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EUSKALERRIA-EUROPA

Gaurko Laterri menperatzaille agintariak, berezko
erriaren izenean artzen dabezan agintaritzazko tresnak,
beti erabiltzen dabez erriko agintaritzaren gaiñetik, euren
irudimenezko arrouzkaritzan.

Zergaitik ......buru-gogorkeri ori?

Argi ikusten dana gaurko Laterrien agintaritzetan,
ezin dabezala gaiñetik kendu, edestitik datozan Erroma-
Godo'tarren erdirakoiztasunezko menperatzaille ez-bear
ta aundikerizko oitura txarrak. Ez dakit nolako elburuak
lortzeko.

Eta JAUNGOIKOA'ri ..... zer !! eskeintzeko?

Ala....... sasi -jainkotasunean jarraitzeko?

Dana dala, erdirakoiztasunezko Laterri oneik demok-
razian kokatuta gagozela esaten dabe, demokraziaren
zentzua asmatzen asi garenean bakarrik.

Demokraziaren jokuak eskatzen dauan leenengo
araua, ordezkari guztientzat bardiñ izan dadin, danoen
eskubideak zaintzea da, bakotzaren ordezkaritzak zaindu
daitezan.

Eta..... berezko oiñarri-ori zergaitik?

Danok bardiñ jaioten garalako, Nortasunezko boron-
date -onenean eskubidearen-zorrak bideratzeko (gestio-
nar).

Berezko lege orren bidez, Mundu onen gizartea gai-
lez bereiztasunean agertzen dalako, eta Mundu-zabal
onetan gizartearen babeserako, giza'ren seme/alabak
urbillean kokatzen diralako, or ! ! berezko leñuak eta
erriak, bakoitza bere zentzuzko ulermenean.

Oraiñarte berezko erri ta erritarrak (menperatzaille
agintariak kontuan euki gabe), ikasbideko lojikan oitura-
tuta, bizitzaren babeserako ekarri daben jakintza, bai
Mundu onen berezko baliokizunak amaitzen doazela, eta
gizartearen uQaritasunean, lurrak emoten dauskuzan
aukerak edozein motazko mozkin bereiziak ugaritzeko
ikusiz. Bear diran sal-erosketako ordezkaritzaren bidez,
erri ta erritarak berez eta bakez, alkartasunezko batzan-
gotasun (globalización) on-batera bideratzen gaitu.

JAUNGOIKOA'ri, lora-sorta ederreneko eskeintza
izango zan, gizartearen bereztasunean eskubide-zor
ordezkaritzako egi-bide-on orretan egiten diranak. Azken
baten gaur, BERA'k Nortasunari emondako Askatasuna
EUSKALERRIA'ri lez, erri orreik diralako geratzen
diran erri bakarrak curen Lege-Zaar sinismeneko ame-

tsean, Nortasunaren Askatasuna babesteko.

Baiña zoritxarrez, Erroma -Godo'tarren gandik orai-
ñarte edesti guztitik datorren menperatzaille pentsakera
ori, geratzen diran azkeneko bereiztasunak ezereztu gura
dabe, beti, berezkotasunari aurrea artuta eta gizartea
beartuta, beste batzagotasun aundiagotan ezartzeko.

Eta emen iru galdera:

a) Zer ikasi dogu edesti guztian datorren menperatzai-
lletasunezko irakaspide orretatik?

b) Zergaitik ainbesteko estukuntza edo premiña?

d) Nun geratzen dita gizarteko Nortasunaren eskubi-
deak?

Leenengoari erantzuna: Ikusi dogun gauzarik aundie-
na, menperatzailletasunezko norkeri ori, muga barik
gorantza egiten ebanean, negargarrizko gudak, norkeri
orren neurrian aundiagotu egiten zirala, erri -gizarteak oi-
ñaze ta ikaragarrian etsimenezko miñ aundietan mende-
tuta.

1.789'an Frantzia'ko iraultza egin zanetik eta Europa
guztian menperatzaille Laterri oneik ipini ziranetik, bai-
ta norkerizko andi-nai izate orrek ez daukalako amaiera-
rik, menperatzailletasunezko oiñarrian erperatuta dagoe-
lako. Sasi -jainkotasunaren ateak zabaltzen dauz, gaur lez
aukera daukanentzat (Amerikarrak adibidez).

Ekiñaldi orren bidez, Erri -gizartearen Nortasunak
ezereztuteko alde dagozanak, erri -gizarteak naastekatu
egiten dauz, danok morroitasunaren mendera bideratze-
ko.

b) Zergaitik ainbesteko estukuntza edo premiña?:
Antziñatik, Menperatzaille agintari eta lotsagabeko mer-
katariak: Bata bere arrokerizko aundikerian, berezko
errien gaiñetik agindu gurean, eta bestea berezko erri ta
erritarren neurrizko mugaren zergak kendu gurean, diru
orreik curen partikan edo zarpelean euki naian, beti ibili
dira, erri ta erritarrak morroitasunera bideratu gurean eta
Nortasunaren neurrizko mugak, lotsarik-gabe ezereztute-
ko alegiñetan, mugak, curen irudipenezko neurritan
kokatzeko.

Orregaitik, ekintza orren bidez, beti ibili dira berezko
errien aurretik curen legeak ezartzen, Ludi onek dauka-
zan legeak kontuan euki gabe.

