzarik	gabe,	
zigorgabetasuna	errazten	du,	eta,	beraz,	biktimen	eskubideen	aurka	egiten	du.	Gorteak	
hirugarrenak	baztertzeko	emandako	argudioak,	legeak	aurrekoen	erantzukizunak	
ezagutzeko	ezartzen	duen	epaile	naturalaren	ustezko	nagusitasunak,	ez	du	sendotasunik,	
epaile	naturalaren	eskubideak	berak	gerrillariei	eta	indar	publikoko	kideei	laguntzen	
baitie.	Bakerako	trantsiziozko	justizia-sistemetan,	ohikoa	da	printzipio	horri	salbuespen	
bat	aplikatzea	–	Aztertu	beharreko	jokabideak	gertatzen	diren	unean	legeak	aurrez	
zehaztutako	epaile	naturalarentzako	eskubidea	–	gatazkaren	ondorioz	ustez	
erantzukizunak	dituzten	pertsona	guztientzat.	
-	Gorteak	foru	berezi	zalantzagarria	–	Kolonbiako	Gobernuak	eskatuta	aitortua	–	zabaldu	
zuen	presidente	eta	presidente	ohientzat	2017ko	Azken	Akordioan	eta	001	Legegintzako	
Ekitaldian,	forudun	konstituzional	guztiei,	azaldu	bezala.	
-	Kongresuak	onartutako	eta	Auzitegi	Konstituzionalak	ordaingarritzat	jotako	JEPren	
Estatutuaren	Legearen	testuak,	berriz	diogu,	JEPren	ebazpenen	aurka	jar	zitezkeen	
prozesu-errekurtsoak	areagotu	zituen,	eta	baldintzapekotasun-baldintza	berriak	ezarri	
zituen	JEPk	gerrillari	ohien	aurkako	ekintza	penalari	uko	egiteko	kasuak	aplikatu	ahal	
izateko.	
2.	Konstituzio	Auzitegiak	Estatutuari	buruzko	Legearen	izapidean	akordioa	aldatzen	zuten	
aurretiazko	ebazpenekin	batera,	Kongresuak	ezabatu	egin	zituen	PHBk	justizia	
arruntarekiko	erabateko	autonomia	bermatzen	zuten	edukiak;	neurriz	kanpo	zabaldu	
zituen	baldintzen	araubidea	eta	PHBk	eskumen	pertsonalaren	aplikaziotik	kanpo	uzteko	
kasuak,	baina	soilik	FARC-EPko	lehengo	matxinoei	aplikatutakoari	dagokionez,	ez,	ordea,	
sistemari	helduko	ziren	indar	publikoko	kideei	dagokienez.	
3.	Aldaketa	horien	helburua,	batez	ere	Martínez	Neirak	presionatuta,	matxinadako	ahalik	
eta	kide	ohi	gehienak	egia	eskaintzeko	eta,	hala	badagokio,	erantzukizunak	aitortzeko	
mekanismoetatik	kanpo	uzten	saiatzea	zen.	Horregatik	sartu	dira,	halaber,	Estatutuari	
buruzko	Legean	zehaztu	gabeko	baldintza	horiek,	hala	nola	"delitu	berririk	ez	egitea",	
zehaztu	gabe	inola	ere	ezin	dela	izan	delitu	arrunta.	Edo	"exekuzio	iraunkorreko	deliturik	
ez	egitea";	edo	"aktiboki	laguntzea	bizitza	zibilera	modu	integralean	itzultzeko	prozesua	
bermatzen";	zalantzarik	gabe,	horrek	edozein	pertsonaren	ahalmenak	eta	gaitasunak	
gainditzen	ditu,	baldin	eta	ikusten	bada,	definizioz	prozesu	kolektiboa	den	itzulera	hori	
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Estatuari	dagokiola	bermatzea,	prozesu	hori	arrakastatsua	egiten	duten	tresnak	
ahalbidetuz.	
4.	Balizko	ez-betetzeek,	indar	publikoko	kideentzako	tratamendu	bereziak	–	zehapen	
leheneratzaileak	–	onurak	eta	jazarpen	penalari	uko	egitea	–	galtzeaz	gain,	eskubideak	
galtzea	ere	ekarriko	lukete,	hala	nola	gatazkarekin	lotutako	gertaerengatik	estradiziorik	ez	
izateko	eskubidea,	edo	bermeak	galtzea,	zuzenbide-estatu	batean	bermeak	pertsona	
ororentzat	egon	behar	direnean,	horien	inguruko	inguruabarrek	eraginik	izan	gabe.	
	5.	Mehatxu	horien	muturra	parte-hartze	politikoaren	balizko	eraginera	ere	hedatu	zen;	
izan	ere,	JEPen	Estatutuaren	Legean	ezartzen	da	egia	osoa	eta	erantzukizunak	aitortzea	
parte-hartze	politikorako	eskubideak	baliatzeko	oinarria	dela,	eta	horrek	urratu	egiten	du	
2017ko	001	Legegintzako	Ekintzak	jasotakoa,	honako	honi	dagokionez:	"Egia	aurkezteko	
betebeharrak	ez	dakar	erantzukizunak	onartzeko	betebeharra".	Politikan	aritzea	armak	
uztea	eta	Bake	Akordioaren	betebeharrak	betetzea	baino	ez	zen,	eta	betebehar	horien	
artean	ez	dago	"erantzukizunak	aitortzea",	presuntzio-printzipioaren	errespetutik	abiatzen	
delako.	Gehiegikeriarik	egin	gabe	esan	daiteke	praktikan	"erruduntasun-presuntzioaren	
printzipioa"	ezarri	zitzaigula.	
6.	Eta	"prozedura	dialogikoa"	deiturikoa	sartzeari	buruz	hitz	egin	dugu,	biktimen	
eskubideekiko	interesa	argudiatuz,	baina	modu	hipokritikoan;	izan	ere,	hori	egiten	
dutenak	Bakearen	Egoera	Bereziak	existitzeko	aukera	ukatu	ziotenak	dira,	edo	
usurpatutako	lurrak	nekazariei	itzultzea	oztopatu	dutenak,	edo	oztopoak	jarri	dizkietenak	
landa-garapenerako	programak	ezartzeko	eta	biktimei	erreparazio	materiala	emateko	
nahitaezkoa	da.	
7.	Bestalde,	Prozedura	Legeak	ezarri	zuen,	erabakitakoaren	aurka,	egia	aitortzea	aitorpen	
judizialaren	baliokidea	dela.	Goragoko	mailako	arau-mailarekin	normalizatuta	zegoena	zen	
"(...)	egia	emateko	betebeharrak	ez	dakar	erantzukizunak	onartzeko	betebeharra	(...)",	
baina	gertatu	zena	izan	zen	trantsiziozko	jurisdikzio	berezi	bat,	"Bake	egonkor	eta	
iraunkorra"	lortzeko	pentsatua,	legezkotasunera	pasatzen	ari	direnak	harritzeko	zigor-
sistema	bihurtu	zutela.	
8.	"Etsaiaren	zuzenbide	penalaren"	eta	"egilearen	zuzenbide	penalaren"	ildo	horren	
barruan,	ahaleginak	egin	ziren	FARCen	zuzendaritzari	eragiteko,	JEPri	frogak	egitea	
debekatzeko,	edo	estradiziorik	ezaren	bermea	aplikatzeari	buruz	ezagutzen	dituen	
prozeduretan	egotzitako	jokabidea	ebaluatzeko.	Eta	hori	Jesus	Santrichen	aurka	egindako	
muntaia	isekariaren	esparruan	egin	zen,	narkotrafikoaren	delituan	parte	hartzeko,	
defentsarako	bermerik	eman	gabe,	eta	horrek	nabarmen	berretsi	zuen	segurtasun	
juridikorik	ezaren	egoera,	agertoki	nazionalean	sartzen	zen	alderdi	berriaren	
militantziarekin	bat	egiten	zuena.	Azkenik,	Konstituzio	Auzitegiak	Prozedura	Legearen	zati	
hori	ezin	dela	bete	adierazi	zuen,	JEPk	berak	jada	objektatu	baitzuen.	
9.	Eta	lehendik	zegoen	Amnistia	Legearen	aurkako	aldaketa	garrantzitsuenetako	bat,	
Erromako	Estatutuarekiko	atxikimenduan	15	urtetik	beherakoen	errekrutatzea	
amnistiaezintzat	jotzen	zuena,	Konstituzio	Auzitegiak	egin	zuen,	18	urtetik	beherakoen	eta	
15	urtetik	gorakoen	errekrutatzea	2005eko	ekainaren	25a	baino	lehen	egin	zenean	
bakarrik	amnistiagarria	izango	zela	erabakitzean.	
VI.	Nazioko	Fiskaltza	Nagusiaren	eta	beste	deabru	batzuen	zeregina.		
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1.	SIVJRNR	eta,	jakina,	Bake	Akordioaren	saboteoaren	erdian,	Fiskaltza	Nagusiaren	
etengabeko	ekintza	izan	zen,	bere	kargu	Nestor	Humberto	Martínez	Neira	egon	zenean.	
Subjektu	horrek	hasieratik	oztopatu	zuen	paramilitarismoa	desegiteko	Unitate	Berezia	
sortzea	eta	martxan	jartzea,	eta	aldi	berean	JEPren	aurka	ankertu	zen.	2017ko	hasieran	
María	Paulina	Rivero	fiskalordetzaren	bidez	helarazitako	aldaketa-proposamenak	izan	
ziren	Ivan	Duquek	ondoren	hartu	zituen	argudioak	2018.	urtearen	amaieran	Estatutu	
Legeari	bere	eragozpenak	jartzeko.	Horiek	izango	dira	bake	prozesuaren	aurkako	alderdi	
politikoen	argudio	berberak,	2017ko	001.	
2.	Martínez	Neirak	hasieratik	oztopatu	zuen	Amnistia	Legearen	aplikazioa,	"Hirugarrenak"	
baztertzea	bultzatu	zuen	(adibidez,	talde	armatuen	edo	krimen	larrien	sustatzaileak,	
antolatzaileak	edo	finantzatzaileak),	zigorgabetasun-egoeran	egon	zitezen;	JEP	sortzeko	
akordioaren	74.	zenbakian	aurreikusitako	erakunde	kriminalen	eta	paramilitarismoaren	
ondorengoen	aurkako	borrokarako	unitate	berezia	sortzearen	aurka	agertu	zen,	eta	
Autonomia	funtzionala	kentzeko	inguruabarrak.	
3.	Subjektu	negargarri	horrekin	koordinatuta,	Ivan	Duqueren	Gobernuak	Egiaren,	
Justiziaren,	Erreparazioaren	eta	Ez	errepikatzeko	Bermeen	Sistema	Integralari	(SIVJRNR)	
buruzko	akordioa	aldatzeko	ahalegin	guztiak	egin	zituen,	bereziki	Bakerako	Jurisdikzio	
Berezia	(JEP).	Horretarako,	2018ko	024	Legegintza	Ekitaldiaren	proiektua	aurkeztu	zen,	
2017ko	001	Legegintza	Ekitaldiaren	erreformarantz.	Eta	horixe	zen,	hain	zuzen	ere,	zentro	
demokratikoari	atsegin	emateko	modu	legala,	Bake	Akordioa	edo	"paper	zital	hori"	(hori	
ere	esaten	zioten)	"hausteko"	bere	eldarnioan,	baina	ekimen	hori	artxibatu	egin	zen	
parlamentuaren	babesik	ezagatik.	Gogoan	izan	behar	da	Konstituzioa	erreformatzeko	
proiektu	hark	indar	publikoko	kideak	JEPren	aurrean	agertzea	galarazten	zuela,	jurisdikzio	
horri	heltzea	erabakitzen	zuten	indar	publikoko	kideak	epaitzeko	areto	berezi	bat	sortuz.	
Berez,	beste	egitura	bat	sortzea	zen,	hamalau	magistraturekin,	zeinen	ezaugarriak	soilik	
Indar	Militarretako	kide	ohiek	bete	baitzitzaketen,	halako	moldez	non	oso	agerikoa	
baitzen	gatazka	armatuaren	egia	prozesala	kontrolatzeko	asmoa,	Kolonbian	egiturazko	
zigorgabetasuna	hedatuz	eta	horrekin	amaitzea	saihestuz.	Proiektua,	zorionez,	artxibatu	
egin	zen	parlamentuan	uribismoaren	gehiengoa	ez	zegoelako.	
4.	JEPren	aurkako	hurrengo	aurrerapen	handia	presidenteak	Estatutu	Legearen	proiektuari	
jarritako	eragozpenak	izan	ziren,	Konstituzio	Auzitegiak	jada	neurrizkotzat	jo	ondoren.	
Ezohiko	eran,	Duquek	bere	zehapenari	uko	egin	zion,	desegokitasun	politikoa	argudiatuz,	
bere	hilgarritasunagatik	ezin	zuela	konstituzio-kontrakotasunik	argudiatu	ordez.	Baina	
eragozpen	horiek	errefusatu	egin	ziren	Ganberan,	Senatuan	bezala,	eta,	ondoren,	Gorte	
Konstituzionalak	bere	eraginkortasunik	eza	adierazi	zuen,	eta	Duquek	hura	zehatu	eta	
indarrean	jartzeko	betebeharra	hartu	zuen,	horixe	egin	baitzen,	baina	jada	aipatu	ditugun	
deformazio	guztiei	buruzko	lege	bati	dagokionez,	zeinak,	zalantzarik	gabe,	ez	baitute	jada	
bakegintzarako	tresna	bihurtzen,	baizik	eta	FARCeko	gerrilla	zaharraren	aurkako	
berraliazio.	
5.	Kolonbiako	Estatuak	abian	jarri	berri	duen	kontrainsurgentzia-kapitulua	garatuz,	
uribismoa	protagonista	negargarri	izanik,	eta	Ivan	Duque	pelelearen	buruan	gobernuaren	
ordezkari	gisa,	aurrekoari	delitu	politiko	eta	lotuen	murrizketa	berriak	gehitzen	zaizkio;	eta	
lehen	kolpe	handia	amnistiari	ematen	diote,	ez	Legegintza	Egintza	aldarrikatuz.	2019ko	
uztailaren	15ean,	"Konstituzio	Politikoaren	150.	artikuluko	17.	zenbakiari	tarteki	bat	eta	
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parametro	bat	gehitzen	dizkio",	ez	Legegintza	Ekitaldian	zabaldutako	delitu	politikoaren	
kontzepzioa	aldatu	nahian.	001	de	2017	eta	2016ko	1820	Amnistia	Legean,	non	delitu	
politikoarekin	lotutako	delituen	espektroak	borrokalariei	eragiten	dieten	jokabide	batzuk	
barne	hartu	zituen,	baina	ez	dira	nazioarteko	krimentzat	hartzen,	hala	nola	operazio	
militarretako	borrokalariak	harrapatzea	eta,	irabazi	pertsonalik	gabe	egonik,	matxinada	
finantzatzea	helburu	zuten	jokabideak.	
6.	Jokabide	horiek	ez	dira	amnistiagarriak,	eta	aurreko	Bake	Akordioekin	alderatuta	
atzeraeraginezko	izaerarik	ez	dutela	adierazten	bada	ere,	zalantzarik	gabe	oztopo	dira	
etorkizunean	armetan	mantentzen	diren	matxinoekin	hitz	egiteko,	eta	are	gehiago,	
ehunka	borrokalari	ohiren	mesfidantza	eta	segurtasun	juridiko	eza	areagotzen	ditu,	
gobernuaren	beste	ez-betetze	bat	bezala,	oraindik	amnistia	jaso	ez	dutelako	Amnistia	eta	
Indulto	Salaren	aldetik.	
7.	Errealitate	hori	gertatzen	da	testuingurutzat	hartuta	gutxienez	500	buruzagi	sozial,	150	
borrokalari	ohi	baino	gehixeago	eta	haien	senideak	hiltzea,	eta	beste	batzuen	aurkako	
jazarpen	edo	gerra	juridiko	nabarmena;	unibertso	horri	hirugarren	kategoriako	
tratamendua	ematen	zaio	beren	eskubideen	errespetuari	buruzko	salaketei	eta	eskaerei	
dagokienez,	eta	komunikabide	handien	edo	propagandaren	buru	diren	estigmatizazio-
ibilaldi	bat	gertatzen	da,	Botere	Blokeko	Gerra.	
8.	Kolonbiako	Estatuak,	gainera,	sistematikoki	uko	egin	dio	borrokalari	ohiak	eta	haien	
senideak	biktima	gisa	aitortzeari,	baldin	eta	Nazioarteko	Zuzenbidearen	–	DIH,	
Nazioarteko	Zigor	Zuzenbidea	edo	Giza	Eskubideen	Nazioarteko	Zuzenbidea	–	arabera	
biktimizazioak	jasan	badituzte,	nahiz	eta	Habanako	Akordioetan	Biktimei	buruzko	2011ko	
1448	Legearen	3.	artikulua	aldatzeko	betebeharra	ezarri,	lege	horren	lehen	urtean	egingo	
ziren	premiazko	ezarpen-neurrien	artean.	Inplikatzen	zuen	Giza	eskubideen	urraketa	
larrien	edo	DIHren	arau-hausteen	zuzeneko	eta	zeharkako	biktimak	aitortzea,	horiek	ere	
borrokalariak	izan	badira.	(...)	",	eta	horrek	zuzenean	aipatzen	zituen	matxinatuak	eta	
haien	senideak,	lehen	–	gutxieneko	salbuespen	batzuekin	–	biktimatzat	hartzeko	aukera	
alde	batera	utzita,	eta,	horrela,	Nazioarteko	Zuzenbideak	jasotzen	duen"	
unibertsaltasunaren	printzipioa	"urratzen	zen.	
Lazerien	sintesi	horretatik	ondoriozta	daiteke	hitzartutakoa,	haren	inplementazioa,	ez	dela	
ezagutzen;	izan	ere,	barne-mailako	eta	nazioarteko	konpromiso	politiko	eta	juridikoa	da,	
horrela	sinatu	baitzuten	matxinoen	eta	Santos	Gobernuaren	artean,	Kolonbiako	
Estatuaren	ordezkari	gisa.	Eta	berez	oso	larriak	diren	eta	akordioarekin	apurtzen	duten	ez-
betetze	horiei	Landa	Erreforma,	legez	kontrako	erabilerako	laboreak	ordezteko	politikak,	
Erreforma	Politikoa	eta	indarkeria	bizitza	politikotik	desagerrarazteko	neurriak	ezartzea	
oztopatzen	dutenak	gehitu	behar	zaizkie.		
Inplementazioa	geldiarazteak	eragina	izan	du,	halaber,	biktimei	emandako	arretan	eta	
hain	bake	egonkor	eta	iraunkorra	bultzatu	behar	zuten	puntuetan,	eta	argi	geratu	da	
akordioa	zein	JEPren	prerrogatibak	ez	aplikatzea	edo	lehentasunezko	jurisdikzioa	ez	
aplikatzea	eragozteko	egindako	babesak	hutsaldu	egin	direla	erakundeen	maltzurkeriaren	
kontura,	eta,	azken	batean,	itundutakoa	txikitu	egin	zutela,	Herriaren	adiskidetzea	lortze	
historikoaren	oportunitatea	txikituz.	
	
