
EUSKALDUNAK

IZAN EUSKALDUN GAUR

IZENA ETA IZANA

Gure abenda eta ahizena euskal-izatearen ezaugarri
argia dogu.

Izan euskaldun gaur. Nortzuk eta zer gara euskaldu-
nak? Eta zer egin bear dogu benetako euskaldunak izate-
ko?

Arrokeri barik esan dagikegu Euskal-erriak, eta eusko-
tar geienak,aipu ona izan dogula Iurbira osoan, eta baita
be onartuak izan nun nai. Zergaitik? Gure asaba zaarrak
euskal-izena eta izana gorengo maillan ipiñi ebelako
euren izakeru, bizikera eta eginkizun aipagarrien bidez.

Euskal giza-emakumeari jatorriz eta barru-barrutik
datorkio bere leialtasuna eta zindotasuna. Ori argi eta
garbi adierazoteko zintzo jokatu, sendo ekiñ, egizale eta
baikorra izan bear da eginbide eta jokabide guztietan.

Gure entzumenera, beiñ baño sarriago, etorri da esa-
kun zaar oneen otsa: "Onak dute alegrantziaren izena eta
izana" (Gero). "Izena aundi, izana txiki". "Izena bat eta
izana beste bat". Argi eta garbi ikusten dogu, ba, izena eta
izana kidekoak izan bear dirala, eta alkarrekin autsi eziñe-
ko lotura euki bear dabela. Ortik sortu da. eziñ ukatu,
gure arbasoen ospe eta entzute ona. Ondo jokatzeak
damotso izateari bere jatortasuna. On-egiñen bidez lor-
tzen da izenik goragarriena. Izena daben guztiak izatea
bere badauke.

EUSKO NORTASUNA

Giza-emakume zintzoen ezaugarria nortasuna dala
uste dogu. Pertsona bakotxat, eta era berean, erriak bere
nortasuna euki bear dau, ondar moltzoa izan gura ezpa-
dau. Nortasun bako erria. aizean dabillen orria!

Nundik datorkio Euskal-erriari bere nortasuna? Lenen
eta bein euskeratik. Euskera izan da gure izatearen muiña,
gure biotzean eta odolean ondo josia, eta gure erraietan
bizi-bizi sustraitua. Naiz eta ainbat izkuntza eder eta
ospetsu betiko illuntasunean murgildu, gure euskera
oraindtkan bizirik dago.

Gure artean esakun au sarri entzunda daukogu:
"Euskotarra lur ontan jaioa dala, eta euskalduna euskeraz
dagiana". Euskalduna eta euskera ari batekoak dituzu. Eta
euskera ez dagianari "euskaldun motz, motz" esaten jako.

Eusko izatetik datoz, gañera, ainbat onbide eta eragite
goresgarriak: gizatasuna, jatortasuna, leialtasuna eta ekin-
tasuna. Ara or Bolibar, Elkano, Loiola eta Xabier. Eta
nork ukatu? Euskaldun, fededun. Egi sakon ori egiazta-
tzeko irakurri egizuz gogo beroz Auñemendiko Lorea, eta

oraintsu argitaratu dan YANOZ elebarria. Irakurgai bi
onetan ikusten dira oso argiro gure kristau sinismenaren
sustraiak, eta Euskal-erriaren alde egindako gertakizun
goragarriak. Kristau fedeak bultzatuz lortu eban gure
erriak bere batasuna, jauntxukeriak bigundu, gorrotoak
ezereztu, eta arrokeriak azpiratu. Euskerak eta fedeak
emon eta indartu dabe beti gure nortasuna.

GAURKO GORA-BERAK

Gaurko gizartea, gizarte oso politikoa dogu. Baditugu
gure artean, arlo ontan, gizon burutsuak, zoli eta zorrotz
ekiten dakienak. Baña, zer esan bearko? Politika-jokabi-
dea norkeria egin jaku, alderdikeria. Norkeri au dala-ta
gure erriaren gidariak zatituta ikusten doguz, eta zatiketa-
ra daroe erria. Zatiketa aspergarri ontatik aldatz-gorako
bide nekegarria dauko Euskadi maiteak. Oso egokiro
datoz emen Kristo gure maixuaren berbak: "Bere aurka
diarduan erriak lur joko dau, eta bere aurka burrukan
dabillen erri eta etxeak ez dau iraungo".

Aurtengo Aberri eguna ospatzean zelan jokatu dabe
gure erri-gidariak? Egunkarietan geien nabarmendu dan
auzia auxe izan da: alderdikideak danak danen kontra eki-
tea, danak aurrez-aurre jokatzea. Ori al da Aberria gora-
tzea?

Gure Aberriaren orclu larri ontan guztiok, ostera,
gogoan erabilli bear genduke Euskadiren ardura eta ara-
zoa, bere aurrerapena. bere ohekuntza. Aherriaren onagai-
tik amor egin hearko doguz, gure uste ta eritxiak, gure iru-
dimen eta ikuspideak. "Batzuk hesteak baztertuz, batzuk
besteen kontra ekiñik ezin da erri au jaso" (M. Atxaga).
Euskal erriak guri eskatzen dauskun atsegin-saria eta
doairik onena eta bearrezkoena. euskaldunen batasuna
dogu. Azkenengo urteetan gure Aberriak ikaragarrizko
kalteak izan ditu bere seme askoren erruz!

Aberria alderdi guztien gaiñ dago, eta berari men egi-
tearren gure buruak sarritan makurtu bear. Gure buruak
urritu eta Aberria indar-herritu!

Aberriaren aurrean, guztiak batean, erakutsi daigun
ordu larri ontan, gure hiotz zabalaren aberastasuna. Izan
gaitzen euskaldun jator, leial ta biotzdun.
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