ERRIGINTZA

- GAURKO ARAZOAKEuskalerriko seme/alaben artean urduritasun aundia
ikusten dot, Espainolak dabizen indar edo zapaldiaren
alegiñak aundiak diralako, zeintzuk izango ete diran
erak! euroi aurka egiteko.

Gauza guzti oneik kontuan artuta, Euskaldunen artean
askoz gogorragoa da, asieratik eta etorkizunean menpetu-bako Nortasun eta sinismen aundikoak garalako. Eta
orregaitik, Euskal gogoaren zentzuan legezko arrazoiartean joan-etorrirako oso aztunak izan da, bein, zeaztasun eta sinismeneko-berbea emon ezkero aldaketa oiek
egitea.

Geiago, illak egoten diran bitartean, eurak, ilketa
orrein bidez Mundu zabaleko jendarteari erakutsi egiten
dautsoelako, Euskaldunak basatiak garala, alango astokeriak egin ezkero, eta orretan arrazoirik ez daukagula.

Jaurkintza eta erlijiozko nagusiakaz sinismen osoan
jokatu gendulako beti, ez gendun jakin eta gutxiago sinetsi zelako jokotan ibiltzen ziran oneik, eta gutxiago erromatar, godo ta erlijioak ekarte-bazan alako guztiztasunmenperatzail gogamenezko sare-artean jausita egongo
zirenik. Ta zoritxarrez, osin ortan, ia lenengoetatik jausita egon ziran geienak.

Espainolak erakusten daben asmo-azterpen ori, guztiz
guzurrezkoa da, ez-daukielako arrazoi tantarik be. Euskalerria 1.839 urtearen eskeroztik oinpetuta daukielako,
izkilluak gure buruetara kiñatuta daukiela. Eta len aipatu
dogun tiro-ilketak lez, kiñu orrek! berak bakarrik esan
nai dauana!, guztiz arrazoiaren ezean dagozela da.

Orregaitik eta guretzat zoritxarrez, eurentzat oso erreza izan da edestian zear guzurraren bitartez, ain sinismen
aundikoak izateagaitik, gure artean banaketak lortzea.
Baiña zori-onez, JAINKOA’ren Lege-Bereziak etenbako
berrizkuntza-bizi baten iraun egiten daualako, jakintasuna erreztasun aundiz barriztu egiten da, eta len guzur
astunak ba ziran eta ez ikusteko lekuan ostonduta joan
ba-ziran be, gaur bitzaren antzera danon ikus-begitan
joaten dira.

Ikusten dan lez, izkilluaren indarrak, menperatzaillearen argibideak bakarrik dirala eta orregaitik geiegian
dagoz, Mundu onen arrazoiak ezartzeko.
Gaur ta aurrerantzean geiago, Mundu onen erri ta giza
seme/alabak, arrazoiaren egarri garalako, bakea danon
artean ezarri daiten.
Guztiok, gure gorputzetan tirabirakatuak izatea, edo,
gagozan xautzailletasunezko bizi-usteletan gaizki-artuak
izatearen bildur garalako?.

Edestian zear badaukie bai! Euskalerriko seme/alaba
soil’ak merezimendua, gaur Euskadi bizirik agertzen
dalako.

Gaur egun Mundu zabalean, edo Mendebaleko
Mundu onetan, argi geratu dana, jendarte milloika kaleratu dala, guda ta onen inguruko estaibadak geikerian ta
mende orreik garaituta dagozela esateko, eta gaur gagozan jakintasunezko talaia edo begira-tokitik ikusita
barregarriak geratzen diralako.

Arana eta Goiri’tar Sabinok azaldu edo on-adierazten
eban Euskalerriaren egoera ori: “Euskalerria gaur arte
gorde egin dauana, ara ez dan eldu oraindik arazo-aldia,
beren duintasuna, bere lotsagizuna eta zintzotasuna izan
dira. Alan ba, bera begituten badogu, erri ber-bera, esan
leike nai-ta naiez iltzeko bidean dagoela. Baiña
JAINKOA’ren eskuari begiratzen ba’dautsagu, BERA da
eutsi dautsona; Nor-berak itauna egiten dau: “izango da
JAINKOA’k gura ez dauana erri au desagertzea?.

Orrek esan gura dauana, gure barruko gogo-biotzetan
egozten dan asmoa ez dala ori bakarrik; arimaren barruko egarria JAINKOA’ri begira dagoelako eta BERE
Legearen agindutik (BEREZITASUNA) gure gaurko
ekintzak jokoz-kanpo geratzen dirala. Argi-argi ikusten
da, berezitasunak berak! salatzen daualako.

Baiña solasean egindako itz-aurre au alboan itzita, goazen idaz-lan onen arira, edo ikertu gura doten mamira.

Orregaitik, gaur iñundik iñora-be ezin leike asmatu,
arrazoia gudaren bidez konpondu leikenik.