Anaitasunez,	
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FARC-EP	komandanteen	ezohiko	bilera,	Borrokak	Aurrera	Jarraitzen	Du	
	
Oharra:	dokumentu	hau	egiteko,	Habanako	Akordioaren	inplementazioa	modu	kritikoan	
aztertu	duten	analisten	eta	legelarien	ikuspuntu	publikoak	kontsultatu	ziren,	Egiaren,	
Justiziaren,	Erreparazioaren	eta	Ez	errepikatzearen	Sistema	Integralari	dagokionez.	Ez	du	
arretarik	jartzen		JEPren	Estatutu	Legearekiko	presidentetza-eragozpenei	buruzko	
kapituluaren	xehetasunetan.	
	
	
	
	
	

FARC-EPk	Junge	Welt	egunkari	alemaniarrari	
erantzun	dio	
	
"Zenbat	gehiago	itxaron	behar	genuen?"	
01.	Azaroa	2019	
FARC-EP	gerrilla	zaharreko	zati	bat	borroka	armatura	itzuli	zen.	Horrek	oligarkiari	egozten	
dio	Bake	Akordioaren	porrotaren	erantzukizuna.	Ivan	Marquezek	eta	Jesus	Santrichek	
Junge	Welt	egunkari	alemaniarrarekin	izandako	elkarrizketa.		
1.Abuztuaren	29ko	komunikatuan	iragarri	duzue	borroka	armatura	itzuliko	zaretela.	
Zergatik	orain?	Eta	zein	da	helburua?	Nola	laburbil	liteke	orain	aplikatuko	duzuen	
estrategia	eta	nola	erlazionatzen	da	egungo	une	historiko	eta	geopolitikoarekin?	
Habanako	Bake	Akordioa	Kolonbiako	gatazkari	irtenbide	politikoa	emateko	dokumentua	
izan	zen.	Akordio	gisa,	indarren	korrelazio	soziala	eta	gerraren	balantze	politiko-militar	eta	
historiko-zehatza	adierazten	zituen.	Hala	planteatzen	dugu	FARC-EP	legera	igaro	aurreko	
Gerrilarien	Hamargarren	Konferentzia	Nazionalaren	tesi	politikoetan.	Konponbide	
politikorako	tresna	gisa,	alderdiek	onartu	behar	zuten	armek	eta	suzko	botereak	ez	zutela	
arerioa	garaitzea	lortu,	eta	gerraren	kontura	herrialdeak	pairatzen	zuen	maila	ororen	
ageriko	eragina	ez	luzatzeko,	borrokaren	jarraipena	bilatu	behar	zela	soilik	baliabide	
politikoen	bidez.	Akordioak	ez	zuen	adierazten	gure	asmo	estrategikoak	indar	iraultzaile	
gisa	gauzatzea,	eta	are	gutxiago	uler	zitekeen	gure	indar	politiko-militar	gerrillariaren	
kaudikazio	gisa.	Laburbilduz,	ez	genuen	iraultzaren	zirriborrorik	egin	nahi,	ez	eta	
errenditzearena	ere,	askotan	Gobernuaren	aldetik	hitz	ziztrin	eta	zentzugabeak	besterik	
entzuten	ez	ziren	mahai	batean.	
Gizarte-ongizatea	eragozten	duten	funtsezko	arazoak	konponduko	zituzten	gutxieneko	
eraldaketak	demokrazia	batean	aurreratzeko	aukera	emango	zuten	baldintzak	ezartzea	
zen	gure	asmoa,	jakinda	ez	zela	ordena	kapitalistari	datxekion	gatazkaren	helburua	edo	
gainditzea,	baizik	eta	borroka	sozialaren	eta	klaseen	arteko	borrokaren	jarraipenerako	
bidea,	oinarri	gisa	borrokaren	adierazpen	armatuaren	amaiera	jarriz,	FARC-EP	
antolamendu	politiko	legalaren	izaera,	masen	eskutik,	ekintza	politiko	irekirako	berme	
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ziurrekin,	egiturazko	eraldaketen	alde	jarraituko	luketenak,	egiazko	demokrazia	eta	
justiziako	ordena	sozial	berri	baterantz.	Establezimenduak	hautsi	egin	zuen	akordio	hori,	
inplementazioa	hasi	behar	zen	unetik	bertatik,	eta	oztopoak	ere	ezarri	ziren	lehenago.	
Jarraian,	Juan	Manuel	Santosena	ordezten	hasi	zen	Gobernuak	ez-betetzeak	modu	
egokian	eta	ezkutaezinean	sakondu	zituen,	tranpaz	eta	odolez	eta	suz	bete	zituen	
borrokalari	ohiak	berriro	lanean	hastea	segurtasun	juridiko,	pertsonal	eta	ekonomikoz,	eta	
alde	batera	utzi	zituen	komunitate	pobretuenei	agindutako	aldaketak,	esaterako,	Landa	
Erreforma	Integrala.	
Akordioa	hautsita,	nahiz	eta	bizirik	mantentzeko	ahaleginak	egin,	armen	bideari	berriro	
ekitea	beste	aukerarik	ez	genuen	izan;	izan	ere,	akordioko	konpromisoak	gure	historiaren	
haustura	ziren,	baina,	aldi	berean,	jarraitutasun-ildo	bat	ziren.	Altxamendu	armatuan	
atzera	egitea	ez	zen	desmobilizaziotzat	hartu,	eta	ezin	zen	matxinadaren	alde	bakarreko	
konpromisoa	izan.	Beraz,	establezimenduaren	traizioa	erabat	eta	gero	eta	nabarmenago	
geratuz,	legezkotasunaren	bidea	berriro	itxita,	gu	ezin	ginen	derrotismoan	eta	amore	
ematean	erori.	Duintasunean	esku	hartu	ziguten,	estigmatizatu	eta	kalumniatu	gintuzten,	
muntaia	nazkagarriak	egin	zituzten,	jazarpen	judiziala,	estradizio	saiakerak	eta	
adiskidetzea	fartsa	bat	zela	adierazten	zuten	hilketak,	eta	bakea	gezurren	bandera.	
Orduan,	zenbat	gehiago	itxaron	behar	genuen	gure	erreakzioa	legitimotzat	jotzeko.	Hori	
ez	zen	inoiz	gertatuko,	sakrifikatu	egin	nahi	gintuztelako	eta	erakunde	iraultzaile	baten	
itxura	galdu.	
Halako	moldez,	non	oraina	abaguneko	erantzuna	baita	defentsa	legitimoaren	beharrari	
eta	hainbeste	ezbeharren	erdian	berpizte	posible	baten	sugarra	ahultzen	edo	itzaltzen	ez	
uzteko	betebeharrari.	Beraz,	Kolonbiako	klaseen	arteko	borroka-prozesu	oso	espezifiko	
bati	lotutako	determinazioa	da,	une	honetan	nazioarteko	testuinguruan	dagoen	indar-
korrelazio	mota	alde	batera	utzita.		
Hala	ere,	horrek	ez	du	esan	nahi	kapitalismoak	bizi	duen	egiturazko	krisi	sakona	kontuan	
hartzen	ez	dugunik.	Krisi	hori	globala	ez	ezik,	sistemikoa	ere	bada,	errebertsiorik	gabea,	
eta	alderdi	horri	begiratu	behar	diogu,	funtsean	FARC-EPen	Plan	Estrategiko	Historikoaren	
jarraipena	den	borroka-moduak	konbinatzeko	estrategia	bat	garatzen	jarraitzeko,	
abuztuko	manifestuaren	aldaketa	nabarmenekin,	non	indar	publiko	dagokionez	zenbait	
kontsiderazio	azaltzen	diren.		Esan	dugu	gure	altxamendua	Estatuak	Habanako	Bake	
Akordioari	egindako	traizioari	emandako	erantzuna	dela,	eta	Kolonbia	apal,	ezjakin	eta	
mespretxatua	justiziarantz	abiatzea,	bake	ziurraren	bila,	kontuan	hartuta	matxinada	ez	
dela	bandera	garaitua	edo	garaitua;	baina	matxinada	hori,	maitasunaren	indarrez,	bizitza	
duin	eta	gobernu	onaren	ametsak	besarkatzeko	altxatzen	dela	herrian,	argi	eta	garbi	
adieraziz	bere	helburua	ez	dela	herri-interesak	errespetatzen	dituen	soldadua,	polizia,	
ofiziala	edo	ofizialordea,	oligarkia	baizik;	oligarkia	baztertzaile,	ustel,	mafioso	eta	bortitza,	
etorkizuneko	ateak	lapurtzen	jarrai	diezaiokeela	uste	duena.	
Esaten	dugu	modalitate	operatibo	berri	bat	ezagutuko	dela,	batez	ere	erasoaldiari	
erantzungo	diona,	gure	erabakian	gu	hiltzen	ez	jarraitzea	baitago	klaseko	anai-arreben	
artean.	Hortik	datorkigu,	baita	ere,	herri-mina	duten	indar	publikoko	kideei,	elkarrekin	ibil	
gaitezen	beren	aldarrikapenetan	eta	zoriontasunean.	
Kontuan	izan,	halaber,	helburu	ekonomikoak	dituzten	pertsonen	atxikipenak	egiteko	
erabiltzen	ditugun	metodoetatik	urrun	gaudela.	Nolanahi	ere,	armada-	eta	alderdi-egitura	
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duen	indar	politiko-militar	gisa	jarduten	dugu,	Manuel	Marulanda	Velez	komandantearen	
legatuari	jarraitzen	dion	alderdi	marxista-leninista	eta	bolivartarra.	
	
