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Gogoan ditudan kasu
guztien artean
dramatismo gehien izan
zuenetakoa izan zen,
agian istorioaren
hasierako protagonista
lau urteko haurra zelako.
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Gaueko
iratxoak
Gertaera ikaragarria izan zen: bazitekeen

famili batek izaki estralurtarren jazarpena jaso
izana. Kasua oraindik ere irekita eta ikerketa itxi
gabe mantentzen diren arren, inoiz ezin izango
dugu ahaztu etxe horretan bizi izandako drama.

Ufologiaren gakoa abdukzioen arloan koka-
tuta dago. Kasu ikaragarri horietan zer gertatzen
den jakingo bagenu, erantzun modoa lortuko
genuke, gaur egun ikerlariok zein Ufologiak
berak ahalik eta lasterren behar ditugun erantzu-
nak.

Abdukzioetan ustez estralurtar jatorrizko
izakiek norbanako bat bahitzen dute. Esperimentu
genetikoak egin ostean, eraman zuten toki berean
uzten dute azkenik. Normalean istorio hauek
errepidean izaten dira. Auto gidariak bere ibil-
gailua geldiarazi behar du argi arraroen eraginez,
eta gero bere burua “espaziuntzi baten barruan”
ikusten du. Hala ere, abdukzioen arloan hortzikara
sortzen duen bariazio bat dago. Horrelakoetan
autoaren ordez ohea topatzen dugu, eta errepidea
logelaz ordezkatu behar dugu. Protagonistak,
ezintasun haundiz, estralurtar itxurazko izakiak
ikusten ditu bere logelan. Pare bat orduz
“eramaten” dute, inor konturatu gabe.

Bahiketa Bizkaian

Horrelako zerbait gertatu zen Durangaldeko
Matienan. Lau urteko haur batek izugarrizko
ametsgaiztoak zituen. Gauez agertzen ziren
izakiak ikusten zituen, bere gorputzaren inguruan
bueltaka. Izaki hauen esku hotzak sentitzen
zituen besoetan, hanketan eta buruan. Ziztadak
somatzen zituen eta batzuetan leku ezezagun,
hotz eta argitsu batean ikusten zuen bere burua.
Gurasoak guztiz desesperatuta zeuden, ezin
baitzuten ezer egin haien semearen gaueko ikaren
aurrean. Eta bapatean umearen gorputzean marka
bitxiak agertzen hasi ziren. Hanketan agertutako
zaurimarka txikiak, ziztada markak besoetan,
irudi geometrikoak garondoan. Bai haurrak
esaten zuenagatik zein agertzen zituen sintomen-
gatik, abdukzio baten kasu tipikoaren aurrean
geundela ematen zuen.

Haur asko abdukzituta

Agian daukaten berezko xalotasunagatik,
ustez abduzituta izan diren umeen testigantzari
izugarrizko balioa ematen diogu ikerlariok: haien
hitzak ez daude kutsatuta eta esaten dutena



zintzotasun osoarekin egiten dute. Pertsona
heldu batek errez eskuratu dezake OHEen ingu-
ruko literatura, edota abdukzituta izan direla
esaten dutenen testigantza jasotzen duten gaueko
telebista saioren bat ikusi. Horrela, agian era
inkontzientean, nahigabean bere kontakizuna
aldarazi dezake. Baina umeen kasuan hau ez da
hain erreza, eta aukera gehiago dago benetako
testigantzak jasotzeko. Umeen partez informa-
zioa eskuratzeko teknika bat dago,
“Azterketarako Kit” bat, gaur egun iraungita
iruditzen zaiguna.

