BAKEA

BIZKAIKO ELEIZAN BAKEAREN
ALDEKO KANPAINEA
Badakit ZER aldizkaria BizMIINEZ MINIK EZ
kaiko abade mordoak irakurten
Jauna, egin nazazu bakegile!
dauana. Irakurri ez eze, batzuk
Jauna, egin naizu bakegin!
egin eta zuzendu be egiten dabe
Jainkoarekin adiskidetu gaituzun
ileroko au. Idazki onen mamina
Jainkoagaz adiskidetu gaituzun
horrek
baleiteke Bizkaiko Eleizearen
orrek,
bidal ugari gure artera
gogoko ez izatea, baina Bizkaiko
bialdu ugari gure artera
zure Espiritu bizi-emailea,
kristinau euskaldun lez ez dot
zure Espiritu bizi-emoilea,
itsukeriak argitzen,
gura izan kanpaina orren ganean
itsukeriak argitzen,
loturak askatzen,
oker ikusi dodana eta Eleizeak
loturak askatzen,
minak arintzen,
aitatu barik (edo autortu barik)
minak arintzen,
itxaropenak sendotzen
lotu dana esan barik itzi.
itxaropenak sendotzen
eta bihotzak errukirako zabaltzen
Bateko. Gure errian, erri euseta biotzak errukirako zabaltzen
zintzo eta argi ibil gaitezen.
kaldunean, Bizkaiko Eleizeak
zintzo eta argi ibili gaitezan.
indarrean iminitako kanpainea
Jauna, egin nazazu
dala esan euskuen. Kanpaina ori
Jauna, egin naizu
gaur eta beti bakegile!
aurrera eroaten lagunduteko
gaur eta beti bakegin!
otoitz bat egiteko eskatu eusEskerrik asko, Jauna,
kuen. Otoitz ori egiteko erderaz
Eskerrik asko, Jauna,
gugan zaudelako
eta euskeraz dakarran papertxu
gugan zagozalako
eta zure biziaz bizi garelako.
bana emon euskuen. Euskerazeta zure biziaz bizi garalako.
koan, baina, mendebaldeko euskerea (bizkaierea), gure izkuntza
Besteko. Bizkaiko Eleizeak
eredua, geurea, falta izan dogu. Orain artean, Bizkai- Euskalerriko bake bidean zeozelango protagonismoa
ko Eleizeak orreri zelan edo alan eutsi izan deutso.
izan guran, bost asteko kanpaina ori eratu dau. Ez deriOraingoan ez, baina. Esan egingo jaku, bearbada, Eus- txot txarto bakearen alde Eleizeak bere aalegintxua
kalerri mailan egindako kanpainea dala, papertxu egiteari, ez. Ez eta antzik be. Bakeari lagunduteko artu
orreek irarteko erispide ekonomikoak kontuan euki
diran erispide batzuk, barriz ez dodaz begi onez ikusi
bear izan dabezala, astirik eza,... Askotan, gauza eta beste batzuen falta nabaritu dot. Terrorismoak erabatzuetarako, Bizkaiko Eleizeak eleiztarren aniztasugindako kaltetuen ganean zein espetxeratu politikoen
na akiakulatzat artu daroa, esaterako, euskera utsez ganean ausnarketea egiteko aste bana izango dira.
egiten ziran mezak ezabatuteko. (Orain, leengo euske- "Terrorismoaren kaltetuak" azalduten dabenean ETAk
razko mezetan erderea be entzun bear izaten dogu, sortutako kaltetuak bakarrik, ala baita beste batzuk
eleiztarren aniztasuna dala kontu, aurki.) Or kristinau (GAL, BVE, GCR, Espainako Estatua,...) sortutakoak
euskaldunok, euskaldunok, galduten. Beste gauza be gogoratu eragin gura deuskuez? Andragizon espebatzuetarako, ostera, norabide biko irazkina erabilten txeratuen kasuan ETArenak bakarrik, ala Estatuarenak
dabe. Aor, osterantzean, leen aitatutako otoitz-paper(orain kalean dagoz) be bai? Batzuk eta besteak ez dira
txuok. Gure artean banandutako otoitz-papertxu bada, indarkeriearen kaltetuak? Manikeismoa emoten
orreek dirala-eta, mendebaldeko euskaldunok barrian
dau arek guztiarek, au da, onak eta txarrak nortzuk
galduten. Kritikeari, baina, ekarpen baikorra egin gura
diran argi itzi gura izango balebe lez. Zergaitik,
deutsot eta mendebaldeko euskeran agertuko dot
orduan, edozelango eta edonongo indarkeriearen
otoitz dalako ori. Entzungorrak entzungo aal dau!
ganean ausnarketarik ez egin, balizko manikeismoe-
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ERRIGINTZA
tan sartu barik? Ez dira bada, dan-danak, terrorismoaren kaltetuak eta espetxeratuak, gatazka berberaren,
arazo politiko sakon berberaren atalak? Zergaitik arazoaren gunera joan ez eta bakea jadesteko an dagoan
troinua askatuteko bideen ganean ausnarketarik ez
egin? Eta kaltetuei gagokezala, esan gura neuke,
errion gizaldi onetan zear, Estatuaren indarkerieak
mila eta mila kaltetu egon dirala eta gagozala. Gugaz,
antza, inor ez da gomutetan. Ez eta Eleizea bera be.
Erri onen izkuntza eta kulturea erasoak izan dira eten
barik, ia guztiz laskitu artean. Guri, Erri euskaldunari,
benetako ethnic-cleansing dalakoa egin deuskue. Erri
onen errikideak erasoak, indarrez apalduak, euren
buruak indarrez makurtutera beartuak izan dira, Erri
onen eleizgizon asko barru. Eleizeak, entzun gura edo
entzun gura ez, ekintza doilor orretan esku artu izan
dau, askoren atsekabe eta minerako. Eta, nire eritxi
apalean, ortik asi bearko leuke Eleizeak berak euskal
Erri onenganako beraren obenak agirian ezagutu,
damu izan eta parkamena eskatuten. Olakorik ez da
jazo, oraindinokarren. Bake ausnarketarik ederrena
izango litzake-eta norberaren errua danon aurrean
autortutea, geroago, bakegintzan, gatazkearen beste
atal batzuk egiatan eta zintzotasunez jorratu aal izateko. Eleizearen damutasunetik urtendako bitartekaritza
bakegin zintzoan sinistu gura dot.