2.	2016an	Bake	Akordioa	sinatu	ondoren,	FARC-EPk	armak	entregatu	zituen.	Prest	
zaudete	borroka	berrietarako?	Nondik	atera	dituzue	armak?	Zenbat	borrokalari	izan	
ditzakezue?	
Gure	borroka	funtsean	politikoa	da;	armak	tresna	bat	besterik	ez	dira,	bitarteko	bat,	eta	ez	
helburu	bat	berez.	Bere	inplementazioa,	aurre	egin	behar	diogun	erregimenaren	izaerak	
inposatutako	behar	bat	da,	bere	oraintsuko	traizioarekin,	izuzko	erregimen	oligarkikoaren	
izaera	berrestea	besterik	egin	ez	duena,	tematutako	hitza	eta	konpromisoak	zapaltzera	
ohitua	dagoena.	Orduan,	armak	erabili	beharrik	ez	balego,	ez	genuke	egingo.	Izan	ere,	
Kolonbiako	gatazkari	irtenbide	elkarrizketatua	eta	erabatekoa	(eragile	armatu	guztiekin)	
bilatzen	ari	gara	behin	eta	berriz,	eta	gatazka	horrek	iraun	egiten	du	eta	zabaldu	egiten	da	
herrialdean.	
Habanako	Akordioa	sinatzea	konfrontazio	hori	arintzeko	elementu	bat	zen,	baina	inola	ere	
ez	zen	bakea,	ELNrekin	(Kolonbiako	indar	iraultzaile	garrantzitsua)	eta	beste	indar	
batzuekin	oraindik	ez	baitzegoen	akordiorik,	eta	ikusten	zena	zen	Ivan	Duqueren	
Gobernuak	gerrilla	horrekin	irekitzen	zen	akordiorako	aukera	hausteko	erabakia	hartu	
zuela.	Gainerakoan,	ehunka	gatazka	armatu	eta	ez	armatu	daude,	herrialdearen	luze-
zabalean	konpondu	gabe	daudenak.	Beraz,	Habanako	Akordioa	oso	garrantzitsua	izan	
arren,	urrats	bat	besterik	ez	zen	adiskidetzeko	bidean,	eta	ez	behar	dugun	bake	osoa	
lortzeko	bidean.	Eta	okerrena	da	elkarrizketaren	bidez	hemisferioaren	gatazka	luzeari	
amaiera	emateko	gertu	egon	ondoren,	porrota	gertatzen	dela	establezimenduak	ez	
zituelako	errespetatu	nahi	izan	negoziazioen	printzipioak,	pakta	sunt	servanda	eta	fede	
ona.	Horregatik	esaten	dugu	establezimenduak	nahi	zuena	lortu	zuenez,	armak	
entregatzea	alegia,	nahita	hautsi	zutela	Bake	Akordioa,	"Paper	zital	hori"	zatituz	–	
Uribistek	dioten	bezala	–.	Eman	genuen	pausoa	eten	egin	zen,	elkarrizketaren	prozedurari	
ulermenerako	tresna	gisa	uzten	zaion	aurrekari	txarraren	larrigarriarekin.	
Armei	buruz,	dauzkagunak	baditugu	eta.	Ziur	asko,	gutxi	edo	asko	dira	aurkezten	den	
egoeraren	arabera.	Konfrontazioa	inposatzen	bazaigu,	erregimenak	militarismoan,	
errepresioan,	gerra	zikinean	eta	herrialdearen	arazoei	zentzuzko	irtenbiderik	ez	bilatzean	
jarraitzen	duelako,	erresistentziarako	baliabide	gehiago	eta	gehiago	bilatu	beharko	ditugu,	
eta	beti	gutxi	irudituko	zaigu	Estatu	jakin	baten	aurrean	lortzen	duguna,	inperio	boteretsu	
eta	gerrazale	batek	babesten	baitu,	Ipar	Amerikako	Estatu	Batuak	kasu.	Baina	prozesu	
eratzaile	ireki	bati	bide	ematen	bazaio,	non	herria	den	subiranoaren	hitzak	entzuteko	
moduko	belarriak	izango	dituen,	eta	bere	nahiak	gauzatzeko	eskuak,	elkarrizketa,	fede	
ona,	itunak,	edozein	fusil	traizionatzen	jarraitu	gabe,	isildu	egin	beharko	da,	zeren	eta,	
edozein	egoeratan,	herrien	arma	nagusia	beren	hitzetan	eta	aldaketarako	erabakimenean	
baitago.	Horren	adibide	asko	daude	kontinentean	eta	munduan.	Haitin,	Ekuadorren,	
Perun,	Txilen,	adibidez,	Latinoamerikako	anai-arrebak	kalean	uzten	dizkiguten	adibideak	
besterik	ez	ditugu	ikusiko.	Edo	gure	herriko	hirietako	kaleetan	ikasleek	Duqueri	esaten	
diotena.	Arazoa	da	Latinoamerikako	eta	Karibeko	herrialde	askotan	ikusten	ari	den	
inplosioa	neoliberalismoaren	porrotaren	ondorio	dela,	hau	da,	gizarte-egoera	
miserablearen	ondorio,	non	gehiengoak	murgiltzen	ari	diren	kapitalista	handien	diru-
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kutxak	betetzen	diren	bitartean,	aldi	berean	gizarte-justiziako	bideak	aukeratzen	dituzten	
herrialdeetan	krisiak	sortzen	saiatzen	diren	bitartean.	Orduan,	izu-erregimenen	aurrean,	
herriei	ezin	zaie	ukatu	matxinadarako	duten	eskubidea,	bere	modalitate	guztietan.	Herriak	
ezin	dira	kondenatu	beren	borrokek	zilegitasuna	izan	dezaten	bular	biluziekin	eta	martiri	
bokazioarekin	errepresioari	aurre	egitera.	
Kausa	honetako	militantzia	desadostasunaren	baitan	kontatzen	dugu,	gure	ideia	ez	baita	
gerra	onartzea	erregimenaren	makina	militarra	aurrez	aurre	borrokatuz.	Ez.	Gatazka	
honetan,	konponbidea	beti	egongo	da	herriaren	esku.	Kaleetako,	negoziazio-mahaiko,	
hautestontzietako	edo	matxinada	armatu	bateko	gehiengoek	definitzen	dute	irteera.	
Nor	eta	zenbat	daude	armatuta?	Bakea	maite	duen	jendea,	fusilei	eusten	jarraitzea	
erabaki	duena,	etsitzeko	prest	ez	dagoelako,	oligarken	elite	bati	gehiengoei	justizia	
sozialeko	ametsak	egitea	eragozten	uzteko	prest	ez	dagoelako.	Agian	ez	dira	asko,	baina	
nahikoa	dira	matxinadaren	sugarra	eta	matxinadaren	bidezko	emantzipazioaren	argia	
piztuta	mantentzeko.	Eta	horretan	sinesten	dugu	txinparta	batek	belardia	piztu	dezakeela,	
beraz,	ez	dago	desespero	grinarik	munstroak	armatzera	eramango	gaituenik.	Besteak	
beste,	gure	baliabideak	mugatuak	direlako	eta	ahalik	eta	modu	arrazionalean	erabili	behar	
direlako,	merkatu	klandestinoetako	armek	kostu	handiak	dituztelako.	Mundu	kapitalista	
honetan,	arma	iturriak	beti	daude	irekita.	Dauzkagun	fusil	gehienak	amerikarrak	eta	
israeldarrak	dira,	baina	ez	zituen	Trumpek	bidali.	Hori	ez	da	funtsean	armen	kontua,	ideien	
kontua	baizik,	eta,	horregatik,	gure	asmorik	eta	asmorik	handiena	da	gure	programan	eta	
Kolonbia	Berriaren	aldeko	Plataforma	Bolivartarrean	planteatuta	dagoen	asmo	politiko	
baten	inguruko	borondateak	batzea.	
	
