
         
                                              AMONAREN SEKRETUA

Arratsalde batean, nire lagunekin jolasten ari nintzenean, bapatean nire 
amak deitu  eta amona hil zela esan zidan. Negarrez hasi nintzen. Nire 
amak lasai egoteko esan zidan, baita ere esan zidan amona gauza bat utzi 
zidala bere etxean hil baino lehen. Orduan korrika joan nintzen amonaren 
etxera eta bere logelan kutxa bat zegoen.Irekitzerakoan argazki bat 
zegoen amonarena txikia zenean. Argazkiaren atzeko aldean jartzen zuen 
“Zure amari esan historia kontatzeko”. Orduan amari galdetu nion eta 
berak esan zidan amona txikia zenean sarraski kampamentu batera 
eraman zutela. Baina nik ez nekien zer zen hori eta historia kontatzeko 
esan nion eta berak baietz esan zidan .

“Gogoratzen zara zure amonak besoan zeukan zenbakiaz? Ba hortaz doa 
historia. Zure amona judutarra zen eta Krakobian, Polonian bizi zen baina 
egun batean germanak Krakovia konkistatu zuten eta judio guztiak 
Sarraski Kampamentuetara eraman zituzten. Judutar guzti horiek 
Krakoviaren ghettotik  atera zituzten.
- Zer da ghetto bat ama? 
Ghetto bat da Krakobiako leku bat non naziek judutarrak bizitzen 
behartzen zituzten. Etxe batean familia asko bizi ziren eta oso baldintza 
txarretan. Baina ghettotik trenera eramaten zuten eta bagoi batean 50-60 
pertsona joaten ziren. Iristen zirenean Sarraski Kampamentura bere 
gauza guztiak kentzen zizkieten, eta ume guztiak bere familiengandik 
bereizten zituzten. Sarraski Kampamentuaren atean “ Lana askatuko zaitu 
“ jartzen zuen. Gizon eta emakume gazteak lanera eramaten zituzten. 
Umeak eta pertson zaharrak hil egiten zituzten gas ganberetan. Edit 
amonak oso gaizki pasa zuen eta gose asko zeukan. Zure birreamona ezin 
zuen hor aguantatu, oso baldintza gogorrak ziren (gosea, hotza, lana, 
jipoiak, tristura,...) eta hil egin zen hor. Gero germanek bigarren mundu 
gerra galdu zuten eta zure amona sarraski kampamentutik atera zen eta 
izeba batekin gelditu zen .

- Eta zergatik amonak nahi zuen ni hau jakitea ?
-Hau amonaren sekretua da. Berak nahi zuen zu bere historia ezagutzea 
bere bizitza ezagutzeko. Orain historia badakizu, baina gauza bat 
garrantzitsuagoa ikasi duzu.
-Zer ama?
-Berriro ez dela inoiz gertatu behar .
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