ARAZOAK

GAURKO GERTAERAK
Mundu onetan, gizon/emakume batzuen eginkizunetan, baragarri ta negargarrizko gauzak asi dira sortzen.
Gaur eguneko ulermenean, eta billaketarako daukagun
tresneriagaz, argi ta garbi azaltzen dalako, guzurrarentzat
bide onik ez dagoela.
Gaur eguneko Mundu ta Europa guztian bide ori ikusteko, leen begitu bear doguna, gauzak euren ager-irudirako zelan eratu egiten doguzan, euren ondorioan ain etxura txarrezko gauzak agertu daitezan bigarren.
Zergaitik...? Ludi au..., fisikoa dalako! iturburuen
ondorioak kontuan ez eukiteko.
Gaur, gogoratu bear gara, Mundu onetan eta Europan
batez be, berezitasunezko errien aurka, edestitik etorri zan
asmakuntza, eta XIX`n gizaldian, espatakaz ipini ziran
gaur daukaguzan Laterri-Menperatzaille oneik, gizarteak
euren agindutara morroi bezela egon gaitezan, ez daukala
zentzurik.
Asmakuntza ori, beti izan da sasi-jainkotasunezko kaizar`en jauntxukeria eta ez dakit zelako “EL DESTINO
EN LO UNIVERSAL”en gaitik, asmakuntza ori babesteko diruaren iturriak euren eskuetan eukin da.
Asmakuntz-orren iturburuko ondorioak, berez gizartean, nortasunak ezereztu egiten dauz, gizon/emakumeak
izatasun-gabeko ondamendi ondorio batera eroanda.
Or dago! oraiñarte betiko borroka, eta.... Ludi onen
lege-bidetik, gizartea barriztu egiten dan lez Nortasunezko bizi batera beartuta..., beti borroka baten jarraitu bear
dogu ?
Ori..., gizon/emakumeetan gaur, daukaguzan arrazoibidezko Nortasunaren almenean ez dauka zentzurik.
Orregaitik, bideratuta gagozan leize-zulotik, nai-ta
naiez urten bear dogu, gure adimendunezko Nortasunak
garraxika eskatzen dauskulako.
Ezin besteko aukera eta tresneria daukaguz, eta arrazoiaren izakizunak azaltzeko, iru adibide aurkeztuko dautsuedaz.
a).- Mundu onetan, ez da gauza ona, gizartearen bizitza bideratzeko`en aitzakiagaz jauntxukerien maixutasunean, ordezko diruaren kontrolak eukitea, Nortasunean,
zentzuzko naimen edo borondateak beartu egiten dabezala, norkeriaren aberats-tentaldi ateak guztiz zabaltzen
dabezelako.
Eta bide ori ez da egokiena, gaur gure gizartean ikusten dan lez, lapurketa eta guzurrezko bidean kokatzen gaitulako.
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Gizarteentzat, oso txarrak dira orren ondorioak, ezberdintasun aundiak sortzen dabezelako. Batzuk aberastasunera goralduta eta geienak onbear ta txirotasun bizi baten
gaitz-etsita.
b).- Ez da gauza ona be, XIX`n. gizaldian asi-ta, gaur,
oraindiño gudaren keiñuagaz beartuta daukaguzan Laterriak Europa guztian eukitea.
Arduraren arloa, erdirakoi edo baterakoien eskuetan
diralako, argi ikusten dan lez.
Laterri onein jaurkintzazko asmakuntzaren sorburuak,
ordezko diruaren kontrolagaitik datoz, sal-erosle aberatsjauntxuen gogoetan, beti izan diralako errien arteko zergak ez ordaintzea, euren aberastasuna indartzeko.
Orren ondorioak, Laterrizko-aberri aundiagoak egitera
beartu ebazan, berezko errien Nortasunezko izkuntzak, oiturazko jakintzak eta sinismenak guda-indarrean zapalduta.
Eta onen ondoriorik negargarriena, Mundu onen gizartean asieratik Nortasunera beartuta dagoena, Berezko
Nortasuna babesteko, edesti guztian borrokan ibili bearra.
Nortasunezko gizartearen antolakuntzan, beste goimaillako elburuak lortzeko, danon babesera begira, adostasunean egin bear diran gauzak dira. Danok zeaztasunaren egi-bidean, berbearen borondatea daukagulako, Nortasunik galdu gabe.
Ardurazko lotsagizun aundian lortzen dira gauza
orreik.
Ludi onen izatasuna, Nortasun-gabekoa izan balitz,
Sortzaillearen beste burutakizun bizi-arau baten egokituta, bizi izango giñalako.
d).- Asken baten, berezitasunaren babeserako, menperatzaillearen naaztutako joko-bidez eta berezko erritarren
artean banakuntza lortuta, ezberdintasunezko alderdiaren
antolamenduan ezarri gara.
Geienak, Nortasunaren edo berezko Aberriaren alde.
Norberaren etxeari begira.
Gitxienak, eta ezberdintasunean margoztutako inguruko arau baten, erdira-nai edo baterako jaurgo-zale diranak
(constitucionalistas). Geienean menperatzaillearen guzurrak ta amurrukerien bidez nastuta.
Arrazoia, berezko nortasunaren alde kokatuta dagozan
gizon/emakumeetan egongo da beti, Ludi onen legebarruan jokatzen dabelako.
Baiña guzurra, erdira-nai zaleen artean kokatuta