3.	Komunikatuan	ez	duzue	bake	elkarrizketa	berri	bat	baztertzen,	baina	Kolonbiako	
Gobernu	berri	batekin.	Zergatik	uste	duzue	Gobernu	berri	batekin	egin	daitekeela	
aurretik	porrot	egin	zuena?	Nola	eman	beharko	litzateke	elkarrizketa-prozesu	berri	bat	
eta	nolakoa	da	aipatu	duzuen	proposamena	prozesu	eratzaile	bati	buruz?	
Kolonbiako	gatazkari	irtenbide	politiko	negoziatua	ematea	alderdi	estrategikoa	da,	ez	
koiunturala.	FARC-EPren	bilakaeraren	konstante	historikoa	da.	Guk	ez	diogu	uko	egin.	
Planteamendu	horretan	jarraitzen	dugu,	ohartaraziz	ezin	dugula	onartu	kolonbiarren	irrika	
horri	iseka	egitea.	Orduan,	abuztuko	dokumentuak	arretaz	irakurtzen	badituzu,	fariar	
gerrillarien	proiektua	berrabiarazteko	oinarria	baitira,	ikusiko	duzu	asmoen	errepikapena	
direla.	Izan	ere,	miserian,	desberdintasunean	eta	bazterketa	politikoan	oinarritutako	gure	
gizartearentzat	beharrezkoak	izan	ziren	aldaketak	ez	dira	gauzatu.	Bake	Akordioa	
traizionatu	egin	zen,	ez	soilik	FARCi	dagokionez,	baizik	eta,	batez	ere,	Landa	Erreformaren,	
irekiera	demokratikoaren,	biktimen	aldarrikapenaren	edo	legez	kanpoko	erabilerako	
laboreak	ordezteko	politikaren	bidez	faboratu	behar	ziren	komunitateei	dagokienez.	Baina	
puntu	horietatik	haratago,	hainbat	erreforma	daude,	gai-zerrendan	daudenak	eta	
erregimenak	Habanan	jorratzeari	uko	egin	zionak,	baina	prozesu	konstituziogile	baten	
bidez	ebatziko	zirela	suposatzen	zena.	Konpromiso	hori	hartu	zuen	Santosek.	Konpromiso	
hori	dago	inplizituki	Habanako	Akordioaren	sarreran	Akordio	Politiko	Nazionalaz	hitz	
egiten	denean,	herrialdeak	sakoneko	erreforma	judiziala,	erroko	hauteskunde-erreforma,	
komunikabideen	erabileran,	lan-gaietan,	hezkuntzan	eta	abarretan	erreforma	eskatzen	
zuelako,	eta	abar,	eta	hori	ez	zen	establezimenduak	duen	ustelkeriaren	eta	
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zigorgabetasunaren	muga	konpondu	behar	zuen	herrialdeak.	Bi	zatiak	egin	zitzaketen	La	
Habanan	prozesu	parte-hartzaile	bat	ireki	behar	zen,	erreforma	horiei	bide	emateko.	
Horregatik,	prozesu	eratzaile	irekiaren	ideia,	urratsez	urrats,	eraldaketak	bultzatuz,	
mobilizazioekin	eta	erabakiak	hartzen	ari	den	herritarraren	presentziarekin.	
Une	honetan	Nariñoko	etxea	okupatzen	duen	gobernuak	gerrerismo	eta	suntsipen	kutsu	
berezia	ematen	dio	Bake	Akordioaren	arloan	lortutakoari.	Baina	posizio	oztopatzailea	
Botere	Nagusiaren	Blokean	dago.	Zalantzarik	gabe,	jarrera	hori	Ivan	Duqueren	
basakerietatik	harago	doa,	hau	da,	Alvaro	Uribe	Velezen	pelele	moduko	bat	da,	Nariñoren	
etxeko	harien	atzean	dagoen	benetako	eskua.	Baina,	horren	gainetik,	nazioz	gaindiko	
enpresen	eta	enpresari	boteretsuen	interesak	daude,	hala	nola	Sarmiento	Angulorena.	
Hauetatik	ateratzen	da	Habanako	"paper	madarikatua"	birrintzeko	ideia.	Orduan,	egoera	
horretan	zaila	izango	litzateke	hurbilketak	aurreratzea,	baina	ez	dut	esaten	ezinezkoa	
denik.	Hori	oso	gai	konplexua	da,	eta	Estatu	Batuek	pisu	handia	dute	gai	horretan,	baina	
gure	asmoa	da	politika	nazionalean	aldaketa	bat	egotea,	bakea	helburu	komuna	izan	
dadin,	herrialdea	denontzako	aurrerabide-agertoki	bat	izan	dadin	nahi	badugu.	Eta	
elkarrizketa	horrek	ez	luke	gerrillarentzako	eta	Gobernuarentzako	mahai	bat	ekarriko,	
baizik	eta	Gobernuarentzako	eta	bizitza	nazionaleko	eragileentzako	mahai	bat,	horiek	
baitira	ondorioak	pairatzen	dituztenak,	ez	soilik	konfrontazioarentzat,	baizik	eta	
establezimenduko	politika	aberrigabeentzat.	
Guk	Habanako	elkarrizketaren	garaietatik	hitz	egin	genuen,	eta,	gero,	Arrosaren	
Alderdiaren	Hamargarren	Konferentziaren	eta	Biltzar	Eratzailearen	esparruan,	mugimendu	
zabal	bat,	konbergentzia	politiko,	sozial	eta	herrikoi	handi	bat	egiteko	beharraz,	interes	
komuneko	programa	baten	eraikuntza	kolektiboa	aurrera	ateratzeko,	nazio-mailako	
ekimen	aurrerakoi,	demokratiko	eta	iraultzaileekin.	Horrek	esan	nahi	zuen	trantsizioko	
gobernu	bat	behar	zela.	
Hitz	egiten	genuen	eta	egiten	jarraitzen	dugu,	alderdi	bat	konbergentzia	handi	baten	parte	
gisa	egituratzeaz,	ez	bakarrik	eta	espiritu	mesianikoz	jarduteaz.	Eta	horretarako,	
Konferentziak	ibilbide-orri	horrekin	moldatu	behar	zuten	pertsonen	talde	bat	nabarmendu	
zuen,	ekimen	hori	eraikitzeko	oinarriak	sortzera	bideratutako	harreman	politiko	bat	
eginez.	Une	berean,	nazio	eta	eskualde	mailan	programa-gaiak	garatzea	bilatuz,	alderdi	
berria	eta	konbergentzia	handia	eraikitzeko	prozesua	antolatzeko.	Baina	hori	literaturan	
geratu	zen.	Egiteke	dauden	gauzak	dira,	Habanako	Akordioan	hitzartutako	puntuak	eta	
herrialdeko	gizarte-mugimenduaren	alderdi	programatikoak	oinarritzat	hartu	behar	
zituzten	eraikuntzak,	barne-garapenerako	estrategiak	eta	aliantza-politika	eraginkorra	
diseinatuz,	politika	egiteko	modu	berrien	barruan,	betiko	bezero-jardunbideen	gainetik	
igaroko	direnak.	
Ikuspegi	horren	epizentroa	herri-mugimenduaren	batasunaren	politika	eta	ikusmoldea	
lortzea	zen,	komunisten	beharrezko	batasunetik	harago	joanez,	ekintza-batasunean	lan	
eginez	hurbilketa	programatikoetarantz	aurrera	egiteko,	eta	zeregin	protagonikoa	emanez	
gazteriari	eta	emakumeei	politika-	eta	antolaketa-lanaren	gidaritzan.	Ikusiko	duzunez,	
maila	horretako	konbergentzia	batek	herri	mugimenduko	erakunde	guztiak	hartzen	zituen	
faktore	nagusitzat,	Askapen	Nazionalerako	Armada	(ELN)	eta	EPL	(Askapenerako	Herri	
Armada)	barne.	
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Badira	ardatz	batzuk	FARC-EPk	argi	eta	garbi	trazatu	zituenak	ekintza	politikoaren	arloko	
legezkotasuna	agertokira	sartu	aurretik,	egoera	edozein	izanda	ere:	1.	Batasun-politika	
ezkerreko	indarrekin,	indar	demokratikoekin	eta	gizarte-	eta	masa-mugimenduekin,	
borroka-adierazpen	desberdinak	bateratzeko	borrokatuz.	Norabide	honetan	argi	eta	garbi	
definituta	zegoen	ELNrekin	harreman	hoberenak	bilatzea	eta	mantentzea.	2.	Komunisten	
batasunaren	eta	kohesioaren	alde	borrokatzea,	hori	nazio	eta	eskualde	mailako	herri-
borroketan	elkartzeko	prozesu	gisa	ulertuta.	Unitate	hau	Marxismo-Leninismo	
bolivartarraren	printzipioetan	oinarrituta	egongo	litzateke.	3.	Gizarte	eta	herri	
mugimenduaren	batasun	proposamenak	barne	hartu	behar	zituen	ezkerreko	erakundeak,	
mugimendu	demokratikoak	eta	gizarte	justiziarekin	bake	demokratikoaren	aldeko	borroka	
luzean	bidelagun	izan	ditugun	sektore	politikoak.	Gainera,	gizarte-mugimenduarekin	lotu	
behar	zuen	bere	adierazpen	berri	eta	zahar	guztietan.	Eta	4.	Batasuna	zehazteak	berekin	
zekarren	zabaltasun-,	malgutasun-	eta	barne-demokraziarekiko	errespetu-konpromisoa,	
eta	azpimarratzea	iraultzaileen	etika	eta	moral	handia	konstante	gisa	presente	egongo	
zirela.	Eta	zehazten	zen	mugimendu	zabal	baten	helburu	politikoak	ezin	zirela	gure	
irizpidetik	bakarrik	sortu,	baizik	eta	balizko	konbergentzia	baten	indar	guztiekin	
eztabaidan	eraiki	behar	zirela,	edozein	aliantzaren	lehen	mailako	alderditzat	hartuz	
lortutako	akordioak	ezartzeko	defentsa	eta	borroka,	gehi	herrialdeko	masa	eta	gizarte	
antolakundeak	astintzen	dituzten	aldarrikapenen	multzoa.	Hori,	edozein	egoeratan	bere	
burua	defendatuko	zuela	esatean,	funtsetik	zekarrena	zera	zen,	akordioak	berretsi	ala	ez,	
bakearen	aldeko	gure	borroka	lehen	mailako	helburu	estrategiko	gisa	ezarrita	geratzen	
zela.	Eta	horrela	izaten	jarraitzen	du.	
Laburbilduz,	gure	erabakien	sakoneko	arrazoiak	azaltzeko,	zehaztu	dugu	nagusi	den	
erregimenak,	politika	neoliberalek,	ustelkeriak	eta	gerrak,	bi	bideren	aurrean	jarri	
gaituela:	edo	berrantolaketa	bat	irekitzen	da	elkarrizketa	politiko	baten	ondorioz,	eta	
prozesu	eratzaile	ireki	baten	ondoriozko	aldaketen	instituzionalizazioaren	ondorioz,	edo	
aldaketa	horiek,	lehenago	edo	geroago,	matxinadako	desadostasuna	lehertuta	
konkistatuko	dira.	
Gure	Plan	Estrategikoa,	funtsean,	Kolonbia	Berriaren	aldeko	kanpaina	Bolivartarra	bera	
da,	Manuel	Marulandak	funtsezko	helburuei	dagokienez	sortua,	eta,	politikaren	arloan,	
honako	hau	da	gure	abiapuntua:	matxinadaren	dogma	bolivartarra,	Askatzailearen	
hitzetan	esaten	duena:	"Matxinada	bake-espirituarekin	iragartzen	da.	Despotismoari	aurre	
egiten	dio,	bakea	suntsitzen	duelako,	eta	armak	etsaiak	bakera	behartzeko	baino	ez	ditu	
hartzen	".		
Ikuspegi	horren	barruan,	esaten	dugu	kontzientziak	esnatzeko	borroka-aro	berri	bati	
ekingo	diogula,	honako	estrategia	honekin:	"Bakea	lortzeko	herri-mugimenduaren	
batasuna	du	helburu,	justizia	soziala,	demokrazia	eta	subiranotasuna	erabiliz,	masen	
ekintzan	motibatuz	eta	eraginez,	era	guztietako	bide	matxinoetatik,	indarrean	dagoen	
gizarte-ordenaren	izaera	eta	izaera	bortitzak	behartuta,	armen	monopolioa	eta	Estatuaren	
pderea	zalantzan	jarriko	duenak.	
Baina	justizia	soziala	duen	bakea	herriaren	zorionaz	arduratu	beharko	den	botere	berri	
batek	bermatuko	luke,	kolonbiarren	bizitza	duinduko	duen	programa	ekonomiko,	sozial,	
politiko	eta	kulturala	gauzatuz.	Horretarako,	ekintza	politiko-militarra	estrategia	politiko	
hedakorra	deitzen	ditugun	ekintza-ildo	batzuekin	bateratuko	dugu,	osagai	hauekin:	
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1.Berregituraketa	politiko	eta	militarra,	kidetasun	estrategikoa	duten	iraultzaile	guztiak	
bateratuko	dituen	Botere-Blokea	sortzea	bultzatuz.	Hemen	ELNri	funtsezko	protagonista	
gisa	begiratzen	diogu,	eta	horregatik	esaten	dugu	eta	egiten	ari	garen	urratsak	dira,	
haiekin	Simón	Bolivar	Guerrilla	Koordinakundea	berraktibatzea	bilatuko	dugula.	
2.	Ahaleginak	egingo	genituzke	Mugimenduen	Mugimendua	osatzeko	eta	hari	bizitza	
emateko,	indar	sozial	eta	politiko	boteretsu	gisa,	kaleetan	eta	errepideetan	herritarren	
eskubide	urratuak	mobilizatuta	aldarrikatuko	dituena.	
3.	Herriaren	kontzientzia	demokratikoa	deituko	dugu	Koalizio	politiko	eta	sozial	handi	bat	
osatzera,	zeinak,	gidaritza	kolektibo	baten	pean,	Trantsiziorako	Gobernua	ezarriko	baitu.	
Hori	guztia	aldi	berean	inplementatu	behar	da,	eta,	gainera,	estrategia	mediatiko	
eraginkor	bat	garatu	behar	da	hainbat	motatako	bitarteko	alternatiboen	bidez,	sare	
sozialak	azpimarratuz.	
Horrek	guztiak	berekin	dakar	berregituraketa	politikoa,	militarra;	lurraldeak	eta	masak	
berreskuratzea,	gure	Alderdi	Klandestinoko,	Mugimendu	Bolivartarreko	eta	milizietako	
egituren	bidez.	Hau	da,	komuneko	indarren	hedapen	materiala	eta	subjektiboa,	
errebeldian	edo	indarrean	dagoen	gizarte-ordenako	bidegabekerien	aurkako	erreklamu-
ekintzan	dauden	gizarte-sektoreen	benetako	mugimenduaren	barruan,	sektore-	eta	
eskualde-mailako	alternatiba	politikoak	dinamizatuz,	eta	bat	ez	datozenen	errebeldia,	
aldarrikapenak	eta	ahalmenak	jasotzen	dituzten	gizarte-	eta	politika-mugimenduen	
proiektuak	errespetatuz	eta	aintzat	hartuz.	Hori	da	politika	egiteko	modu	berria,	behetik,	
zabaltasuna,	elkartasuna,	interes	komuna,	duintasunez	eta	ustelkeriaren	aurka	
borrokatzea	justizia	sozialaren	eta	bakearen	arabera,	eta	horrek	esan	nahi	du	enplegu,	
osasun,	etxebizitza,	hezkuntza	eta	abarren	arloan	ase	gabeko	oinarrizko	beharrak	
konpontzeko	borroka	egin	behar	dela.	
Ez	dugu	baztertzen	altxamendu	matxinatu	bat	gertatzea	edo	presioa	egitea,	hainbeste	
botere-abusuz	nekatuta	dagoen	jendea	bake-akordio	berri	eta	behin	betiko	bat	bilatzera	
behartzeko.	Eta,	zalantzarik	gabe,	egoera	horretarako	ere	ez	dugu	baztertzen	fusilak	isildu	
behar	izatea,	baina	armak	entregatzeko	inozokeriarik	gabe.	Horiek,	politikan	erabiltzetik	
urrun,	gerrillaren	kontrol	zuzenarekin	gordeko	dira,	egingo	den	Bake	Akordio	berria	
betetzeko	berme	gisa,	zeina,	Batzar	Nazional	Konstituziogilearen	erabakiz,	bakearen	
erronkek	eskatzen	duten	instituzionaltasun	berriarekin	inplementatuko	bailitzateke.	
Egoera	orotarako,	gainera,	gure	erakundeak	ingurumen-gerrilla	gisa	jardungo	luke,	
gizateriaren	borrokari	lotuta,	klima-aldaketa	geldiarazteko,	ingurumena	babesteko	eta	
energia	garbiak	sortzeko,	eta	guztion	aberastasunak	defendatzeko.	Frackingaren	aurka	
egoteak	ez	du	aringarririk	izango.	Eta	latinoamerikar	batasunaren	ametsa	konstante	
bezala	mantentzen	da.	
Azpimarratu	behar	dugu,	Koalizio	Demokratiko	Handiaren	hauteskunde-garaipena	lortzen	
bada,	Gobernu	berriak,	Trantsizioko	Gobernua	izango	denak,	logikoa	denez,	bere	lehen	
erabakietako	bat	izango	litzatekeela	insurgentziekin	bake-elkarrizketen	mahaia	berehala	
irekitzea.		
Eta	hori	negoziazio	libre	gisa	gertatu	beharko	litzateke,	Habanako	Bake	Akordioaren	
jatorrizko	testuari	berrekiteko,	ELNren	planteamendu	programatikoak	eta	elkarrizketa-
agenda	sartzearekin	lotutako	ezinbesteko	doikuntzak	egingo	baitzaizkio,	segurtasun	
juridikoaren	bortxaezintasuna	bermatuz,	Habanako	elkarrizketaren	42	puntuak	
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eztabaidara	gehituz,	eta	gizarte-mugimenduarekiko	akordioen	testuak	orain,	erabateko	
bakea	eraikitzeko,	gatazka	armatuaren	adierazpen	guztiak	konpontzeko	prozedurak	bilatu	
beharko	dira.	
Behin	bakea	sinatuta,	Gobernu	honek	hasitako	prozesu	eratzailea	dinamizatuko	du,	eta,	
horren	ondorioz,	Batzar	Nazional	Konstituziogile	demokratikoa	eratuko	du,	nazio	osoaren	
aldeko	arau-esparrua	arautuko	duena	eta	botere	publikoak	gizon	eta	emakume	zintzo	eta	
bertutetsuekin	integratzeko	ibilbidea	trazatuko	duena.	
Trantsizioko	Gobernuak,	herriaren	potentzia	eraldatzailearen	babesarekin,	ongi	bizitzeko	
gizarte-talkaren	plana	gauzatuko	du,	eta	Kolonbiari	bake	egonkor	eta	iraunkorraren	
etorkizunerako	hasierako	bultzada	emango	dion	programa	ekonomikoa	garatuko	du.	
Planteamendu	horrek	guztiak	esan	nahi	du	subiranoak	duela	hitza,	Habanako	Azken	
Akordioaren	sarreran	idatzita	utzi	genuen	bezala.	Hor	geratu	zen	hitzartuta	bete	gabeko	
konpromiso	hori,	zeinak	adierazten	baitzuen	alderdi,	mugimendu	politiko	eta	sozial	guztiei	
eta	herrialdeko	indar	bizi	guztiei	dei	egitea	AKORDIO	POLITIKO	NAZIONAL	handi	bat	
hitzartzeko,	bakeak	eskatzen	dituen	erronkei	erantzuteko	beharrezkoak	diren	erreformak	
eta	doikuntza	instituzionalak	zehazteko,	bizikidetza	politiko	eta	sozialeko	esparru	berri	bat	
abian	jarriz.	
Orduan	ikusten	dugu	badaudela	tresnak	irtenbide	kontzertatu	bat	bilatzen	jarraitzeko,	
bazterketa,	miseria	eta	desberdintasun	izugarriak	gainditzea	ahalbidetuko	duen	prozesu	
bat	bultzatuz;	Estatua	eta	bizitza	soziala	sakonki	demokratizatzerantz,	subiranotasuna	
berrezarriz	eta	gure	herriaren	ongizatea	eta	bizitza	ona	bermatuz.	Helburua	da,	halaber,	
gure	asmoak	indartzea	eta	maila	berri	batera	eramatea,	orduan	bai,	Batzar	Konstituziogile,	
ordezkari	eta	jarduteko	berme	osoz,	Kolonbiak	behar	dituen	egiturazko	eraldaketei	behin	
betiko	bultzada	emateko.	
	
