EDESTIA

SASIJAINKOEN ARIA
GUZTIOK ARDURADUN

Giza-bide ori ikusteko, nai-ta-naiezkoa da. edestiari, azalezko begitu bat emotea. Jakin daigun zeintzuk diran zuzen
naiz oker bideratzen gaituen gogapenak.
Gero, gure Euskalerri maite onen arazoan sartu gaitezan.

Ludi onetako gizakiaren etorkizuna ikusteko, goiko begira-toki batetik begitu bear jako.
Leenengo jakin bear dira mundu onek daukazan berezko
eta alda-eziñezko araudiak. Gizakiaren gaitasunak (posibilidades) zeintzuk diran jakiteko bigarren.
Gaur egunean, goi-maillako jakintza au ikusten dau argi:
Mundu onen izatasuna, bereiztasunezko bilduma bat dala,
bakoitzak, bere zeregiñak lasaitasunez eta eten-bagerik
euren ardurazko lana betetea.
BERE EGILLEA'k agindu ta mugi-aldian ipini eban ori.
Mundu onetako gizadiak. utsetik, ori ikasi bear izan dau:
JAINKOA'k, gure arimetan bakez ta arduraz bizi al-izateko,
orren berezitasunezko arduran ipini gaitula.
Baiña batera, askatasunezko naimen edo borondate
osoan.

LEGE ZARRAK ETA EUROPA
Kromañon gizartea Munduko Mendebal deritxon alde
onetan sartu zanetik, bere giza-bideko jardueran, erri-aginte eta
ikas-bide eder baten bizi bear izan eban bere etorkizunerako.
Or daukaguz Euskerea eta beragaz egin ziran, eta gaur
egun be egiten diran berdingabeko Euskal LEGE ZARRAK.
Euskal gizarte tronkala, gaur gagozan Euskal lurraldeetan geratu bazan be, izotz-urtzean zabaldu ziran Mamut ta
izotz-orein edo elur-auntz'en atzean.
Gero lur-toki ta bitarteko bereiztasunean kokatuta, beste
erabateko izkuntz ta nortasun ederrakaz jantzita geratu ziran.
Orregaitik Europa guztitik aurkitzen dira Euskal oiñarrizko itzak.

BESTE-EN ARDURAK
Or! asten dira gure bizitzaren gezatasun, naigabe eta zentzun-gabetasunak, gure nerekoitasunean ardura-gabekoak
agertzen garelako.
Naiz ardurak beste esku batzuetan izten doguzelako edo
besteen ardurak lotsarik-gabe eta baliteke indarragaz beartuta, gure arduran artzen doguzelako.
Mundu onen adimen-gahekeriaren barruan agertzen garanean, gure arrazoipidea, zentzunezko neurtasunean kokatzen
da.
BERA'k bialdu dauan neurrizko bizi-tokira, garoaz ardureak.

ERROMATARRAK
Baiña erromatarrak etorri ziran, eta lenengoetan euren
jaurkintza Jaun-Erregena izan bazan be, gero ardurak banatzeko egarriaz. Errepublika baten kokatu ziran.
Sekula. jauntasun ori kendu gabe, Zezar'en asmoa
Mundu onentzako, Erregetza bakarra ezartzea izan zan.
Kaizergoaren jaurkintzara eroan eban mundua, eta orren
bidez sasi-jainkoak. JAINKOA'ren maillako kaizer-gizonak
agertu ziran.
395'an Mendebaleko eta Sortaldeko kaizergoak etorri
ziran.
Mendebaleko kaizergoa 496'an izugarrizko porrot edo
blaustada eginda, aienatu edo desagertu zan.
Eta Sortaldeko Kaizergoa beste milla urte luzatu bazan
be, I.453n. urtean Konstantinopla Turko'en kaizergoak
menperatu eban.
Baiña erromatarren menpetasunezko agintea ezereztu
egin bazan be, sasijainkotasunaren ariak aurrera jarraitzeko
Konstantino arduratu zan.
Orretarako kristautasunak ekarren demokrazia ekanduzko era-barrian indartu eta zabaldu zan.
Or batu ziran katoliku izenagaz, 325'an Nizea'ko EleizBatzar nagusian asita.
Godo'ak laster konturatu ziran. ekarten aginte menperatzaillearen asmoa ezarteko bide egokia zala.
Rekaredo'k alan ezarri eban 589'an III'garren Toledo'ko
Eleiz-Batzar Nagusian. berak bere burua, Espaina'ren leenengo errege katoliku lez agertuta.