naikoa izango litzake, egindako aalegina laskitu eta
galduteko. Eta ori ez, gero! Aurrera egin bear da eta
ez atzera.
Ez da makala, gero, Udalerako erriko aukera politikoek euskereagaz dauken erantzukizuna. Erantzukizun ori bete aal izateko, Udalerako zerrendetan pertsona euskaldunak aurkeztu bear dabez. Leba andi-andikoa da ori. Bakioko aukera politikoen konpromiso
sendoa bear dau euskereak. Euskerearen aldeko
borondate politikoa argi eta garbi erakutsi bear dabe
eurok. Ezin deuskue orretan utsik egin.
Iniaki MARTIARTU
1999ko zezeilean

LAUAXETA
Euskera zan zure itza
odoletan tantaka
oguzi zenduna;
beroa ta sendoa
biotzean zendukan
bitxi bikaiñena.

UDALBATZ BARRIARI BEGIRA

Euskaldunen egia
odol biurtu jatzun
izate guztian;
euzkotar gogo zarra
laba goritan zeunkan
urtuten bizian.

Datorren bagilean aukeratuko dabe bakiotarrok
udalbatz barria, au da, datozan lau urterako zinegotziak eta alkatea. Erritarren eskuetan dago, bada, aukerea.
Beste alde batetik, Bakion euskaldunek geiengo
andia egiten dabe (ia %70). Geien-geienok euskereari
leku eta bide andiak egitearen alde ei dagoz, errian
egindako azkenengo azterketak erakusten dauanez.
Bakioko euskaldunek daben indar andi ori euskerearen alde egiteko bide onean imini bearko leukee.
Bide ori bada, zalantza barik, norberaren eskuetan
dagoan indarra: botoa euskerearen alde emotea.
Bear-bearrezkoa da Bakio lako erri euskaldunean
udalkideak (zinegotziak eta alkatea), dan-danak, euskaldunak izatea. Zertarako? Euskerearen alde orain
arte egin dan aalegin andia, egin bear dana eta, azken
baten, euskerea bera, bear dan lez, aurrera atara aal
izateko. Udalkideetatik bat bakarrik erdalduna izatea

Martirien odola
emon zeuntsan lurrari
kristau argietan;
Euzkadik maite zaitu
ta Aitak onar zaizala
zorion baketan.
PAULIN
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