EUSKALDUNAK
dagoana, eta gaiñera, besteak beartzen dauzan sinismena
da.

tan ezartzeko, Europa ta Mundu`ko gizarteak, “Demokrazia” elburu lez artu dau.

Orregaitik, euren berekoi griñagaz alegintzen gaitun
siñeskeria iruntziteko, nai-ta gozokituta egonda, oso latza
da.

Ez daualako gura beste ikaragarrizko munduko gudanagusirik.
Orregaitik gaur Europa`n eta Euskalerrian batez-be, ez
dira bear eta ezin dira izan, gudak edo ikarabideak.

Or daukaguz, Rouko Barela, Aznar, Oreja, Iturgaitz eta
PP`ko talde guzti ori, beti zaunka, txakurak egiten dabezan keiñuen antzera. Euskalerria`ri keiñatzaille, ez dakit
zelango zori-txarrak agertuko jakozan, 1.839`an eurak
zapaldutako Nortasunezko askatasunaren billa ibilten bagara.

Euskaldunak badakigu zer dan etenbakoak izatea,
bear dogun gauza bat lortu gure dogunean, eta geiago
gure NORTASUNAREN ASKATASUNA lortu gura badogu.
Badaukaguz bear diran egokitasunak EUSKADI`ren
ASKATASUNA lortzeko. Baiña danok alkartuta, norkeriak eta lotsagabekeriak urrunera botata, EUSKALNORTASUNA ABI-ARAZIAN IPINI DAIGUN.

Baiña gaurko denborak, lenagokoak ez dira, demokraziagaitik era-bat lotuta dogozelako.
Mundu onen gizarteak, BAKEA lortu gura dau, eta
Euskalerriak zetan esanik ez.
Orregaitik, diruaren ordaiñetan, ekonomia, eleizaren
gizarteko arauetan, Laterriaren jaurkintzan eta gaurko
legeak bakerako aurkezten dabezan arazoak, euren lekue-

ATUTXA`tar PAUL
ZORNOTZA`n 2.004`an EPAILLA`ren 24`an

✥✥✥
LEGE ZARRA: URIETAN ATXILLOTUAK
I legea: Urietan atxillotuai lagundu

dabe lege au: bere lurrean eizakia atera dauan bizkaitarrak
eizakia beste baten lurretara sartzen ba´da, eiztaria aren
lurretara sartu daitekela jarraitzeko, eta ori iñok ezin daikela galerazo, eta beste batek atera dauan basuerdea edo
basauntza iñok ilgo ba´leu, eta atera dauana urrengo
eguerdia baiño lenago etorriko ba´litz, aurrean ekarri
dauanari oso-osoan emon bear jakola, baiña beste barrutian atera ba´da, barrutiaren jabeak il legi eta beretzat
izango da.

Lenengo esan eben: Urietako bizkaitarrak lurralde laukoai kalte aundiak egiten dautsezela, orregaitik egiten
dabe lege au: Uritarrak erritarrai kalterik egiten ba´dautse
eta kaltetuak dei egiten ba´dau, lurralde lauko bizilagun
guztiak kaltetua edo atxillotua izan danaren alde jokatuko
dabela eta uria egindako kaltea bardintzera beartuta
dagoala eta urietakoak zuzen dagozala agertzen ba´da,
bizkaitarrak ordaindu dagiezela kalteak.

LEGE

ZARRA: ELEIZ ZAINDARITZAN BIZKAITARRAK BABESTU

LEGE ZARRA: EIZAN NON EGIN DAIKEN
I legea: Bizkaitarrak atera daben eizakiari jarraitu
leikoe iñoren lurretan

I legea: Eleiz-zaindaritzan babestu bai
Lenengo esan eben: Bizkaia´n eleiz-zaindaritzako
monastegiak, batzuk erregearen babesean dagozala, beste
batzuk dibisarienak dirala. Aita Santuaren eta erregearen oniritxiaz, eta ori orrelan auxe agintzen dabe: bizkaitarrak babes
daitekezela monastegi orreitan iñok oztoporik jarri barik.

Lenengo esan eben: Basurde zein artz zein basauntzen
billa mendi ta euren lurretan ibilten dira bizkaitarrak eta
eizakia aterata gero beste mendi edo solo batzutara joan
leiteke, eta eztabaidak sortzen dirala, orregaitik agintzen
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