ARDURA BAKOAK
Gaur, ondo dakigu zer gertatzen dan, ardurazko neurritik
kanpo gabizenean: naiz gure osasunean minbizi. sida eta ainbat gaixotasunegaz, janariak eta gure arteko ekintzak faltsotu ta naastetu, ondo bizitzeko naian, ordezko diruak arduragabekerira garoaz.
Bardin jasoten da itsasoko urakaz eta euren bizitasunagaz: aizeagaz, zeru zabalagaz eta lurragaz.
Geiegi lortu gura dogu denbora gutxian obeto bizi al-izateko, eta ariñeketa orreik, ikusten dan lez, guztiz ezinezkoak
dira.
Begitu bestela zelan daukagun gaur Mundu au: Ia. ia esan
leike adimen-gabekoak garela.
EDESTIRA
Orregaitik, Munduko lurra'ri, ura'ri, aizea'ri ta onein
bizitz-biolojikoa'ri, ainbeste kalte, lapurketa ta kutsadura
egiten dautzaguzen artean, gizartearen artu-emonetan bardin-antzera ibili bear dogu, edozein gauzarako ekintzan.
Gogamen guztiak BERAk emoneko lege-bakarra daukie.
Orregaitik, edozein gauza eta gauza guztiak egiteko lege
bardiñakaz jokat bear da.
Ludi onen zentzunezko legea, BERE ZENTZUZKO lege
bakarra da, guri agindutakoa.

GODO'AK ETA ISLAM
Erri-bereziak, Godo'ak ekarren menperatzaille asmoaren
aurka agertu ziran.
Euki ebezan Nortasunezko Askatasunak, baiña izkuntza
ta bizitzan izatezko ikas-bidean, samurtasunezko konorte ta
euren ulermeneko bereiztasunak, ezereztu egin ziran.
Afrika'tik. beste indar aundiko asmo menperatzaille bat
agertu zan: Islam'eko erlijioaren ikurragaz eta berezkoerrien aurka.
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gudaloztearen indarrak gaiñean ezarri, erlijioa eta abarreko
buru diran indarrak eskuratu, berezko erriak zapaldu eta
ardura-gabean itzi.
Erriaren dirua neurri estuz eskatzen dabez eta argibideetan egi-erdi ta geienetan ( betiko itza parkatuta) guzurrak
agertzen dabez: endaren naasketak, ezjakintza, bildurra,
illuntasuna, aundiak izateko eta erriak zapaltzeko.

Oneik, godoak eta orduko erri bereziak batera ezereztu
ebezan, eta orrelan sartu ziran katolikotasun ta Islam'eko
ziñezkintzazko alderdikeri arroak, gaur be daukaguzenak.
Noiz arte ?.
ERREGE TA JAUNAK
Orren aurka antolatu ziran berezko erriak. Errege ta Jaunak agertu ziran bestien eredua ikusita. Beti, berezko ErriBatzarraren menpean agertzen zirala.
Baiña batera, 718'an Pelayo'k Asturias'en, Godo-menperatzailleen asmo katoliko ori ezarri eben.
I
Geroago, gure jauntzan IV Juan ta Gaztela'ko errege
Juan'en izenagaz, I.388'an Asturias'ko printze-erria sortu ta
izendatu zan. aurrerantzean sendo izateko asmakizunarekin.
Nor izan da etorkizunean.... ari orren gordetzaille?

