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AURKEZPENA:
Mundu onen giza semearen artean antziñatik sartu 
giñan, nortasunezko eskubide eta norkerizko as-
makuntzaren eztabaida bidez borroka latzetan, eta 
gaur oraindiño dan guztia batzangotu (1) gurean 
gabiz, Norkerizko diruaren serbitzura.
NORTASUNA, Jaungoikoak Gai-bizi onetara, 
Berak oiñarritutako ordezko Legean eragille (2) lez 
bialtzen gaituenetik, Bereztasunaren legezko (3) 
antzokian sartzen gaitu, ordezko arduratan ezartzen 
gaituelako, eta Lege ori danontzat bardiña izanda, 
iñork ez dauka eskubiderik beren naierara ezer egin 
edo asmatzeko.
Bizi onetan, egin bear doguzan gauza guztietan 
agertzen jakuz gai lege orrein argitasunezko xee-
tasunak, eta edozer gauza Bere Lege bidetik kanpo 
egiterakoan, dana amaitzen da azken gaizto edo 
utsegite baten, eztanda eginda.
Gure gizartearen lotsagizunezko arremonetan 
bardin sortzen da, bakoitzaren eskubideak euren 
neurrian ez badoguz on ordezkatzen, zorigaitz edo 
zoritxarreko ateak zabaldu egiten doguzelako beti.
Orregaitik, nortasunezko izaera aipatzen dogunean, 

ez dogu aipatzen gizon emakumearen itxura baka-
rrik, baita Jaungoikoak gai bizi onetan bereztutako 
legea elburu dogula, bakoitzak bere gizabarne bizi 
bidetik egin bear dauazan gauzak, zentzun osoan 
edo urbiltasunean egiten dogunagaitik neurtzen 
dalako Nortasunaren baita (4).
NORKERIA, Jaungoikoak gai ludi oneri bereztuta 
ezarritako legearen guztiz aurkakoa da, oker edo 
norberkeriz arrokerizko sasijakintzan asmatzen 
doguzan gauza guztiak, lapurkeri utsean biurtzen 
diralako, Berak gai (5) osoari ipinitako legeari, eta 
bai beren gaiñean bizi garan guztiei.
Gaur, mundu onen bizitz osoari, txoriaren begiral-
di bat emon ezkero, edo daukaguzan argibideakaz 
jakintsu egonda, ez gara lotsatuko egiten doguna-
gaitik ?.
Ezetz esan leike, goimaillako jakintzan artzen diran 
erabagiak, agintaritzari ta merkataritzazko diruari 
begira bideratzen dabezelako erabagi orreik, eta 
orren esan naia, norkeriaren morroitasunezko aldi-
ra eroan gure gaituela geienari, batzuk sasi-jainko-
tasunean bizi daitezen.
Jainkoaren Legea ortze dago baiña, eta nik, uste dot 
topo egin dogula berarekin.

(1)Batzangotu = globalizar. (2) Eragille edo kudeatzaille = gestionador. (3) Bereztasunaren Legea = Ley de esta Naturalización material, o el derecho de 
la misma en su comprensión. (4) Nortasunaren baita = conciencia de la persona en la realización de sus actos. (5) Gai = materia de esta creación. 

Euskalerria edo Euskadi
“Berezko sorterri 
edo aberria da”
(I)
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BEREZKO “BAITA”.
Jainkoaren Legeari begira, bizi onen milla urte 
askotako egilletasunaren edestiko etorkizunean 
artu genduan gure Arimetan daukagun Euskaldun 
Baita (2).
Menderatzailleak euren elburuak lortzeko, guzu-
rragaz, zirriborrotu egin gura dauana.
Ezinezkoa da baiña.
Gure bizi ekintzan noz konturatuko gara, azpiegi-
turaren (3) egilletasunerako (4), gai bizi onek au-
kera azkoko ditekeen (5) lege edo oiñarri (6) bidez, 
aurkezten dauskuzan gai gauzakaz bakarrik balio 
bear garela ?.
Ba aldaukagu beste aukerarik?.
Gaur asko dakigu egilletasunaren gora beran, gure 
jakintzazko arloan zeaztasunezko zertzelada asko 
daukaguzelako.
Eta gure ekintzaren aukerarako jakintza orreik, 
amaibakoa izanez gain, aukera bakoitzagan diteke-
enak be, beste amaibako zabal-
tasun aurrean aurkezten gaitu.
Irazale edo Sortzailleak al gara ?.
Asmalarien aukera baiño bes-
terik ez daukagu.
Gure antolakuntzazko egin-
kizuna orregaitik,  gaiak ze-
aztasunezko bereizkuntzan 
aukeratu egiten dauskuenak 
oituratzeko edo, gure jakin-
tzazko agerbidean zeaztasu-
nezko gauza orreik ezartzeko, 
euren izatasunezko nortasune-
an ezaugarrizko izenakaz an-
tolatuta gorde egin bear doguz, 
bestela, olan ez balitz, gure egilletasunezko lana 
korapillotu edo ezinezkoa biurtuko litzake.
Mundu onetan, gaituta gagozan gizon emakumeen 
artean bardin sortzen da.
Gizaren bakardadezko zabaltasunean JAINKO-
AREN LEGEARI begira, eta euren leiñuzko 
sorkuntzan azturazko jakin bidean, gure artuemo-

neko zentzuak alan eskatzen daualako, bakotxaren 
izenezko izatasunekaz bear dan antolakuntzan, 
legezko edo jatorrizko adierazpena emon geuntson 
bizitz oneri.
Besterik al geinke ?.
Eta munduko gizaren zentzua, nai ezberdintasu-
nezko itxuran edo ta, ezberdintasunaren izenezko 
nortasunekin agertuta bardiñantzekoa bada, ori al 
da arrazoia, batzuen sasi norkerizko naikeriagaitik, 
sinismen guzti orreik eta izatasunezko nortasunak, 
batzangotasunaren sasi asmo orren bidez indarkeriz 
ezereztuteko ?.
Nora joan edo zer egiteko daukagu ainbeste estura 
edo larritasunagaz ?.
Mundu onetako gizasemeak beartuta gagoz, guzti-
en adimendu edo ulermen bateko elburura eltzera, 
munduko lur au bakarra izanez gain, danon ardu-
razkoa dalako.
Baiña ez, mendeko sasi asmalari oiek esaten dabe-
lako.

