
ERRIGINTZA

ERRIEN ASKATASUNA

JAINKO'ak, askatasun osoan egin ginduzan gizonlema-
kumeak, bai erri lez be. Askatasunaren itza, adiera edo
zentzutasunean, ez—berdintza askogaz osatzen da. Erriaren
askatasun egoki lez erabiltzen dot emen, abenda lez; bea-
rrezko oinarri—kopuruan, geiago edo gutxiago daukazan
berezko gai—indarrak giza—taldeak, benetako erria izateko,
da au.

Olan nabarmendutako erri oneik, berezko egarri bat lez,
beti aleginduko dira aske izaten. Beti izan gurako dabe,
eurai dagokien mundu onetako lekua beteten, berezko eta
bearrezko eskubideagaitik aske izateko: euren izen—abize-
nak gurako dabez euki eta zaindu ludi onetan, beste
alkar—kopurua edo enda diranen antzera.

Norbait edo elkar—kopuruarentzat, aurrerantzako
bizi—bidea bakarrik ibiltzea ezinezkoa dala, ondo aituten
da gaur, gizarte, jakintza, politika, salerosteko arre-
man—mekanikoak erakusten daben lez, batera joatea eska-
tzen dau, ludi onetako gizon ospetsuaren bearrezko eginki-
zunak obeto bananduta eta erreztasun aundiagoaz eroate-
ko. Une ontan, mundu osokoa ez bada be, Europako lurral-
dera inguratuta, argibide ona da Europak artu dauan alkar-
tasunerako bidea.

Asmorik aundiena da, bai gure erriarentzat be; baina,
guztiz demokrazizko itxura baten. Enda edo erri—arteko
demokraziaz aituten dot: alkartea osotzen dauan guztiaren
izen—abizenekin beteta, bai, alkarteak bear dauan ondo
ibiltzeko bakotxaren lana eta arduraz betetea, gizar-
te—demokrazizko arr—eman baten barruan.

Errien aldi au, eta joera onegaitik, ez dau esan gura
bakarrik euren izen-abizenak iraun daitezan denboran zaa-
n-ak diralako, bai tokia, lekua, euren lurra! bizi al izateko
be; "ez Europako ego—mendebalean dauzan lur—besoan
bakarrik, Europak daukazan berezko erri edo enda guztien
artean baino. Bakotxari berea emoteko, bide bakarra da,
bai gaur egun eta len esan dodan lez, lan—ardurazko tres-
nak, gizarte, politika eta abar, erri—arteko ordezkaritzaren
eta neurri antza baten bizitzaren erreztasunerako. Europa-
ko bake eta askatasunaren egarriak, berez eskatu eta eraku-
tsi egiten dau, zer egin bear dan danon askatasuna lortze-
ko. Erri edo enda guzti onein artean, bat, EUSKALERRIA
DA!.

Gaur ezin dana zinetsi edo ulertu da, lau borroka gogo-
n-ak su—izkillukin irabazi egin dauskuezalako, ainbeste
atzeratu izatea, gizon/emakumeen zori—onerako amets—de-
mokrazizko bizitza au; ez euskaldunaren egarria beteteko
bakarrik, bai erri guztiak daukazan enda edo berezko bar-
dintasun orregaitik.

Arpegia, egoen azpian izkutatuz egiteagaitik, ez dira
konpontzen gauzaren arazoak, eta gutxiago, erri edo enda
bateko nortasunaren bizitza izaten bada.

Askatasuna galdu gendun denboratik ona, gure egoera
txar eta Madrilgo jaurkintzak zapalduta egotea, euskaldu-
nen gertakizuna, Galileo Galileiri gertatu iakon antzerakoa
da; orduko denboratan egon ziren zusmari aundi areik,
euren argitaratze ain garrantzizkoak munduan birakatuaren
gora—beran bere ardatz—inguruan, ezinbestean galarazo
eutsoen oneik Galileori beren asmakuntza ezeztatzeko, eta
ori, bera sutan ez—erretearen ordez. Galileok iruroge-
ta—amar urte lepoan eta belauniko euren aurrean, berentza-
ko esate—eban: "ala ta gustiz be, mundu au biraka dabil".
Eta gaur badakigu orduko eun—milla kilometroko abiadu-
ran dala. Bardin gertatzen da gure erriarekin!.

Gure erria, zaarra edo antzinakoa izateagaitik, ira-
kas—aldi asko euki dauz edestian zear, eta orregaitik
demokrazizko arremanetan bete—betean bizi izandakoa da;
begitu bestela gure legeak, izkuntza, oiturak, erri—arteko
arremanak eta abar.

Borroka bakotxaren ostetik, indar, sinis—bete edo
uste—oso aundiagoaz urten garala egia da!; baina gaur
ardi—galduen antzera gabiltz, aitu ezinean. Gizarte maillan
eritxi ez—berdinekoak izanda be, abertzaltasuna bakarra
dala aitu ezinean, eta orregaitik ELBURUA aurkitu ezinik.

EUSKALDUNA!, abertzaletasuna bakarra da, ERRI
lez, eta bere ordean NORTASUNA eta ELBURU lez; orre-
gaitik alegindu bear gara bakoitza bere gizarte—arloan eta
bear—bearrezko eginkizunetan DEMOKRAZIZKO
ezaguerara eltzeko, eskatu egiten dauan arauek betetan,
baina ABERTZALE lez!, ELBURUARI begira. ¡¡ORI
ERRIA DA!!.
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