GAUR ZER!
Gaur. kaizar-Jaun ta erregetzaren izateak ezereztuta geratu dira, Mundu ta Europa'ko gizartea batez be.
Bizitzaren ikas-bidetik, mailla aundia artu dabe, eta
euren ekintza orretatik, naaztatzaillearen guzurra agirian
geratu da.
Kaizar, jaun, edo sasijainkoaren errege-talde orreri gorputzetik burua ebagi dautsoe. Baiña gorputz orretan, oraindiño geratzen dira maixukeri aundi batsuk eta Europa'n,
Berezko-Errien buru gaiñeetan , gudalozteak izugarrizko keiñuakaz ipini dira.
Barregarria iruditu jatan telebistan ta aldizkaritan ikusi
nebanean Aznar, Aita Santua'rengana joan dala, Europa'ko
Elkargoaren Buru izateko eskatzera.
Ari-ori or dago ! ta gogor gaiñera !.
Baiña esan leike, beste buru jakintsu batzuk. aldatzeko
prest dagozela. Daroagun bidea Mundua'ren ondamena dala,
oiñarrizko Nortasunaren ardurak zapaltzen dauzalako.

LATERRI BARRIAK
Europa guztiko kaisar-jaun-erregetza'k sortu ziran.
Euren artean senditasunean naastu. eta beste goi-maillako gizarte bat eraiki eben.
Baiña beti katolikotasunezko dogmaren arauz.
Eta betiko menperatzaille alderdikide ari-ori artuta,
berezko-errien batzarrak alboratzeko. Ortik aurrera gurari
erria dago.
Europa'ko gizartea, ekonomi edo burubidearen arduran,
eurak jarri dira gaiñean sasijainko lez.

USA'REN JOKOA

EUROPA

Argi ikusten da gaurko Amerikarren ekintzan, zer egiten
daben munduko ondasunak eurenganatzeko guzurraren
aitzakiakaz (IRAQ).
Baleiteke, buru gabeko menperatzaille orren azkeneko
ostikadak izatea.
Euren barruan, azkeneko auteskundeetan, asmo orretan
dabizenai itzi egin dautziee aurrera egiten, konturatu daitezan, zuzentasunaren zeaztasunak ezin dirala joan bide orretatik, guzurrezko bidea dalako.
Eta alan asi dira agertzen, gezurra dariola agiri-agirian
dabizela.

Europa. ekintza orren sorburuak eraginda, antolakuntza
bat ezarri eben.
Gizartean, nagusitasuna alde batetik, eta jabetasun-gabeko zori txarra bestetik daukaguz.
Berez diran erriak eta erri orren gizarteak, beti agertuko
dira menperatzailleen aurka.
Gizon/emakumea Nortasunezko ardura-gabean, ezer ez
izatearen sendimenduan geratzen da.
JAUNGOIKOA'k jaiotzan emondako aginduan, ardurak,
lotsagizunez betetekoa, utsean itziten dabe. "Biziera, samin
baten geratu da".
Eta JAINKOA'k, gizon/emakumeai euren jaiotzan, emon
dautsen ORDEZKO ARDURAREN BEARTASUNA ta
BETETEKO INDARRAK, kikilduta geratu dira.

ESKUMATARRAK ETA EZKERTARRAK
Onez gain, badaukagu beste arazo aundi bat ezkertaldeari begitu ezkero, guztiz galduta dabizelako.
Eskumatarren jokora. oso-osoan jauzi dira.
Zertarako jaio ziran aaztuta, batzangotasun aundi batera
joan gure dabe, oiñarrizko Nortasun ta bereiztasunak kontuan euki gabe. Beste sasi-j ainkotasunezkoakin batera?
Euren jaurkintzan alkar-zale edo federalak dirala esaten
dabe. Baiña konturatuten dira... Espaina'ko leterrian ErriBerezi ezberdiñak beartuta dagozela, euren Nortasunak galbidera galazota, eta gure Euskal izaera Frantzia ta Espaina'ren laterriak erdibituta ?.
Gizartean, ekintza ori ez da alkargo edo lagun-arteko
jokoa, lagun edo kide guztien Nortasunak kontuan euki bear
diralako. Eta gaur gizartekerian edo eurak aitzen daben
sozialismuan dabizenak, menperatzaillearen jokuan jausi
dira, eta euren joko nastetsua erakusten dabe.
Ez dira konturatzen. euren jaiotzako asmoak zeintzuk
ziran. Nortasunaren arloa ez dabe ezagutzen, eta ezagutzen
badabe okerragoa da, elkar-zaletasunaren aurka kokatu diralako, egiazko sozialismoaren aurka.

