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MEREZIMENDUA!

"Merezimendu" itz au emoten jako, naiz gizonari naiz
emakumeari bat-banazko aipuan, erriari edo gizartean diran
elkarteai, euren zereginezko irudiak garbi, dirdaikor eta
bear-danez agertzen diranean edestiko unetxo guztietan.
Gizakiak daukan arrazoitasunezko adimenaren ordea da au,
ez abereen adimengabeko izateagaitik.

Orregaitik, gorengo itz onek, gizadiari emoten jakonean
bear-bearrezko on artu-emoneko gauzatan, gizon/emakume,
erri edo giza-elkarteen izakeran, ixurtegi bi oso ezberdinak
daukaz, izendatu bardin egiten direnak: leenengoa sarigarria
dana, eta azurriatu egin bear dana, merezimendu-gabea edo
ez-merezi geienetan esaten jakonari bigarrena.

Euskadik, ez dau merezi itz au bigarren esaeran erabiltzea
beste enda edo erri, gizon/emakume eta lagun-arteakandik. Ez
bakarrik bereiztasunean daukagun ez-berdintasuna baliozko
gai arloan: bai alderantsiz gizadiak, gizon/emakume eta erri
guztiak daukaguzan esku-bideakaitik. Batzuen ezarpena iza-
ten dalako, Euskadiren esku-bide eta merezimenduak edes-
tian zear askoz aundiagoak diralako, berari espataren indarrez
ezetza emoten dautsonak eta bere zapaltzaileak baino. Oneik,
txarto ibili bear dira adostasunean gizon eta errien
esku-bideakaz, nai lau aizetara aldarrikatu. gure merezimen-
duaren saria eskintzen ba dabe zigorraz edo ez-merezitasu-
naz: Euskadiri, berak daukazan indar bereziakaz argi egitea,
debekatuaz. ¡EUSKALDUNAREN NORTASUNA DA
ZAPALTZEN DABENA!.

Antzinetik daki gizadiak esku-bideen gora-beerako mere-
zimenduan zer dan zuzena eta okerra, begitu bestela zer
dinoan Aristotelesek JESUKRISTO baino iru gizaldi aurrera-
go: "Otseman edo gidatu eta jaurritu erri bat beren gizon/ema-
kumeak askatasunezkoak izanda, edozein jauntxo-arauzko
bide edo mota aldetik, ez bakarrik izango zala kaltegarria, bai
benetako bide okerra, eta orregaitik JASAN-EZINEZKOA".

Zer esan gura dau merezimenduaren itzak? Nor-bera gai.
duin, saridun edo zigortua izatea gure zereginetan!.

Argi ikusi bear dogu gaur gure EUSKALERRIAN, itz

onen esaera aldetik nai ta sarituak izan, zeozer geiago egin
bear dogula, ainbeste arazo eta ostopo bastarrean alboratzeko,
gure NORTASUNA "argi eta dirditsu" agertu daiten; orrela
bakarrik ikusi gaitualako gure inguruko erriak, eta konturatu-
ko dira: "Eguzkiaren azpian, beste Norbaiten erraiñu edo
gerizpea dagoela, uts edo uko ezin-jakona egin".

Gure Gurasoak, arimaren itza artesa, leiala eta benetakoa
itzi euskuen eredu lez, guk milla zatitan apurtu doguna, gure
erriaren bizitza ezinduan ikusien laguntzaz. Konturatu bear
gara, itza ARIMA biurtzen danean, dana egiten dala "Argia,
Eguzkitsu, Izartsu, Atorraldia". Bere doñua, beste berezitasun
bataz agertuko zan gure belarrira, gure Arimaren barrurano
joango zalako. Ori izango leiteke eguneroko ogi sariduna Eus-
kalerrian bizi-garanentzat, eta ez JAINKOAgandik urbil,
eskuaren luzetara egotea bakarrik".

Gure Gurasoak "JAINKOA eta LEGE ZARRA" ibilli eben
gizaldi eta gizaldi askotan EREDU eta ELBURU lez, guri oso
osorik itziaz. Zergaitik? Gure erria oso zaarra da eta baleite-
ke irakas-aldi oso onak eukitea. Bestela, erri txikerra gara, eta
gaurko ganorabako xautzaileen (consumidor) bidetik, gu
bakarrik desagertuko ginen: gainera, erri asko inguru guztie-
tatik guri begira, eta guzur, amarrukeri edo zakarkeriarekin
ezin joan urrin, baita lenengo ostikadarekin ludiko-mapatik
kanpo. Begitu zergaitik jokatu bear dogun ARGI eta GARBI.

Orregaitik EUROK (gure gurasoak) ZIREN, eta guk
IZAN-BEARRA daukagu ERRIA izateko; bai seme/alabei,
ERRIA eta JAINKOAREN bidea argi itziteko.

Gure ASKATASUNEZKO BIDEAN. Gure ERRIAREN
NORTASUNEZKO BIDEAN: "BERBEA" "ITZA" ez da
edozein gauza ez, BAKOTXAREN ARIMA, ERRIAREN
ARIMA BIURTZEN DALAKO!!".

OR BAI ERRIA!!!
OR BAI MEREZIMENDUA!!!

ATUTXA'tar PAUL
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EUSKERAZALEAK ALKARTEAREN
EUSKAL-ASTEA 1998

(Bilbao'ko Udalaren babespean eta laguntzaz)

Urte guztietan lez aurte be EUSKERAZALEAK ALKARTEA'k Euskal–Astea ospatuko dau.
Zemendiaren 30'etik abenduaren 4'ra izango da, Eskolapiotarren Ikastetxean Aida. de Rekalde kalean, 19.

atean,.arratsaldeko 8'retan.
Oneik izango dira izlariak eta gaiak:
30.– Astelena: Zubiri'tar Iñaki: Arrese Beitia'ren olerkaritza.
1.– Martitzena: Zubikarai'tar Augustin: Euskerearen bitxikeriak.
2.– Eguastena: Latxaga (J.M. San Sebastián): Dabbadie euskalzale ta idazlea.
3.– Eguena: Murua'tar Jose María: Euskerea ta Euskerazaintza.
4.– Barikua: Olazar'tar Martin: Euskerea len, orain eta gero.
Itzaldi guztiak izango dabe aurkezpena, alkar–izketa ta bertsoak. Oneik Paulin Solozabal bertsogille dala.
Beioake euskalzale guztiai gure deia.
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