Zertan datza estrategia hau? Kontu erreza
da. Bere garaian Budd Hopkinsek sortu zuen,
eta OHE fenomenoan interesatutako askok
estrategia hau imitatu zuten. “Abducciones”
liburuaren egilea den Magdalena del Amoren
hitz adituak erabiliko ditugu. “Azterketa Kit”
hau “hainbat pertsonaia (polizia bat, Batman,
Superman eta umeek erraz antzeman dezaketeen
beste zenbait) biltzen duen karta-joku antzekoa
da. Pertsonaia hauen artean begi haundietako
Gris baten aurpegi tipikoa dago. Kit hau joku
baten modura aurkeztu behar da beti. Adibidez,
Hopkinsek zera esaten die umeei: “Joku berri
bat da honako hau. Kartetan agertzen diren
pertsonaiak zeintzuk diren asmatu behar duzue”.
Umea irudi hauen inguruan mintzatzen hasten
da; Grisa ikusten duenean batzuk negarrez hasten
dira, ama besarkatuz; beste batzuek diote gizon
horrek zerura eramaten dituela gauean; badira
ere oso pozik jartzen direnak eta gizon horrek
ume gehiagorekin jolas egin dezaketen leku
batera eramaten dituela diotenak. Abduzkioekin
harremanik izan ez dutenek ez dute Grisarekiko
interesarik azaltzen. Inoiz ez dutela ikusi edo
hura zein den ez dakitela esaten dute”.

Matienan ikertu genuen kasuan teknika hori
erabili genuen, kit hori baliogarria eta erakinkorra
zenean. Gaur egun, hainbat arrazoi direla eta,
ez da komenigarria hori erabiltzea.

Haurrarekin egon ginen, irudiekin eta asma-
tzen zituen istorioekin jolasean. Bapatean estra-
lurtarraren irudi tipikoa aurkeztu genion, bere
ustezko erasotzaileetako bat. Aurpegia aldatu
zitzaion, negarrez eta ostika hasi zen bere amari
deika, “gauean bere bila etortzen ziren Iratxoak

zirela” esanez.  Ikaragarria izan zen umearen
egoera ikustea, estralurtarraren irudia ikustean
izan zuen erreakzioa, beldurrez esandako esaldi
hori entzutea. Orduan isiltasunak gela osoa hartu
zuen.

Osagai ufologiko gehiago

Ez digute baimenik eman istorio osoa azalt-
zeko, gertaera honen drama guztia  kontatzeko.
Baina aurreragoko ikerketak detaile interesaga-
rriak eman zizkigun, kontu honi guztiari garrantzi
haundiagoa ematen diotenak.

Ustez abdukzitua izan zen umearen ama,
adibidez, antzeko esperientziak izaten hasi zen.
Jatorri ezezaguneko marka eta zaurimarkak
agertzen hasi ziren bere gorpurtzean. Zenbait
anomalia fisiko pairatu zituen, eta baita abortoaz
bukatu zen haurdunaldi bitxi bat, abdukzio
kasuetan oso tipikoa den zerbait.

Aitaren aldetiko senideak, duela urte asko
era batean edo bestean OHE fenomenoarekin
erlazionatutako esperientzia ugari izan zuten.
Osaba batek beste zortzi lagunekin batera itsaso-
tik ateratzen zen diska itxurako objektua ikusi
zuen. Aitonak estralurtar kontaktuko esperien-
tziak izan zituen. Orain dela oso gutxirarte
umeak ez du horien berri izan. Beste senide
batzuek guztiz paranormalak diren bestelako
esperientzia ikaragarriak deskribatu dizkigute,
horietako zenbaitetan izaki txikiak agertzen
zirelarik.

Ez dakit istorio honen atzean OHE fenome-
noa dagoen. Ez dakit ere iratxo madarikatu
hauek umea manipulatu nahian joaten ote ziren
bere logelara. Hori jakiterik ez dagoela uste dut.
Baina gogoan daukat estralurtarraren irudia
ikustean umeak jarri zuen aurpegi beldurtia.
Oihuka eta ikaraz bota zuen esaldiaz oroitzen
naiz. Garai horretan zeozer gertatzen ari zitzaion
ume horri. Berak inoiz ez du jakingo estralurtar
arraza bat bera ikertzen ari ote zen, baina badu
gauza bat oroimenean: “niri hurbiltzeko asmoz
gaua itxoiten zuten iratxoak ziruditen”.

Jose Manuel Duran Martinez
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