ERDI-AROA
Erdi-Mende guztiko etorkizunean eta azkeneko gizalditan. aginte-era ori malda berakadan doa.
Trikimailuz ezin dabe lortu sasi-jainkotasun oneri eustea.
1.789'an Frantzia'n saio bat egin eben,samea ebagiteko
tramankuluaren ekintzagaz.
INDARREZ NAGUSI
Ortik aurrera daukaguz jokoz kanpoko Laterri oneik,
indarkerizko batzangotasunaren bidetik aberri-barriak sortu
gurean. Baiña orretarako, berezkotasuna ezereztu egin hear
dabe eta or! betiko borroka latza., ezin dabe lortu. Berezko
erriak bizi-bizi jarraitzen dabe.

Menperatzailleen jokoa, beti izanda hardiña, besterik ez
daualako: Eskubideak kendu, ordezkaritzako-dirua lortu,
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KONTURATU BEAR DIRA

Menperatzailleak gure erria ainbeste guzurrekin josi dabe
(lantokiak alde egingo dabela; eurakaz izan ezik itxarotasunean jausiko gariela. eta abar asko) Euskal gizartea bildurtzeko asmotan, baiña alperrik.
Danez gain, batzuk bestien arduran dabizelako eta gaiñera indarrakaz , mundu onen gizartea arduragabekotuta agertzen da. Ortik aurrera ikaragarrizko arazoak sortu dira.

Nik uste dot, DEMOKRAZIA'ren jokoa zein dan konturatzen asten diranean, laster asiko dirala Nortasunaren
bereiztasunak neurtzen.
Europa ta Mundu onen gizartea, berdintasun ordezko
ekintza baten ezarriko dabe, eta berezko oiñarrietatik asi
jasotzen.
Mundu onek, guztion artean beronen osasunerako bear
dau, alkartezko edo adostasunezko Batzangotasuna.
NORTASUNAREN BEREIZTASUNEAN OIÑARRIdago-zelk TU bear da. benetako ordezkaritzaren arduradunak or
.
JAUNGOIKOA'ri gure biotzetan bakez eta guzur-gabeko
aurpegi alai ta garbiakaz begitzeko, Beren legeak al-danik
ondoen bete bear doguz norberagan eta errietan.

ZELANGO JOKOA IBILI BEAR DOGU ORAIN?
Indarkeri-gabeko ekintzan, daukaguzan alderdi guztiak
politikako jokoan sartuta.
Mundu guztiko erri-berezien abertzaleak alkartuta, indar
ta aukera geiago daukielako eta maltzurkerian rnaixuak diranen aurka.
Gaur guzurra ezin dabe ostondu, eta guzurragaz izan ezik
daukien asmakuntza ezin da aurrera eroan.
Pare-gabeko aukera au, Mundu ta Europa'ko gauza guztiak beren lekuan kokatzeko agertzen da.

EUSKALERRIA'N
Euskalerria'k
, edestiari begituta, badaki, EUSKADI'ko
ABERRIA'ren gorputzak artu dauzan eta artzen dabillen
astinketak zergaitik eta zertarako direzan.
Eta Euskadi'ren babeserako , gaur iñoz baiño geiago abagune edo aldion berdin-gabekoa agertu dala.
Eldu jaku ordua, danon arteko bear-bearrezko dan antolakuntza bat sortzeko.
Asmo-azterpen onetan. zer ikusi leenengo?
Erromatarrengandik asita, erdi-mende guztian gaur arte,
ikusi dogun goitik-beerako menperatzaille arian azterpideon baten bidez zeaztu, ostean jakiteko, zelango jokoa erabili
bear dogun Euskalerria'ren seme/alabak Europa ta Munduan. Gure Euskadi maite au EUSKALDUN-ABERRI lez
kirian-kirian ezarriko beste Aberrien artean.
DANA EURENA!
Gaur. argi ikusten dana euren betiko ta eten-bako eragiñagaitik, beti izan dirala lege bideetan naaztatzailleak iñor
agertu ez daiten, eta gizartean izan bear diran gidariak eurengana daroez, daukiezan sasijainkotasunezko asmoak indartzeko, diru ta maltzurkerien truke.
Baiña gaurko egoera ez da orain gizaldi bat eta erdiko
egoerea, gaur lengo aldiko berba bat be ez dalako oartugabekoa, danontzat agiri-agirian dakazelako esangurea,
asmoa ta elburua.
Eta len ezin ba-eben lortu azkeneko gudaren indarragaz
izan ezik. gaur gutxiago.
zeaztasunagaz askatasuna ta alkartasunak ostondu
Berriaren
ta eten egitea ezinezkoa dala, naiz ta eurak daukiezan berriak
emoteko tresnak, asko izan eta eurak, alegiñak egiten ibili.
Gaur be ikusten dogu euren barruak ez dautseela oarkizunik egiten, naazte-borraste orretan guzurra dariola ibilteko.
Daukien amurruagaz azkeneko mugaraño dabiz jokatzen.
Eta len, Eleiz-gizon batzuekin katolikotasunagaz ibili ba
ziran be, gaurko gizarteetan talde oneikaz ez dira fidatzen.

