
ABERRIA

SARRERA:

Gaur egunean arritzekoa da, politikuen artean erabilten
dabezan jaiotzaren iru zentzu oneik ikustea.

Esan leike, bakoitzaren alderdi aldera jokatu ez gero, dan
guztiak balio dauela.

Mundu onetan, sekula ez dot uste ainbeste maltzur-saldu-
kerizko adierazpenean ibiliko ziranik, berez jaiotasunezkoa
danari.

Nik, iru itaun galdetuko neuskiez politiko onei: a) “Gure
antolamenduaren ardurak... berez jaiotasunezko eskubideen
gaiñetik dagoz?’, b) “Gure ardurazko ekintzan, zer ulertzen
dogu... Jaurri, Jaurkintza eta zuzenduaren, izen argigarria-
kaz?”, d) “JAUNGOIKOA’gan sinisten dogu?”

BEREZ SORTUA:

Berezitasunezko Mundu onetan dan guztia, sortarazteko
antolamenduan egokituta dago, eta ez dago gure almenean
ezer aldatzerik.

Bere emonkortasunak ez dauka amaierarik, eta gogamen
guztiak sorraldirako bideratuta dagoz, ez dagoelako beste
biderik. Nai gaian, nai gure oldozmen edo gogamenean,
guretzat dana egindadagoelako beste aukerarik gabe. Sorral-
dian era barriak sortu daitezan gizartearen onerako, gure
gogamen-onagaz danon artean bakotzari bere zor-eskubi-
dean banatzeko ardurean.

Banatzeko arlo onetan baiña, sortzen dira negar-barrega-
rrizko gauzak orreik, batzuk, geiagoren gosean dabizelako.

Ez dira oartzen edo konturatzen, Mundu edo Ludi au fisi-
koa dala, eta leku batetik neurriz kanpo artzen danean, bes-
teak neurri bardiñako gabetasunean geratzen dirala.

JAIOTZA:

Mundu onetan, JAIOTZA ikusten dogun lez berezkoa da,
eta iñork ez dauko eskubiderik, bestien eskubidetik ezer
artzeko, danok bardin jaioten garalako.

ZERGAITIK?: Amen JAINKOA’ren miresgarria.
JAINKOA’k, aberetasunezko gorputz oneitan, gure ari-

mak bialtzen dauzalako, arrazoitasunezko almenagaz.
Eta... zer esan gura dau orrek?: ARIMA bakotza, ikertzai-

lletasunezko Mundu onetako LEGE-artera bear dauan tres-
neriekin bialtzen dauala, LEGE orreik ulertuta, garailletasu-
nean agertu gaitezan.

Tresneri orreik zeintzuk dira?: Ikertasunezko Mundu
onetan, Arrazoitasunezko ARIMA’k izatea, bakotzari ardu-
rapean sartzen gaitu. Eta orren esan-gura, eginkizun guztiak
nor-beren ardurapean sartzen dauzkuzala da.

Or! non agertzen jakun tresneri aundi ta ederrenetariko
bat “NORTASUNA”. Besteak, berezkotasunaren legeak
dira. Eurokaz batera erperatuta gagozenakaz.

Orregaitik eta beste aukerarik gabe, gure ziurtasunezko
antolamenduetan agintzen doguzan legeak, berezkotasuna-

ren legea oiñarrituta egon bear dira, gure arrazoi bidean,
beren bereiztasunetik artuta izan bear diralako. Mundu one-
tan, Iñork! ez daukalako eskubiderik beren legerik atarateko,
bereztasunetik kanpo NORKERIEN-LEGEAK-
DIRALAKO.

ABERRIA:

Iker-Gai-Mundu onetako babesaren billa, gure berezita-
sunaren lojikazko antolamenduan, senituta leiñutu gintza-
zan, leiñu-artean auzondu ta lurralde aundi baten aberritu,
mailla bakotzak, NORTASUNEZKO NEURRI
BARDIÑAK EUKIN DA.

Izkuntzan, oituran eta erlijiñoan, sendimendu batean
sartu giñelako. Bakotzaren NORTASUNA, berezko lege-
bereizketaren ekintzazko goraldian ERKIDETASU-
NEZKO-NORTASUNERA berez eltzen dira gauza guztiak.
Eta ABERRIA’k or! berez agertzen dira.

“GURE ABERRIA EUSKADI DA”
NORKERIEN bidez, iñork! ez dauka eskubiderik iñoren

NORTASUNIK menperatzeko. ESKUBIDE
BARDIÑEKOAK GARALAKO.

Eta gaur, makiña bat norkerietan gabiltz, bestien eskubi-
detik lapurketan eginda, gai onetan batzuk, sasi-jainkotasu-
nean bizitzeko.

Emen itzi bear doguz gai-guztiak, era barriak sortu daite-
zan. Eta ez dago egia aundiagorik.

EUSKADIN:

Gaur, Euskadin ikusten doguna, menperatzaillearen nor-
kerizko guzurrak beezko legearen aurka, gudar-indar nagu-
siak daukiezelako, euren ustez nasai dabizela.

Ez dira konturatzen, Mundu onen berezko legearen
aurka, guzurrak okerrezko gauzak dirala, eta iñork bere zen-
tzunezko barnean ez dauzala on-artzen, nai-ta bestien
aurrean, guzur orreik aldarrikatu.

Orregaitik, ARRAZOI GUZTIA gure alde egonda, ulertu
eta jakin bear dogu, zelako jokoan sartuta gagozan. Izkillu
barik! arrazoizko joko-gauzak diralako.

Len izkilluaren guda-indarrez menperatu ba-genuen,
gaur ez daukie orren aukerarik, gudaren keuñuakaz ibilita
be. Munduan artuta dagozan erabagiak, demokraziruntz’eko
arrazoizko erabagiak diralako.

Goian esan doten lez, negar-barregarrizko guzur orreik,
eurak be ez dakie zelan goxokiztu, eurei-be lotsa emoten
dautselako berba orreik esterakoan.

SORTERRIZKO NAZIO edo LATERRIA, BEREZKO
NORTASUNEAN EZARTZEN DANA DA. ETA IÑORK
EZ DAUKA ESKUBIDERIK NORKERIEN BIDEZ
MENPERATZEKO. OR! “EUSKALDUNEN ARDURAZ-
KO EGINKIZUNA”.

Atutxa’tar Paul
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