4.	Zuen	komunikatuaren	arabera,	ELNrekin	indarrak	koordinatu	nahi	dituzue.	Aurrera	
egin	duzue	norabide	horretan?	
Badirudi	esandakoan	jada	erantzun	dela	galdera	hori.	Eta	planteatutako	norabidean	
aurrerapausoak	ematen	ari	dira,	kontuan	hartuta	ELN	indar	autonomoa	dela,	eta	bere	
posizio	propioak	dituela,	ondo	definituta,	eta	elkarrekin	eraiki	behar	direla.	
	
5.	Zer	iritzi	duzue	Arrosaren	Alderdiko	kideek,	batez	ere	Timochenkok,	hartutako	
erabakiari	buruz	egindako	adierazpenei	buruz?	(Besteak	beste,	ez	dagoela	motibazio	
politikorik,	baizik	eta	indibiduala	eta	ekonomikoa,	edo	alderdiko	etika	Batzordetik	
kanporatzeko	eskaera).	Nola	dago	eta	nola	geratuko	da	zuen	harremana	Arrosaren	
alderdiarekin?	
Ez	dugu	balorazio	goiztiarrik	egin	nahi	Arrosaren	Alderdiko	kide	batzuen	presazko	eta	
funtsik	gabeko	adierazpenei	buruz.	Gure	ustez,	denborak	eta	gertaerek	hausnarketa-
elementuak	eman	behar	dizkiete	gertaeren	bilakaera	behatzen	dutenei.	Argi	eta	garbi	
ikusten	da	desberdintasunak	daudela,	alde	zaharrak,	barruan	agortu	ahal	izan	zirenak,	
baina,	zoritxarrez,	bi	sektoreentzat	nahiko	desitxuratuta	agertzen	hasi	direnak.	Orain	arte,	
erabaki	dugun	norabideari	meritua	kendu	nahi	dioten	deskalifikazio	edo	akusazio	
ausartegiei	kasurik	ez	egiteko	erabakia	hartu	dugu,	arrazoi	batengatik	edo	besteagatik	
legezkotasunean	jarraitzen	dutenak	zalantzan	jarri	gabe.	Arrosaren	Alderdian	koadro	eta	
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militante	ugari	daude,	pertsona	eta	buruzagi	gisa	balio	handia	dutenak,	eta	horretan	
gelditzen	gara	gehien.	Badakigu	horiekin	Kolonbiak	behar	dituen	aldaketak	lortu	nahi	
dituen	edozein	sektore	politikok	izan	behar	duela	kontuan,	benetako	bakea	justizia	
sozialarekin	lortzeko.	
Duela	egun	gutxi,	Komunen	Bigarren	Biltzarra	edo	Batzar	Nazionala	prestatzeko	tesiak	
iritsi	zitzaizkigun.	Egia	esan,	gizarte-arloko	planteamendu	batzuekin	identifikatzen	gara,	
haiek	eraiki	ere	egin	baikenituen.	Are	gehiago,	gure	dokumentu	berrienetan	sartuta	
daude.	Baina,	era	berean,	argudio	askok	ez	dute	gure	hausturaren	funtsaren	berri	ematen.	
Argudio	horiek	argitara	ateratzen	badira,	horiei	buruz	hitz	egiteko	betebehar	moral	eta	
politikoa	izango	genuke.		
Baina	mugimendu	iraultzaile	osoaren	batasunaren	alde	lan	egitea	besterik	ez	dugu	nahi;	
horregatik,	edozein	desberdintasun	alde	batera	utzita,	komandanteen	ezohiko	bileraren	
ondoren,	erakunde	sozialei	eta	mugimendu	politikoei	zuzendutako	agurrean,	hitzez	hitz	
esan	genien	Arrosaren	Alderdia	agurtzen	genuela,	bere	militantzia	irmoari	(Marulanda	
komandanteak	esan	bezala)	lehenago	edo	geroago	iraultzaileak	bagarela	bidean	topatu	
beharko	ginatekela	adieraziz.	Eta	benetan	hori	da	gure	nahia.	
	