Sasi-lege orreik ezartzeko, berez edo gizarteko etorki-
zunean, Nortasunezko bereiztasunean oituratuta etorten
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ziran lege ta elkarteak, eurenganatu egiten ebezan eta
orain be egiten dabez, erlijio, bizitzarako jakiteak, asma-
kundeko aurkitzeak eta abar. Azken baten jendekuntza-
ren gizabidea, daukien maltzurrezko sasi -asmakuntza
biurtzeko.

Baiña ekintza orren bidetik eta kontuan eukita, bizi au
giza'ren berrezkuntza labur bateko epean joan-etorrikoa
dala......beti borrokan ibili bearra.......JAUNGOIKOA'k
bizi onetara bialdutako Nortasun barriak menperatzeko ?.

Sekula be ezin da lortu ori, JAUNGOIKOA'ren
LEGEZKO giza -barnean bizi onetara agertzen garalako.

d) Nun geratzen dira gizarteko Nortasunaren eskubi-
deak?

Morroitasunezko giza-bide joko orrek, Mundu onek
daukazan legeak eta norkerizko asmakuntzaren legeak
naastekatu egiten dauz, gizartea ezinezkoa dan egi-guzur
erdiko alkarbide batera eroanda

Eginkizun orrek, gizarteko noraezak konpon -eziña-
gaitik beti bideratu gaitu guda edo borroka lazgarritara.

Eta elkar -aurkako guda guztien edo borroka latzga-
rrien ostetik, ikusi dogunean zelako triskantzak geratu
diran eginda, danok damututa, beti (1.940-45'an Mundu
onen azkeneko borroka latzgarrien ostean bezala) joan
gara berezko legearen laguntza eskeintzera, danak zor
daukaguzan Nortasunaren eskubideak lotsagizunezko
ardura berezi baten ezarri daitezan.

Eta ori da gaur, Mundu onen gizarteak daukan egarria.

Eta bakearen billa daukagun borroka, menperatzaille
asmakuntz orreik aldatzeko. Gure legeak, Izadi onek
daukan legean ezarri daitezan.

EUSKALERRIA-EUROPAN:

Euskalerriaren edesti guztiko gizon-emakume,
JAUNGOIKO zaletasunean eta aberrikoi zintzoaren
bidetik ibili diranak, baiña batez be SABINO,
KANPION. AGIRRE. IRUJO, AJURIAGERRA, eta ain-
bat seme/alaba-on euki dauazan, bai gaur daukaguzan
seme -bikaiñaren bidetik, beti jakin dau EUSKADI'ren
arazoa, Mundu guztiko arazoa dala. Baiña batez -be,
Europa'rena. Bere ekimenetik sortu ziralako arazo guzti
orreik, eta gaur beti-lez bera izan dalako Mundu onen
gidaria edo etika arloan indar geiago euki dauana.

Europa'n gaur agintzen dabenak, espataren bidez dau-
kaguzan Laterriak dira.

Eta curen jaurkintza uts asko euki arren, guzurrak
maldaberan bideratzen gaitulako, arrokerizko norkeri ta
indar utzean aurrera egiten dabe.

Europa'ko Laterri auek, etorkizunean bada-ezbadako
oitura txarrean datorren erdi-guzur lege-bide ori, eta
diruaren jabetza beren benetazko ordezkaritzan ezarri
ezkero.......daukien sasi-jainko mailla galzorian ipintzen
da, eta orregaitik ez dira ausartzen benetazko aldaketa
egiten, bear dogun demokrazi on-baten ezartzeko.

Euskalerria gaur, Eropa'ko ikus-tokia da. Emen gerta-
tzen diranakaitik, beste erriak aleginduko diralako alde
batera edo bestera egiten.

Orregaitik Euskadi, aukera paregabeko baten dagoela-
ko, gaur, iñoz baiño demokrazizko zentzun aundiagoe-
nean bideratu bear dauz bere eginkizunak.

Europa'ko erri ta gizarte guztiak ikusi dagian, Norta-
sunezko eskubidearen zorrak zaindu ta lotsa aundiko
arduran euki ezkero: Bakearen adiskidetasunak;
seme/alaben ardurak, ikasketaren goi-maillako jakintzan
kokatu daitezan; indarrizti (dinamica) orren asmakunde
aurkimenak lortzeko eta ausartasuna erria askatasun
osoan aurrera eroateko; eginkizun orren bideko, berez
agertzen diran ondorioak edo ordezkoak dirala.

Europa'k, eginkizun bikaiñ ori ikusi ezkero, Euska-
di'ri eta Euskalerria'ri, zalantzarik gabe lagundu egingo
dautzela, daukan askatasunezko NORTASUNA erri guz-
tien artean ezarri dagian, bere egarria be badalako.

Len, gure arbasoak gai eta ausartasunezko lan-bikai-
ñagaz ezeren arrokeri barik alegindu ziran, baiña ez ziran
denborak ezer lortzeko, guzurraren laguntzailleak ez
ziralako argi ikusten.

Gu, aalmen gitxiagokoak al izango ete-gara... gaurko
aukeran dauan, guzurra ta maltzurkeria begi-bistan agiri
agirian itziteko?

EUSKALERRIA'k, or!! dauka erronka, bere lan
bikain eta Ibarretxe'ren esondapenekin.

ARROPUZTASUNEZKO NORKÉRIRIK-GABE
LORTU BEAR DAN GAUZA DANA.

ATUTXA'tar PAUL

ZORNOTZA'n 2.005'an URTARRILLA'en 11'n

BIZKAITARRAI BIZKAIERAZ
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