
ARAZOAK

AUTESKUNDE-OSTEKO GOGAPENAK

AutesVundeen emaitzen aurrean poziV aurVitzen dira Alder- Profeta izatea ordea, oso eginVizun gaitza da. AtsegiñiV
di guztietaVo jendeaV. atsegiñena berriz jerarkian egotea!

Ni, ez!!!

Alderdi bat besteaV baiño gorago igo dala? Ta, neri zer?
Ni ez naz Alderdi-gizona. Ni Euzkadi-gizona naz. NeretzaVo
AlderdiaV, EuzVadi'ren oneraVo erabilli daikedazan izkilluaV
besteriV ez dira Nere lei guztien elburua, ez da Alderdi bat.
EuzVadi, eta soilVi Euzkadi da, gizarte-bizitzari dagozkione-
tan, nere gurari danen asmo-burua.

Eta Euzkadi'V galdu egin daula uste dot autesVunde auetan.

Idazlan au asteraVoan, ez da Sabindar-Alderdiaren zatiVe-
ta, gogoan dodana, abertzaletasunaV egin daun, eta egiten ari
dan, atzeraVada baizik.

l. J : AutesVunde auetan españizaleeV abertzaleeV baiño
autarki geiago atera dabez. 100.000 geiago! Alfontso Gerra'ta-
rraV Españi guziari arro jaViñarazi dautson lez. Ikustekoa zan,
ori esateraVoan ipiñi eban pozezVo aurpegia!

EuzVadi'ko Jaurlaritza ia-ia beraieV baVarrik osotzeko eran
aurVitu dira españizaleaV oraingo ontan, beren alderdi guztieV
irabazitako aulViaV —Legebatzerreko aulViak—, batu ezVero,
aulki bat besteriV ez bait yaVe peitu Jaurlaritza osotu aal
izateVo!

Agian badaiteVe atzeraVeta orren sustraietaVo bat Alder-
diaren zatiketa ura izatea. Bearbada zatitutaVo Alderdi Sabin-
darraren buruVideeV, batzueV bestei alderdiVideaV Ventzea,
geiago euVi bait dabe gogoan, oraindiV Abertzale ez dan
EuzVadi'ren erdi ori abertzaletasunera eraVartzea baiño.

Baiñan ez da ori arrazoi baVarra. AspalditiV, buruVideeV
jerarViraVo joera geiago izan bait dabe profezigintzaraVo
baiño. EuzVadi'V berriz gaurVo egunez profetak bear dauz
Jerarkak baiño geiago.

"Jerarki" itzaV "agintaritza" esan gura dau. "JerarVak ",
beraz, "agintariaV" dira. JerarVa sabindarren elburua, Euzkadi
asVatasun osora eramatea da. Ala edo ola, urtetiV urtera al
dan eran, baiñan asVatasun osora. Baiña EuzVadi'ren erdia
españizale dalariV, EuzVadi'ren asVatasuna, lortzea amestu
ere ez daiVegun gauza da.

Españizale oieV euzVadizale biurtzea profeten eginVizuna
dogu. Profeta, egia oiuVatzen daun gizona da; eta egi ori
maitatzera gizaVumeen biotzaV eta gogoaV eramaten dauzana.

OrregaitiV, profetaV bear dauz orain EuzVadi'V, eta, ez,
JerarVaV. ZertaraVo dauz une ontan Euzkadi'V jerarkaV, berta-
Vo jendearen erdia bere askatasunaren aurVa ba'dauVa?

2. Zuzen-zuzenean EuzVadi'ren aurka sortu da "Unidad
Alavesa" deritzan Alderdi ori ere. Bere asmoa, len Naparroa
bereizi zan bezala, orain Araba EuzVadi'gandiV bereiztea da.
Ta, indarriV aski artuVo ba'leu, Araba EuzVadi'rengandiV berei-
zi, eta Naparroa'reVin alVartuVo leuVe, eta Naparroa'tiV atera-
ta Errioxa'reVin edo Leon-Gaztela'reVin, Naparroa'n abertza-
letasunak indar artuVo baleu. Españizale utsaV besteriV ez
dira ba bere zuzendariaV, Moscoso, aurrena franVotar, gero
"partido-popular"tar izan dan, bere sortzaille galiziarragandik
asita.

Iru ordezVari atera dauz LegebatzarreraVo. Baneban niV
geiago ateraVo ebazalaren bildurra! Oso egoVi jardun bait
dabe, bere "profetek ", gura ebena lortzeVo. TxatxuVeria bes-
teriV ez dabela esan? Kontuz! Jakin dabe nori mintza eta
nola mintza.

ArabarreV, ez daVit zergaitiV, beti izan dabe, siVologilariek
"inferiority complex" edo "Voxkor-ustea" esaten deutsoen,
buru-barrengo VezVa ori. Ez daVit zergaitik. Araba, Errioxa'tik
Gorbeia'ra eta Arzeniega'tiV Urbasa'ra, lurralde eder polita
bait da. Eta aberatsa. Laterri guztiVo "renta per capita" edo
"aberastasun banatuan", azkeneVo urteotan aurreneVoa izan
da, eta naiz igaz Balear-Ugarteek bere gaiñetiV irten, turiske-
taVo igiVundea goitiV-beera zilipurdiVa jausi dalaVo, Araba
izango da berriro aurrenekoa.

Ez dakit ba zergaitiV, baiñan arabarreV badabe VoxVor-
-usteVo sentipen ori. Eta ortaz baliatu dira, bai ederto gaiñe-
ra! "unidad aavesa"tarren profetaV.

Arabarren sentimentuei egin dautsee berba; ez arabarren
adimenei.

Alataguztiz oraindiV abertzaleeV autarki asVo atera dabe-
zala? Bai. Baiñan orreV ez daust alaitasun aundiegiriV emo-
ten, autarVi oien emailleaV ere zenbaiteraiñoVo abertzaleaV
diran ez bait daVit. GeienaV estatuto utsa borobiltzeareVin
guzia egiña dogula uste dabe. Eta ori, estatutoa, abertzaleen-
tzat asVatasunerako bidea besteriV ez da. Gure gudariek Biz-
Vai'Vo mendietan ez eben bizia estatuto batengaitiV emon.

AutarVi ori emon dabenen artean, geienak españolaV dira-
la uste dabe. Baiña eusVotarron aberria ez da Españi; EuzVa-
di baizik.

Baietz! JerarVaV ez baiña profetaV bear dauzala gaurVo
egunean EuzVadi'V.
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