Gaituta gagozan gizaseme 
guztiak, sinismeneko ulermen 
orreitara eldu bear garalako 
baizik.
Noz ?.
Danon ulermeneko elburu 
orreitara eltzeko aokatuta ga-
gozan lez, gure biziko ekintzak 
Beren Legeari begira, eta esku-
bidearen ordaiñak lots aundiko  
ekanduan ordezkatzeko, bere 
denbora bearko dabe. Gauza 
orreitan ariñeketeak ez daula-
ko balio.
Eta gizaseme alabaren zor 

eskubideko jokoa izanda, ekanduzko ekin bidean, 
elburuzko ulermen orreitara eldu bear garalako.
JAINKOAREN legea bada, zergaitik edo zer billa 
sartzen gara Bere gauzatan ?.
Mundu onen bizitzako edesti aldiak belaunez be-
laun bardiñak dira, belaun aldiko gizaldi bakotzaren 
arrazoizko antzezlariak eragille lez, ez daukielako 

(1) Batzangotasuna = globalización. (2) EUSKALDUN BAITA = conciencia vasca. (3) Azpiegitura = infraestructura, subestructura. “Infra” = debajo, 
“Estructura” = base de un edificio, o, cosa que queramos hacer. (4) Egilletasuna = gestión. (5) Ditekeen = posibilidad. (6) Oiñarri = premisa, base de lo que 
se puede inferir, o, hacer otra cosa.
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beste ardurarik, gai bizi onek orokor  daukazan eskubideak, Jainkoaren 
ekanduzko legean lots eta ardura aundiz on ordezkatu baiño besterik 

ez.
Batzuk esaten dabe: “Zelan izango dira sorkuntzazko edo paleolitiko denbo-

rak gaurkoakaz  bardiñak, areik abere antzeko bizitza baten bizi ba ziran?”.
Jainkoak ipinitako Lege bidetik len da gaur, agindu bakarra agertzen dalako ezeren 

aldakuntza barik.
Ala gaur, bizitzaren jarrai bidean azturazko jakintzan len baiño aurrerakuntza geiago 
lortu arren, len baiño geiago ote dakigu?.

Dana dala, or dago JAUNGOIKOAREN legea eta gai oneri ordezkatu bear dautza-
guzan zor eskubideak.

 Beste aukerarik bai ?.

MUNDUAN.
Orregaitik mundu onetan, norkerizko asmakuntzan dabizen menperatzailleak 
eta guda indarragaz dabiltzan batzangotasunezko alegiñak, alperrezkoak biur-
tzen dira.
1)  Maltzurrezko asmo orreik, gaur erabilten diran lez, zentzuzko bidetik 
kanpo guzurrezkoak izanda, sekula ezin dira egizkoak biurtu.

2) Jainkoaren legeakaz gure bizitza, naita amaibako aukerazkoa izan arren, 
arduraren zentzuzko bide estu baten sartuta, egitik guzurrera oinkada 

txiki bat baiño ez dago.
3) Eta bereztasun oneri begira, or baieztatu ziran benetan, gure iza-
tasunezko arimaren baitak, guzurra eta egia zer dan ondo jakitera 
elduta.

JAINKOAREN gauza izan da, oldoztu al geinke, Lege orren 
aurka egin geinkela ?.
Bide ortatik alegintzen garenean,  buruak apurtzen doguz bere 

aurka.
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Mundu onetan, iñor ez dalako nor bere asmakisunezko legerik egiteko, Izadi oneri Jainkoa Berak ipini 
eutsozan legetik ez ba dira artzen.
Eta orregaitik, iñor ez da nor, iñoren ardurazko zor eskubideakaz, maltzurtasunez jokatzeko.

EUSKALERRIA.
Mundu oneri, Euskalerria da Paleolitiko Neolitiko bitartean lortu zan jendekuntzazko demokratikoagaz, 
adierazpen ederrenetariko bat emon dautsona.
Eta askatasunezko demokrazi orren sinismenekoa izanda, ez dau bear iñoren beartasunik danon ulermeneko 
elburura eldu daiten.
Iñoren izatasunezko nortasuna galdu barik baiña !.
Euskalerriak beste errigizarteak lez, sinismenaren nortasunezko euskereagaz daukazan legezko arrazoiak, 
berak azaldu bear dauzalako, erri ezberdiñen alkar ulermeneko antolabidera eltzen garanean.
Euskalerria politikan, orregaitik da NORBAIT, edo NORTASUNEZKO eragillea bere zor eskubidearen 
ordezkaritzan, eta iñork ez dauka eskubiderik bere ardurazko eragilletasunetik baztartuteko.

OARKUNTZA.
Euskalerriko izaeraren eskubideko arrazoi au izango da, gure edesti ta Europan erabili diran politikak argi-
tuz, bost sei idazki laburretan “ZER” aldizkarian illero agertuko dodana. 
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