EUSKEREA
dirankz

Euskal seme/alabak gure Jaurkintzan buru
batera. eten-bako ardura baten ezarri bear gara, eta
SABINO'k esaten ebana eredutzat artuta, gure Errian Euskerea izan daitela bere seme/alaben Izkuntz-Ama, aberkidetasunean alkartu egiten gaitulako.
Batez be, egi bidean beti kokatu gaitezan, eurak gure
aurka aldarrikatzen dabezan salakuntzak lotsaz beterik izteko. Gure ardurazko ekiñaldia ez doa, eurak griñaz beterik
esaten daben lekutik, Nortasunaren bidetik baiño.
Baiña orretarako, txautzailleen arrokeriak alboratu bear
doguz, gure Nortasunezko etxe-bizitza ondo-landu ta obeto
kokatu arriakaz eraikitzeko.
Gure arbasoen antzera. Euren ezin-besteko sinismen eta
edertasunezko Izkuntz ta LEGE ZARRA JAINKOAri begira euki ebezalako Euskal-Nortasunaren etxe-bizitza osotzean.
ELBURU BAT

Danak ELBURU batera begira arduratu ta lan egin bear
dogu, norberaren gogokoak bigarren lekuan itzita. gure ekiñaldiak ez daitezan izan oarkabeak edo adi-gabeak.
Beste berezko erriakaz arremanak estutu, ARRAZOIAK
gorputz-aundia euki dagian, eta ARDURA bere lekuan kokatu daiten: "ARDURADUN JAIO DIREN'en ARTEAN" da
au. Mundu onetan ez dauka beste tokirik.
Iñor ez da Nor, beste baten ardurak beteteko eta gitxiago
bere borondatearen aurka.
Gaiñera iruzurrezko isekarekin: "GUK DIRUA
ORDAINDU BEAR BA-DOGU, EZ DAUKAGUZAN
ESKUBIDEAGAITIK DALA ORDAINTZEN DOGULA?"
Euskalerriak, asko dauka erakusteko Nortasunezko Oiñarri bidean. Orregaitik, ezagutu egin bear gaitue. eurak be
gure arrazoiaz arduratu daitezan.
Nik uste dot, ori dala bidea, gure EUSKALERRI MAITE
AU ASKATZEKO. Eta batez be, Laterri menperatzaille
oneri esan: "EGINKIZUN ORI EZ DALA ERRIAGAZ
JOKATZEA, EZ NORTASUNAREN OIÑARRIAK BERE
LEKUAN KOKATZEA, EZ MUNDUKO GENDARTEA
ARDURADUN AGERTZEA.
MUNDUA BERA, GAIZPIDETIK ASKATZEKO TA
OSASUNTSU BIURTZEKO, ERRIEN ALDE DAGON
BIDEA DA BAKARRA".
ATUTXA'tar PAUL

MERKATARITZA
Len, sal-erosketako merkataritza euren eskuetan egon da.
Erri-berezien mugen-zergak geiegizkoak izan dira, baiña
orren aitzakiagaz ta gudaloztearen laguntzagaz Laterri menperatzailleak zaindu dabez.
Ainbat bider aldatu euskuen mugak Ebro ibaitik itsasora.
Baiña gaur daukagun ugaritasunezko aukeran, merkataritzaren buruzagi geienak. Euskalerria'ren seme abertzaleak
dira. erriaren alde jokatuko dabenak.
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