6.	Gringo	inperialismoak	eta	bere	lakaioek	Venezuela	Bolivartarrari	eskualdean	egiten	
dizkioten	erasoen	aurrean,	eta	bereziki	herri	honen	aurkako	eraso	armatu	baten	kasuan,	
zer	paper	jokatuko	lukete	FARC-EPek?	
Elkartasuna	printzipio	bat	da	iraultzaile	ororen	bihotzean,	eta	inperialismoaren	aurka	
borrokan	ari	diren	herriekiko	sentimendu	hori	etengabea	da	gure	artean.	Bereziki	Kuba	
eta	Venezuelarekiko	elkartasuna.	Agian	hori	oso	gutxi	edo	ia	ezer	ez	da	herri	anai	hauek	
inperialismoaren	aurkako	borrokan	dituzten	behar	handien	inguruan.	Baina	hor	dago	argi	
eta	garbi	gure	elkartasuna,	eta	modu	sinbolikoan	bada	ere,	gainerakoetan	uste	baitugu	
Venezuelako	Errepublika	Bolivartarrak,	Bolivarren	eta	Chavezen	Venezuela	heroikoak,	
Kubak	bezala,	Martiren	eta	fidelen	Kuba	heroikoak,	edozein	erasori	aurre	egiteko	indar	
espirituala	eta	materiala	dutela,	inoren	mende	egon	beharrik	gabe.	
	
7.	NBEren	74.	biltzar	nagusian,	Ivan	Duquek	txosten	bat	aurkeztu	zuen,	ELNk	Venezuelan	
izan	zuen	presentziaren	ustezko	frogekin.	Txostenean	jasotako	argazkiak	faltsuak	izan	
ziren,	ez	baitziren	bat	etorri	Duquek	bere	txostenean	adierazitakoarekin.	Horren	
ondorioz,	Oswaldo	Peña	Bermeo	jenerala	Kolonbiako	inteligentzia	eta	
kontrainteligentzia	militarreko	burua	kargutik	kendu	zuten.	Zein	da	zure	irakurketa	
gertakari	horiei	buruz?	
Zoritxarrez,	kontinenteko	Kain	papera	jarraituz,	Kolonbiako	Estatuak	Venezuelaren	
aurkako	etengabeko	konspirazio	posizioa	mantentzen	du,	Washingtoni	betiko	joko	
interbentzionista	eginez.	
Ez	gara	argazkien	kontuaz	arituko,	ezta	Peña	Bermeo	jenerala	nola	erabili	zuten	ordain-
agiri	gisa	ere;	izan	ere,	komunikabideek	nahiko	landu	zuten	gai	hori,	nahiz	eta	
transnazional	mediatikoek	joera	handia	izan	zuten	inperioari	jolasteko.	Alderdi	
orokorragoei	buruzko	iritzia	eman	nahi	genuke,	eta	argitu	nahiko	genuke	zaila	eta	zaila	
dela	jakitea	noraino	doazen	Estatu	Batuek	eskualdeko	gobernu	lekaideekin	hartutako	
konpromiso	intimo	eta	ilunak,	horien	artean	Kolonbiakoa.	Baina,	dagoen	bezala	egonda,	
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mendekotasun	libreto	historiko	zahar	bat,	iparraldeko	munstro	izugarriaren	barne	
politiken	menpekotasunaz	gain,	ondoriozta	daiteke	Duqueren	Gobernu	pusilanimoarekin	
indartu	egin	direla	Kolonbiak	herrialde	anaiaren	aurka	jokatu	behar	duen	
desegonkortasun	paperari	buruzko	orientabideak,	"Limako	Taldea"	deiturikoaren	
eszenografia	erabiliz.	
Kolonbiako	kantzilerrak	Venezuelaren	aurkako	kanpaina	gaixotu	bat	egiten	du,	
diplomaziaz	mozorrotuta.	Helburua	Nicolas	Maduro	presidentea	kargutik	kentzea	da.	
Baina	hau	ez	da	bakarkako	lana,	Limako	Taldeaz	gain	Amerikako	Estatuen	Erakundeko	
(OEA)	tinglado	fetido	guztia	baitago	Luis	Almagro	idazkari	nagusiaren	buruan.	Baina	hau	
da	Kolonbia	kontinente	osoa	menderatzeko	lantza	puntatzat	hartzen	duen	ibilbide	luze	
baten	ataletako	bat.	Hau,	Iraultza	Bolivartarraren	hasieratik	dator,	gringoek,	Hugo	Rafael	
Chavez	Friasekin	batera,	Venezuelako	herriaren	matxinada	antiinperialistaren	adibidea	
sortu	zuen	olatu	emantzipatzailearen	ondorioz	"atzeko	patioaren"	zati	bat	galtzen	zutela	
sentitu	zutenean,	honek,	Nicolas	Maduro	Morosen	oinordekotzan	jarraitzen	duelarik.	
Kolonbiako	Gobernua,	ondorioz,	Pentagonoak	Iraultza	Bolivartarra	zapaltzeko	jokatzen	
duen	taula	politiko	interbentzionistako	pieza	bat	da,	eta	Hegoaldeko	komandoak,	duela	
gutxi,	"Venezuela	Freedom	2	Operation"	eskuliburuan	islatu	du,	berariaz	Nicolas	Maduro	
presidentea	kargutik	kentzeko	helburua	ezartzen	duena	TIAR	eta	Ameriketako	Armaden	
Konferentzia	babestuko	lituzkeen	operazio	militar	baten	bidez.	
Etxe	Zuriak	OEAren,	Limako	Taldearen	eta	nazioarteko	eskuinaren	bidez	idatzitako	libreto	
interbentzionista	eta	kolpistan,	denak	daude	nahasita,	mediatikoki,	Maduro	presidentea	
diktadoretzat	jotzeko,	eta	urtarrilaren	10aren	ondoren,	herritarren	bototik	etortzeagatik,	
ez	ezagutzeagatik	eta	usurpatzailetzat	jotzeagatik	beste	mandatu	legitimo	baterako	jabetu	
zen	eguna,	Horretan,	ekintza	militarrak	zoramen-menu	baten	zati	bat	egiten	du,	eta	
Duque	presidentea	modu	arduragabean	prestatzen	eta	plataforma	gisa	erabiltzen	
laguntzen	ari	da.	Ez	dut	zalantzarik	gobernu	erdipurdiko	eta	iraingarri	hau	Habanako	Bake	
Akordioan	geratzen	diren	giroiekin	amaitzen	ari	dela,	eta,	horrez	gain,	herrialdea	gerra	
batera	bultzatzen	ari	dela,	eta	gerra	horrek	era	guztietako	ondorioak	izango	lituzkeela.	Ez	
litzateke	nahikoa	hamarkada	bat	konfrontazio	baten	kalteak	berreskuratzeko,	praktikan	
bizpahiru	egun	baino	gehiago	iraungo	ez	lukeena.	Erokeria	litzateke,	baina	horrelakoxea	
da	Washingtongo	lekaio	hauen	giza	izaera	arbuiagarria.	
	
8.	Azken	asteetan	mobilizazio	handiak	egin	dituzte	Kolonbiako	unibertsitateko	ikasleek	
hezkuntzarako	eskubidearen	alde,	ikasetxeetako	ustelkeriaren	aurka	eta	ESMAD	
(Istiluen	Aurkako	Eskuadra	Mugikorra)	errepresioaren	aurka.	Zer	esan	nahi	dute	gaur	
egungo	Kolonbiarentzat	eta	bere	herri	mugimenduarentzat	ikasleen	martxa	handi	eta	
borrokalari	hauek?	
Ikaslearen	mobilizazioak	ez	dira	oraingoak,	indigenenak	eta	beste	sektore	sozial	batzuenak	
ez	bezala,	gehienak	prentsa	handiaren	ezkutatzea	pairatzen	baitute.	Errebeldiak	eta	
bidezko	amorruak	gainezka	egiten	dutenean	ateratzen	dira	ur	gainera,	hainbeste	arretarik	
ezaren	eta	talka-erantzunen	aurrean.	Egoera	horrek	herri	mugimenduak	kontinentearen	
luze-zabalean	egiten	dituen	protesta	eta	proposamen	ekintzen	zati	bat	egiten	du.	
Latinoamerika	egoskor	dago,	politika	neoliberalen	aurka	erreakzionatzen	ari	da,	
gehiengoak	zorpetzean,	nahigabean	eta	miserian	murgiltzen	jarraitu	baitute.	Lehen	
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genioen	neoliberalismoak	eragindako	inplosio	moduko	bat	dagoela,	eta	gaur	egun	
kapitalismoaren	mundu	mailako	krisia	den	horretan	kokatzen	dela,	hots,	haren	egiturazko	
krisian.	Herriek	alternatibak	bilatzen	dituzte,	eta	nazioz	haraindiko	interesen	aldeko	
Gobernu	askok,	Nazioarteko	Diru	Funtsaren	(FMI)	errezeta-liburu	negargarriei	jarraitzen	
diete;	orduan,	hor	ditugu	ondorioak.	Ez	da	kasualitatea	Peru,	Ekuador	eta	Txileko	
altxamenduak	bezalakoak	gertatzea,	Argentina	eta	Brasilgo	gero	eta	desadostasun	eta	
protesta	handiagoak	alde	batera	utzi	gabe.	Arazoen	funtsa	neoliberalismoan	dago,	eta	
horrek	ez	dio	Kolonbiari	ihes	egiten.	Hemen,	ustelkeriari	eta	zigorgabetasunari	uko	egitea	
da	faktoreetako	bat,	ESMADen	errepresio-indar	kriminalari	uko	egitea	beste	faktore	bat	
den	bezala;	baina	badira	ezkutatu	ohi	diren	beste	elementu	batzuk	ere,	hala	nola	
bizitzarako	eskubidearen	aldeko	ahotsak,	lider	sozialen	eta	borrokalari	ohien	hilketa	
gehiagorik	aldarrikatzen	ez	duten	ahotsak,	eguneroko	ogia	direnak.	Edo	zuk	hezkuntzarako	
eskubideari	buruz	esaten	duzuna.	
Hainbat	hamarkadatan	pilatutako	arazoak	konpontzeko,	gobernuaren	aldeko	oihartzunik	
izan	gabe,	onenez	eskatzeko	gogaituta	dagoen	gazteriaren	pazientzia	bete	egiten	da.	
Hezkuntza	publikoa	bertan	behera	uztea	lotsagarria	da	Kolonbian;	herritarren	eskubideen	
ildo	horren	aurrean	gobernuak	duen	axolagabekeria	osasunaren,	etxebizitzaren,	
enpleguaren	eta	abarren	oinarrizko	premia	guztien	aurrean	dagoena	bezain	handia	da.	
Orduan	ikusten	dena	ia	ez	da	erakusgarri	bat,	logikaz	hazten	joango	dena;	zalantzarik	
gabe,	protestak	mailakatuz	joango	dira,	gizarte-politikak	nazkagarriak	baitira	"Enbrujo	
ikastunaren"	garai	hauetan,	Ivan	Duque,	"Bakearen	plantak	egiten	dituena,	gerra	
berrasmatzen	duena	eta	publikoa	pribatizatzen	duena",	lotsarik	gabe,	ausartzen	direnen	
kriminalizazioa	areagotu	nahi	duen	jauria	mediatikoaren	onespenarekin,	armarik	gabe,	
haien	liburu	zein	ideiekin	hainbeste	alferkeri	eta	ustelkeri	aurrea	egiten	ausartzen	direnek.	