Esan leike, gure Euskal gizartea bildurtuta dagoela,
eta batzukandik asmatuta, gaur Euskalerria ABERRI lez
ez dagoelako on artuta, atzerako pausoak emon gura
dabez, edo beintzat alegiñetan dabizela bai, eta eginkizun
ori ezin leike ontzat artu, beldurra azaltzea dalako batetik,
eta bestetik erriartean zalantza sartzen daualako.

Antziñako etorkizunetik oraintsurarte edo gaur-arte
bai!, jaurlari diran gizon/emakumeak, erriak eta erritarrak morroi lez, kontuan artu barik, eurak ziralako, xautzailletasunezko sasi-jainko bizi-naikeriak aurrera eroateko gudartean ibilten ziranak. Erritarren artean jakiturizko arloa oso txirotasunean egon zalako, eta erlijioaren
aldetik sartzen zan bildurraren bitartez, eurak euki ebelako arrazoi guztiaren jabetasuna.

Bildurra eukitea ona da, zuurtasuna edo zentzutasunezko neurriagaitik izaten bada, eta ori ez da bildurti izatea zentzu aundia eukitea baiño.
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Dana dala, ekintza orrek egiten dauana da, aurka urten
Ibarretxe lendakariak eskaiñi dauskun egitamu-saio eder
oneri: “askatasunezko-alkargoan” (de libre asociación).
Ala...., 1.839 urtearen eskeroztik eurak gure dabelako gu
ez gara iñor ?.

Euskalerriak badaki zer diran egoera oneik, larriagoak
be euki dabezelako, eta beti zentzu andiz aurrera egin dau
beren NORTASUNA zainduz.
Euskalerriaren seme/alabak zentzu aundiz gaur egin
bear dauana lelokerietan ibili barik, leenen “EUSKADI
dan ABERRIA’ren EGUNA” batera ospatu, alkar-urbillago egon gaitezan, batera, bakotxaren ardurazko ordezkaritzaren lekutik lasaitasun ta zentzunezko zuurtasun aundiz, Euskadi’ri zor dautsaguzan ardurak beteteko, autezkundetan zalantzarik gabe irabazita, indartu daigun gure
NORTASUNEZKO izena, eta batez be, Europa eta
Munduko gizartean biztuten dabizen benetako DEMOKRAZIAREN gogapenak indartu daitezan.

Ibarretxe’ren egitamua, ausarta, aurrerakoia eta asmoazterpen guztiz demokratikoa da, danon eskubideak lotsagizun aundiz batzen dauzalako.
Ori, igarotze aundi bat da gure etorkizunerako, eta
kikiltasun orrek ez dauka iñungo zentzurik; batez-be
Europa osoak dakialako, demokrazi on bategaz ezik, ez
dagola konpontzerik. Bakotzari beren arduraren “JABETASUNA” emon barik esan gura dau orrek. Eta nik
ez neban ibiliko “JABE” aren itza, batez-be neurrian,
arrotasun apur bat kentzeko, eta itza beren lekuan itziteko
“ORDEZKARI” baiño, azken baten, JAINKOA’k eginkizun orretan bialduak garalako, eta ez geiagorako.

EKINTZA ORRETAN
EUSKADI’ri IZARREN LEKUA EGOKITZEN
JAKO

Orregaitik Europa’ko gende asko, milloika kaleratu
da, eta geiena demokraziaren egarriak eraginda, kokoteraiño gagozelako edestitik zear, len egiaren izenean eta
gaur demokraziaren izenean egiten diran astokeriak egiten diralako, beti gudartean; oiñaze, min eta nekean bizitzea indarkeriaren bidez datorren mozkiñaren aberatsasmoaren arduragaitik.

ATUTXA’tar PAUL
ZORNOTZAN 2.003`AN OTSAILLA’ren 20’an.

Mundu onen gaurko benetako gogoak orreik dira, eta
jaurkintzako arduradunak kontuan artu bearko dabez erritarren eskaerai, eskubidedun laterriak izan gura ba-dabe.
Ba-dira?. Ez! eta orregaitik betiko ezta-baida oneik. Leenengoko sasi-jainkotasunetan dabizelako, eta gaur nazkagarria dalako eginkizun ori.

NORBERAK EZ LEUSKIO EGIN BEAR
BESTE BATERI, NORBERARENTZAT
MINGARRI DANIK. ORI DA GURE
ERLEJIÑOAREN MUIÑA.

Mundu’ko irugarren borroka nagusia ori da, eta irabazi egin bear dana gerra barik. Gerra sortuko balitz, atzerakada aundia izango dalako.

INDIA’KO “MAHABARATA” LIBURUAK

✤✤✤
✄
ZER ALDIZKARIA
Ordaindu, mesedez, ZER aldizkaria! (ogei euro) kontu onetan:
EUSKERAZALEAK
BILBAO BIZKAIA KUTXA
Bilbao, 2095 0000 7 4 20.000 8961-5
Adiskide! Mesedez ZER aldizkaria aurrera eroaten lagundu eiguzu!
Ebagi orri onetan txarteltxu au eta eroan bbk’ra eta ordaindu 20 €. Ez dozu ezer be idatzi bear.
Baiña aztu barik esan Kutxan zeure izena eta zeure erriarena.
Eskerrik asko!

4