	
	
	
Epilogoa	
Fenix	hegaztia	bezala,	FARC-EP	berriro	jaio	da	eta	itxaropen	berri	baten	ispilu	gisa	
distiratzen	du.	Bake	traizionatuaren	errautsetatik	Manuelen	gerrilla	itzuli	da	sentimenduak	
eta	fusilak	eramanez,	eskubide	unibertsalak	bedeinkatuta:	gorputz	eta	arima	amore	
ematea,	kolonbiar	guztientzako	bakearen	eta	bizitza	duinaren	aldeko	borroka.	
Batasunaren	unea	da,	gizarte-justiziako	garai	berri	baterantz	modu	mankomunatuan	lan	
egiteko	abiapuntu	gisa.	Iritsi	da	garaia	gure	independentziaren	eta	askatasunaren	jeneral	
ahaztezinaren	ahotsa	entzuteko:	"Batasuna,	batasuna,	batasuna,	hori	da	gure	dibisa!	
Elkarrekin	indartsuak	izango	gara	eta	errespetua	merezi	izango	dugu;	zatituta	eta	
isolatuta,	hil	egingo	gara	".	
Esku	guztiak	altxatu	behar	ditugun	bandera	handia	justizia	soziala,	demokrazia	eta	
subiranotasuna	dituen	bakearena	da,	eta	bera	da	gure	guraso	fundatzaileen	ondarea,	
beren	estrategiaren	distiraz	argitzen	gaituztenak.	
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Herrialdeak	ezin	du	jarraitu	dena	beretzat	nahi	duen	oligarkia	santanderzale	baten	
nagikeria	eta	berekoikeriara	kateatuta,	urrea	eta	boterea,	gehiengoa	menderatu	eta	
umiliatzeko.	Oligarkia	batek,	Nekazal	Erreforma	nahi	ez	duen	lurra	irensten	du,	eta	
nekazariei,	euren	lursail	eta	ildoak	kentzeko	indarkeriaz	baliatzeko	zalantzarik	ez	du.	
Agintean	dagoen	kasta	horri	bost	axola	zaio	jendea	ondo	elikatuta	ez	egotea,	edo	
enplegurik,	etxebizitza	duinik,	zerbitzurik,	doako	eta	kalitatezko	hezkuntzarik,	garraiorik	
edo	errepiderik	ez	izatea.	Bere	legeek	ez	dituzte	ahulak	babesten,	nazioz	haraindiko	
enpresarien	irabaziak	baizik.	Oso	gutxi	axola	zaie	itsasertzeko	beltzak	zein	miserian	bizi	
diren,	indiarrak	beren	tanbo,	maloka	eta	arrantxerietan.	Legea	eginda,	tranpa	eginda;	
dena	ustelkeria	eta	zigorgabetasuna	estaltzeko	da,	Kolonbia	hiltzen	ari	den	minbizia	
estaltzeko.	
200	urteko	klase-tirania,	bidegabekeria,	demokraziarik	eza	eta	buruzagi	sozial	eta	
politikoen	hilketak	ez	dira	aski?	
Hau	aldatu	egin	behar	da.	Kolonbiak,	bere	barnean,	bidegabekeriaren	gaiztakeriarekin	
barreia	dezakeen	indar	material	eta	izpiritual	harrapari	bat	du,	indar	geldiezin	bat,	indar	
eraldatzaileari,	aldaketaren	tsunami	eutsiezinari,	starterra	emateko	bateratuko	eta	lotuko	
duen	biderik	aurkitu	ez	duena.	
Herriak	mugitzen	direnean,	oligarkiek	dardara	egiten	dute.	Herri	batua	ez	da	inoiz	
garaituko,	Txileko	anaiek,	ekuadortarrek,	argentinarrek...	erakusten	digute.	Agortzen	ari	
da	politika	ekonomiko	pobretzaileekiko	eta	Nazioarteko	Diru	Funtsak	(FMI)	emandako	
sentiberatasunekiko	tolerantziaren	garaia.	Kolonbia	altxatzen	hasi	da.	Gizarteko	sektore	
guztien	batasun	eta	mobilizazio	masiboaren	aurka,	ez	da	balioko	duen	armadarik,	ez	suzko	
gortinarik,	ez	ESMAD	indarrik	izango.	Gainera,	soldaduak,	poliziak,	ofizialordeak,	
tenienteak,	kapitainak,	nagusiak,	koronelak	eta	jeneral	batzuk	herritik	datoz.	Haiek	ere	
aldaketaren	beharra	sentitzen	dute,	eta	haien	beharra	dugu,	haien	jendearen	eta	
familiaren	alde,	herrialde	berri	baten	alde	borrokatuz.	
Dei	diezaiogun	mugimendu	sozial	eta	politikoen	konstelazioari;	jar	ditzagun	mahai	gainean	
sektore	bakoitzaren,	mugimendu	bakoitzaren	ametsak,	eta	osa	dezagun	horiekin	bandera	
bakar	bat	gidatuko	gaituena:	etorkizuneko	Kolonbiaren	plataforma	sozial	eta	politikoa.	Eta	
maila	horretan	gelditu	gabe,	hurrengo	urrats	gisa,	"Zeruari	eraso"	egitea	planteatu	behar	
dugu.	Gobernu	izateko	eskubideak	ezin	du	jarraitu	gizatasunik	gabeko,	ustel	eta	zigorrik	
gabeko	kasta	hegemonikoen	esklusibotasuna	izaten.	
Helburu	estrategiko	horrekin,	herritarren	eskubideen	aldeko	benetako	mugimenduak	
alderdi	liberal	eta	kontserbadoreen	lidergo	demokratikoekin	eta	beste	adierazpen	
batzuekin	hitz	egitea	planteatu	behar	du,	Koalizio	Demokratiko	Handia	osatuz,	Bolivarren	
tronuan	Trantsizio	Gobernu	berria	ezartzeko	gai	izango	dena.	Abiapuntu	gisa,	bake	osoa	
landuko	duen	gobernua,	gerrillarekin	eta	eragile	armatu	guztiekin	konponbide	politikoa	
lortzeko	akordio	baten	bidez,	maltzurkeriarik	eta	traiziorik	gabe,	eta	politika	ekonomiko	
pobretzaileetatik	aldentzeko	konpromisoarekin,	pobreziaren	aurkako	gizarte-talkako	plan	
bat	premiaz	abian	jartzeko	konpromisoarekin,	askatasun	handienaren	eta	herritarren	
parte-hartzearen	erdian.	Justizia	sozialaren,	benetako	demokraziaren	eta	aberri-
subiranotasunaren	alde	lan	egingo	duen	Gobernu	berria.	
Hau	guztia,	prozesu	konstituziogile	ireki	baten	bideak	igaro	ondoren,	Konstituzio	berri	
batean	bakeak	eskatzen	dituen	eraldaketak	islatuko	dituen	Asanblea	Nazional	
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Konstituziogile	batean,	subiranoaren	agindu	bezala,	herria	dena,	eta	ez	gutxiengo	
plutokratiko	baten	zekenkeria	eta	traizioak.	
Komunikabideek	informazioa	gerrarako	arma	gisa	ez	erabiltzea	nahi	dugu,	bakerako	
tresna	gisa	baizik.	Gatazka	odoltsu	bat	gainditu	eta	aro	berri	bati	ekin	nahi	dion	gizarte	
baten	–	Parte	hartzen	duten	gizartearen	–	Ikuspuntutik	informatzea.	Justiziarako	eta	
kontzientzietatik	esnatzeko	aro	berri	bat.	
Hauek	dira	Bigarren	Marketaliaren	ametsak.	Anaia,	arreba:	Kolonbia	gurea	da	eta	haren	
bila	goaz.	
	
Hiltzen	ez	den	ametsa	
Etengabe,	kontinenteko	gertakariak,	gaur	egun	Ekuador,	Txile	eta	Boliviako	errealitateetan	
azpimarratuak,	adibidez,	berretsi	egiten	digu	iraultza	armagabe	bat	jasanezina	dela;	
etorkizunik	gabeko	ilusio	iragankorra	dela;	eta	ezein	herri	ezin	dela	kondenatu	bere	
biktimarioei	esku	hutsik	eta	bular	biluzi	hutsez	aurre	egitera,	martirologio-ibilbide	ilunak	
egiteko	penaz.	
Manuel	Marulanda	Vélez	komandantea,	Bolivar	Kolonbiako	heroi	iraingarria,	
konbentzituta	zegoen	balorazio	horietaz,	erresistentziaren	eta	matxinada	armaturako	
eskubide	besterenezin	eta	preskribaezinaren	sinboloa	baitzen.	Eta	bere	konbentzimenduei	
eta	herriarenganako	maitasunari,	bere	bizitzako	azken	unera	arte,	desjabetuen	
emantzipazioaren	aldeko	borrokari	eman	zion,	inoiz	fierroak	errenditzea	pentsatu	gabe.	
Fariar	herentzia	horrekin,	bagoaz,	eta	ez	burututako	traizio	baten	kronikaren	kereila	
hutsarekin;	gainera,	orri	biluzi	hauetan	ondo	islatzen	den	bezala,	Che	Guevararen	maxima	
hau	gogoan	izanik,	"Borrokan	dagoen	herriaren	heroismoak	ezartzen	ditu	konponbideak".	
Izan	ere,	arima	intsumisoen	sentimenduak	beren	asmo	nagusien	lirismoaren	eta	kontrako	
errealitateak	ezartzen	dituen	baldintzen	gordintasunaren	artean	ibili	ohi	dira.	Baldintza	
horiek	gizarte-justizia	eta	egiazko	askatasuna	lortzeko	ahaleginean	eraldatu	nahi	izaten	
dute,	eta	ezin	da	halakoa	izan	duintasunik	gabe,	ezta	bizitzaren	kontura	ere.	Horregatik,	
askotan,	zapaltzaileen	boterea	sendoago	dagoen	matxinatuei,	esplotazioa	ez	ezik,	
munduaren	ikuskera	eta	nagusitasun	kulturala	ere	inposatuz,	anakroniko,	desfasatu	eta	
ameslari	zoroak	direla	esaten	zaie.	Eta	are	gehiago,	sugar	matxino	hori,	defekzioen,	
oligarkia	eta	nonahiko	inperioen	huskeriaren	eta	izuaren	kontura,	ahul	hautematen	dela	
dirudienean.	Baina,	antza	denez,	ahaztu	egiten	dute	borroka	etengabeko	berpizkundea	
dela,	Katariren	hilzorian	dagoen	sinesmenean	bezala:	"Ni	bakarrik	hiltzen	naute...	Itzuli	eta	
milioiak	izango	naiz	".	Herriengan	fedea	darion	profezia	dardartia.	
Horrela,	bada,	Bigarren	Marketalia	bezalako	kontakizun	baten	epilogoa	egiteak	ezin	du	
ezeren	amaiera	izaera	izan;	soil-soilik	horrekin	ez	delako	amaitzen,	hain	zuzen	ere,	
etorkizuna	eraikitzea	esentzia	duen	istorio	bat;	zapalkuntza	birzikitratzaile	eta	ziztrinaren	
aurkako	ekintza	askatzailearen	prospektuaren	zirriborroa,	masen	potentzia	eraldatzailean	
maitasun-	eta	itxaropen-zuntzetan.	
Bigarren	Marketalia	irakurtzean,	mendiko	oihaneko	martxa	bakoitza	eta	idealak	ixtean,	
jardunaldiaren	amaiera	bakoitza	Kolonbia	Berria	posible	dela	uste	dutenen	sormenerako	
eta	jaurtiketarako	ate	irekiak	baino	ez	direla	adierazten	duen	mezua	distiratzen	du;	
mundu	hobe	bat,	esplotatzailerik	eta	esplotaturik	gabe,	herriaren	batasunarekin	forjatu	
daitekeela,	bere	subjektibotasunean	eta	bere	utopietan	sinetsiz.	
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Orrialde	bizar	hauen	korolarioan,	ziur	aski,	saiakera	baten	elkarketaren	aurrean	gaude,	
zeinaren	horizonteak	errealismo	magikoaren	eremuan	definitzen	baitira,	edo	erreal-
miragarriaren	eremuan,	hain	zuzen	ere,	aipatutako	birsortze	etengabearen	bidetik	
aktoreak	igarotzea	dagoen	bezala,	errealitate	nahiko	atipikoa,	egunero	fantastikoa	eta	
gordintasunez	betea,	aldi	berean	irudimenez,	mitoz	eta	axitoz	jantzitako	egiekin.	
Habanako	Azken	Bake	Akordioa	sinatu	ondoren,	eta	ozen,	gerra	amaitu	zela	aldarrikatu	
zen.	Baina	argiaren	ordez	itzalak	bildu	zizkiguten.	Bakearen	garaipena	bezala	irrikatzen	
genuenak,	eta	ez	inoren	porrota	bezala,	zitalkeriaren	gogortasun	zakarra	aurkitu	zuen;	
inoiz	iristen	ez	diren	aldaketen	zain	zeuden	komunitateekiko	ez-betetzea;	gudari	ohien	
abandonuaren	iraina;	etenik	ez	duen	gerra	zikina;	jazarpen	judizialaren	eta	umiliazioen	
hedapen	zitala;	printzipioen	errukitan	argi	eta	garbi	adierazten	den	barne-traizioa...	
Zertan	geratu	zen	sortzaileen	herentzia,	katerik	gabeko	aberria	konkistatzeagatik	beren	
bizitza	edo	askatasuna	eskaini	zutenen	odol	isuria?	Haien	arretarik	eza	eta	atzerapena	
hain	da	itsusi,	ezen	irudi	bailezake,	gure	damutuen	erregimenaren	eta	segizio	
lotsagarriaren	alde	egin	nahi	izan	zen	bezala,	damnatio	memoriae	edo	oroimenaren	
kondena	ezarriko	zitzaiela,	zeina	erromatar	praktika	inperiala	baitzen,	hau	da,	Estatuaren	
etsai	baten	oroitzapena	kondenatzea	haren	heriotzaren	ondoren;	kondenatua	gogoratzen	
zuen	guztia,	irudiak,	monumentuak,	inskripzioak,	eta	abar.	Hura	dekretatzen	zenean,	
memoriatik	ezabatzen	zen,	FARCen	izena	debekatuz	edo	gutxienez	mozorrotuz	egin	nahi	
izan	zen	bezala.	
Baina	zertan	geratu	zen	herentzia,	odol	ofrendatua,	bizitzak...?,	galdetu	diogu	geure	
buruari.	Ezin	ziren	desagertu	egur	bihurtutako	zuhaitzaren	kea	bezala,	soil-soilik	
matxinadaren	izpiritua	hil	ez	delako,	zeren	eta,	zuhurtziaren	isiltasunean	ere,	taupaka	ari	
baita	gure	bihotzetan	eta	sentimendu	partisanorik	sakonenen	mendi	berdeetan	suhar	
dirauten	oroitzapenen	jario	emaritsuetan.	Eta	ezin	zitekeen	bestela	izan	komunista	
egiazko	baten	kontzientzian,	bere	substantziak	gure	sehaska	landatar	eta	txiroaren	
banderekiko	leialtasunaz	bestelako	erretorikarik	ez	duela	ulertuta,	edo	iraultza	eta	
kamarada	hitzekiko	errespetu	ezabaezina.	
Horregatik,	gure	Amerikako	balentria	libertarioaren	handienetako	batek,	Fidel	Castro	
Ruzek,	zuhurki	adierazi	zuen	"erdipurdiko	politikari	izen	asko	ahaztuak	direnean,	
Marulandarena	Latinoamerikako	nekazari,	langile	eta	txiroen	ongizatearen	aldeko	
borrokalaririk	duin	eta	irmoenetako	bat	bezala	ezagutuko	da".	
Gure	konpromiso	militantea	ez	da	iraintzen	matxino	deitzen	badiote,	subertsibo	deitzen	
badiote,	disidente	deitzen	badute;	eta	bere	izaerak	ez	du	definitzen	gerrillari	egotea	edo	
ez	egotea,	baina	bai	konprometituta	egotea	edo	ez	egotea;	eta	horrek	esan	nahi	du	ez	
zaiola	koro	egiten	axolagabekeriak	baino	gehiago	zokoratzen	duen	hizkera	"politikoki	
zuzenari".		
Orduan,	esan	dezagun	eztabaidaezina	dela	pentsatzea	kontsultarik	eta	adostasunik	gabe	
desegin	zela	gure	indar	militarraren	hedapen	estrategikoa,	klaudikanteen	eskuinerako	
biraren	muinarekin	bideraezin	bihurtu	zela	iraultza-norabidea	armarik	gabeko	
matxinadaren	bidean,	muga	demokratiko	liberala	ezarriz,	edozein	aldaketa	erradikalen	
ondoren	jarraitzeko	xantaia	eginez,	eta	horrek	Estatuaren	terrorismoarekin	jarraitzeko	
elementuak	emango	lituzkeela.	
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Gerra,	beraz,	erabat	alde	batera	uzten	zen	gure	raigambre	marulandista	eta	bolivartarra,	
zeinak	irakasten	baitu	iraultzaileei	dagokiena	ezinezkoena	egitea	dela,	ahal	zutenaz	beste	
guztiak	arduratzen	zirelako	egunero.	
Beraz,	kategorikoa	da	esatea,	eta	horrela	berresten	da	Bigarren	Marketalian,	
"Ofizialtasunarekin"	haustearen	funtsezko	puntu	bat	oinarri	programatiko	erreformistak	
ezartzeari	uko	egitea	izan	dela;	"giza	aurpegiko"	kapitalismoaren	aldaketa	kosmetikoena,	
bai	eta	herriek	errebeliorako	duten	eskubide	legitimoa	defendatzea	erabakitzen	dutenei	
oinarririk	gabeko	argudio	gutxiesgarriekin	deskalifikatzeko	gure	jarrera	ere.	"Real	politik"	
delakoaren	eta	posibilismoaren	ordezkarien	look	berriaren	norabidea	Gure	ustez,	
justifikaziorik	gabeko	benetakotasun	konponezina.	
	Izan	ere,	eztabaida	dago,	eta	hala	uzten	du	argi	Ivan	Marquezek,	La	Segunda	
Marquetalian	jasotzen	duen	kolektiboaren	ahotsarekin	–	esan	dugu	–	sinetsarazi	nahi	izan	
digutenean,	orain,	behekoen	erraiak	ahultasun	neoliberalekin	jaten	dituzten	
establezimenduko	txakal	hipokritekin	batera,	izan	garenari	buruzko	damuaren	gurtzarekin;	
gure	izena	disimulatuz	mende	erdi	baino	gehiagokoa	da,	gainera,	oligarkia	zitalak	
ezarritako	gerra	baten	zauriak	sendatuko	direla,	aberria	eta	iparraldeko	ugazabei	salduz.	
Hainbeste	zinismo	ikusiko	ote	zituen	gerra	zikin	paraestatalak	martxan	dirauen	bitartean,	
"Ilusio	demokratikoaren"	mantu	ilunak	babestuta?	
Oraingo	egitateek	egiak	korporazio	mediatikoen	falaziekin	alderatzeko	elementuak	
emango	ez	balituzte	bezala.	Estatu	Batuei	hegoaldea	bere	atzeko	patioa	zela	bururatu	
zitzaienetik	errepikatzen	diren	libretoak.	OEAren	paper	groteskoa,	kolonien	enbaxada	
bezala	jardunez,	Boterearen	Blokeko	morroiena,	alde	batean	eta	bestean	kolpistak	
ezartzen	dituztenak,	independentzia	erakusten	dutenen	aurka	konspiratzen	dutenak,	
konformagaitzak	zanpatzea	agintzen	dutenak.		
Txalo	zaparrada	Txileko	Sebastian	Piñera	eta	Ekuadorreko	Lenin	Morenorentzat,	
Nazioarteko	Diru	Funtsaren	inposizioen	aurkako	ahotsak	erreprimitzen	dituztelako;	
Bolsonaro	homofobo,	misoginoa	eta	fatxoa;	Kubaren	aurkako	blokeo	lotsagarri	eta	
ankerra;	Nikaraguako	erasoak,	Sandinoren	aberria;	Venezuelaren	aurkako	harrapaketa	eta	
interbentzionismo	lotsagabea,	non	Juan	Guaido	autoizendatua	inposatu	nahi	izan	duten,	
nazioarteko	arau	oro	bortxatuz;	Bolivian	intriga	eta	konplot	kolpista,	bere	lehen	
agintariaren	dimisioa	behartuz,	kontinenteko	bizitza	errepublikanoan	presidente	indigena	
bakarra	zena,	orain	Jeanine	Áñezen	bidez	Gobernua	usurpatzeko,	bere	burua	
aldarrikatutako	beste	bat,	botere-gabetze	kriminala	ixten	duena,	boterea	modu	ez-
legitimoan	okupatu	duen	zuzendaritza	arrazistaren	aurka	beren	ahotsak	altxatzen	
dituztenentzat	zigor	basatia	gehitzen	duena...;	azkenik,	orain,	Trumpekin	eta	bere	
taldearekin,	liburuan	esan	izan	da,	Monroe	Doktrinaren,	edo	"destino	Manifestuaren",	
edo	"Garrote	Handiaren",	edo	"dolarraren	demokraziaren",	edo	"auzo	onaren	politikaren"	
konpasean,...;	tamalez,	militarismoa	eta	krisi	globalean	dagoen	kapitalismoaren	tirania	
goraipatuz,	gerretara	pirateria,	zokoratze	eta	salbazio	tresna	gisa	jotzen	duena.	Zlavoj	
Zizeki		berriro	helduz:	"Gaur	egun,	funtsezko	etsaia	ez	da	kapitalismoa,	ez	inperioa,	ez	
esplotazioa,	ez	antzekorik,	demokrazia	baizik:"	Ilusio	demokratikoa	"da,	mekanismo	
demokratikoak	aldaketa	ororen	azken	eta	behin	betiko	esparru	gisa	onartzea,	kapitalista	
harremanen	erabateko	aldaketa	saihesten	duena".	
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Bide	gisa,	munduko	tiraniari	aurre	egiteko	betebehar	politiko	eta	morala	dugu,	ekintzarik	
ezak	ez	baitu	ezertarako	balio.	Sorpresak	eta	paralisiak	ez	dute	ezertarako	balio.	
Erreakzionatu	egin	behar	da;	munduaren	erantzun	bateratura	igaro,	Estatu	Batuen	
harrapaketaren	aurka.	Bigarren	Marketalian	idatzitako	mezu	handietako	bat	da.	Klase	
zapaltzaileen	hainbesteko	nahasmenduaren	aurrean	ez	egon	urduri;	itxuretatik	haratago	
begiratu	behar	dugu,	kultura	hegemonikoko	sugegileek	saltzen	digutenetik	harago,	zeren	
horren	ondoren,	gainazalaren	azpian	gauzen	errealitatea	baitago.	Eta	hain	basamortutze	
zitalaren	kausen	eta	ondorioen	kontzientzia	hartzeko	dinamika	horretan	daude	
pentsamenduaren	borrokarako	gako	zehatzak,	ideologiak	sistemaren	beraren	inposizioan,	
menderatzean	eta	erreprodukzioan	funtsezko	zeregina	duen	borrokarako	gako	zehatzak.	
Baina	argi	izanda,	edonola	ere,	herri	mugimenduetan	dagoela	eraiki	behar	dugun	herri	
boterearen	enbrioia.	
Horretan	ari	gara.	2018ko	uztailaren	hasiera	izango	zen,	traizioaren	eta	entregaren	
aurkako	hainbeste	taldeetako	batek	batzuek	itxitzat	eman	nahi	izan	zuten	norabideari	
heldu	zionean;	egia	esan,	mila	bederatziehun	eta	hirurogeiko	ilargi	garaia	zen,	eta	beti	
Andeetako	mendikatean...;	urratsez	urrats,	aztarna	berriak	ari	ziren	aurrera	egiten,	
garaipenaren	ziurtasunak	gehituz	irauten	zutenen	martxari.	Atzean	"laster	arte"	bat	
zegoen,	Manuel	komandantearen	irudia	etorkizunera	begira,	mendi-mazelak	eta	gailurrak,	
luxu	eta	trotxak,	eta	El	Pato	eskualdeko	anaiarteko	beroa.	Egun	batzuk	geroago,	"Prest	
geunden,	ekipoak	sorbaldan	genituela,	Chiribikete	ibaietako	batetik	Itilla	ibairantz	
abiatzeko,	eta	tximeleta	horizko	konstelazio	baten	ikuspen	magikoak	bota	gintuen,	
Tuniako	playoi	ezezagun	batean	bueltaka,	Maurizio	Babilonia	Ehun	urteko	bakardadean	
eta	Kaguan	ibaiko	euri	goiza	gogoraraziz,	eta	ordu	batzuetan	ikusi	genituen	tximeletaen	
prozezioak	haien	eguzki-hegalekin	igotzen	ari	zirela	Cartagenarantz.		
Ikuspegi	horren	ondoren,	gure	urratsen	iparrorratza	ekialderantz	bideratuz,	
erreferentziazko	puntu	kardinal	gisa,	Itilla	bilatuz,	orduan	igarkizunen	oihan	horren	
bihotzean	barneratu	ginen,	distantzia	ahalik	eta	lasterren	irenstera	deliberaturik...	",	eta	
segur	aski	pentsatuz	Macondon	ezin	zitekeela	betierekoa	izan	goikoek	ezarritako	gerraren	
halabeharra,	leinu	kondenatuen	baldintzara	determinatuz,	ehun	urteko	bakardeari	berriro	
kondenatuz,	urrutiko	tarteren	batean,	noizbait	lurraren	gainean	bigarren	aukeraren	bat	
erakutziko	gintuela.		
Hilabete	batzuk	geroago,	abuztu	bateko	hezetasun	epelaren	pean,	Komandanteen	Bilera	
Bereziak,	"FARC-EP,	La	Lucha	Sigue"	izenekoak,	kontzientziak	esnatzeko	Manifestua	atera	
zuen,	esandako	eta	klandestino	ehehundegi	horretan	ehunduz.	Eta	Bolivar	eta	Manueleko	
borrokalarien	"Y	hemos	jurado	vencer	y	venceremos!"	kontsigna	oihuka	zihoan	haizearen	
bizkar	gainean.	
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