ARAZOAK

BARRIKETALDIAK DIRALA-TA
SARRERA:
NIZEA`KO ELEIZ-BATZAR NAGUSIA:
Nor-bera arrituta geratzen da, TVE-2`an 2.006`an
Jorrailla`ren 15`ean, entzun eta ikusten diranean alako
gauzak izketaldi baten.
Neure lagun-zar batek, antziñean esaten eustan egiaren
gai-arloetan sakontzen asten giñanean: “TXARTO
PENTSAU EGIZU eta IGARRI EGINGO DOZU” esaten
ba-gendun. Gaur “TXARTO PENTSAU EGIZU eta
LABUR GERATUKO ZARA” esaten eban.
Ez da gitxiagorako, eta geiago Eleiza-Katolikuaren
Kardinal barria dan Kañizarez`tar Antonio`ren agotik
entzuten ba-dira.
Bera, 325`an Nizea`n egindako Eleiz-Batzar nagusiagaz eta 589`an Toledo`n egin zan Eleiz-Batzar Nagusiaz
bat datorrela esan eban eta indarkeriaren batzangotasunezko menperazale eritzi orreitan oiñarrituta ikusi neban
nik, bere erantzunetan alan agertu zalako.
Argitu daiguzan ba, Erromatar jaiotasunaren asmakuntzatik asi-ta: Zezar`en gogamenak; Konstantino`gaz
Nizea`an artu ziran erabagiak eta Godo`ak Rekaredo`gaz
Toledo`ko Eleiz-Batzar Nagusian artu ziran erabagiak
zeintzuk ziran.

Erromatarren berakadan, 325`ean Nizea`ko EleizBatzar Nagusian, Konstantino`k Arriano`ren irakaspidea
baztartu ta ziñauskerian gaitz-etsiratuta Katolikotasuna
aukeratu eben danontzat.
“Katholiko” Greko izkuntzaren bidez datorren itza da,
eta “OROKOR” edo “GUZTIENTZAKO DANA” esan
gura dau. Jatorriz, Grekoera`ren KATA= “NORANTZA”
eta HOLOS= “DANA edo DAN GUZTIARENTZAT”
esan gura dauana.
Erromatarrak erabagi au artu ebenean, Zezar`en asmakuntzan Mundu guztiarentzat “Kaizartza, Erlijioa eta
Izkuntz Bakarrak” egon daitezan, Eleizari eskubide aundiak emonda, indartzeko zan.
Orregaitik, urrengo oinkadan artu zan erabagia: “Ludi
onetan, kaizartza ta Eleiza JAINKOA`ren ordezkari bakarrak zirala” esatea zan. Eta ortik aurrera, or ibili dira sinisegi gogorrakaz ta indarkeri aundian, gurutzada ta inkisizioaren sinistu ezineko azterketakaz, dana naastuten gaur
arte.
GODO`AK:

ERROMATARRAK:
Erromatarren izaera Etrusko’en asmakuntzatik sortu
zan, oneik Sabino`ak eta Iszeres`ak alkartuta, Palatino,
Kapitolino, Zelio, Biminal, Kirinal eta Abentino mendietan, aurreko-talde gudalariak ezarrita. Gero Tiber-ibaiaren
beste aldeko auzotegi ta Janikulo, Batikano, Mario,
Sakro, Pinzio, Kanpidoglio eta abar mendietakoakaz
alkartuta K.a. 753`an sortu zan Erromatarren aundikotasunezko naikeriak, K.a. 510`ean lortuta .
Etrusko`ak jakitunak ziran eta Griego`rekin batera,
onen iztegitik Latiña sortu eben. Erromatarrak, Godoak
eta Eleiz-Katolikuak mundu guztian ezarri daiten ointzurarte indarrezko-alegin aundietan ibiliko ziran.
ZEZAR:
Zezar, K.a. 45`ean agintari nagusia egin ondoren,
Mundu guztiaren jaurkintzarako: “Kaizartza, Erlijioa eta
Izkuntz bakarraren” asmakizunean ibili zan eta orregaitik
il eben.
Beragandik baiña, gauza bi oneik geratu ziran etorkizunerako: “Goian aipatutako iru tresnerizko ardatz orreik,
menpetasunezko batzangotasunean eta maltzurkerizko iru
itz oneik VENI, VIDI, VICI, leenengo asmakuntza lortzeko.
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Erromatarrak porrot egiterakoan, Justiniano`k lortu eban
“erromatarren lege guztiak bildumatzea” eta Atanajildo
(551-567) sinist-arazita, lagundu eutson orduan Godo`en
errege Ajila zanari bere kaizarren ezar-lekutik bota eta bera
Toledo`n ezartzea bere katolikotasunezko kaizar-jaurkintzan, erromatarren eskubideko lege guztiakaz.
Eta emen bitxi bat: Atanajildo`en ostetik Leobijildo
izan zan urrengo errege 586`erarte.
Leobijildo, Ermenejildo Santuaren eta I Rekaredo`ren
aita zan. Leobijildo`k bere seme Ermenejildo il eban
Arrianismoa ez ebalako besarkatzen. Konturatzen da
baiña, Konstantino`ren katolikotasuna dala bidea kaizartzaren ametsak garaitzeko.
Orregaitik, I Rekaredo`ri aolkua emoten dautso, katolikotasuna besarkatzeko, kaizartzak iraun dagian.
Onek, 587`an Arrianismoa baztartuz eta katolikotasuna besarkatuta, 589`an Toledo`ko III`n Eleiz-BatzarNaguziak batu ebazan bere agindupean, eta ortxe emoten
jako indarra ostera be, erromatarrak euki eben asmakuntzazko menperatasunaren batzangotasunari, iru baldintza
oneikaz: “Grezia`ko jakituria; Erromatarren legea; Eleizaren katolikotasuna”. Eta orren ondorioan, Merkataritzarako bear diran gai-aberasgarri ta mozkin guztiaren kontrola. Europa guztia, eritzi bardiñean ezarrita.

ARAZOAK

ONDORIOA:
Erromatarren asmakizun ori aurrera eroateko,
JAINKOA`k Mundu oneri ipinita daukazan berezko
legeen aurka, argi dago erabagi politikoa zala eta gaur
egun dala, naastuta diranen artean sasi-jainkotasunean
bizi-gura dabenentzat. Erabagi ori, ez dalako bakearen eta
pozgarritasunaren bidea.
Kristautasuna orduan, zelan banandu bear dogu ? Kristo`ren irakatsian ikasitakoak alderdi baten eta... katolikuak beste alderdian ?. Orduan.... zer dira katolikotasunezko eritziak ?. Argi dago, eleiz`tar batzuk, Kristo menpetasunaren lokatzarteko zinkikerian sartu gure dabela
eurok kaizar`tzangotasunean bizitzeko.
Iruditzen zarie baiña.... zelangoa izango zan lokatzarteko jaurkin ori ? Erdi-mendearen negargarrizko denborak aaztu barik, “gaurkoa”. Nortasunaren lotsagizunezko
ardurak esku batzuetan menperatuta agertzen ba-dira,
erritarrak, lotsagizunaren arduragabean agertzen diralako,
noraezeko bide galdu baten.
Orreik dira gaurko egoereak eta olangokoak dira Kañizares`tar Antonio onen sinismenak. Kardinala gaiñera ?.
Ondo goazak !!.
EUSKALERRIA:
Euskalduna beti izan da Nortasun aundikoa, eta orren
neurrian fededuna. Iñoz ez da joan iñoren lurrak ez
giza`rik bere mezederako menperatzen. Ez eta ondasunik
be, bereagaz konpontzen zalako.
Menperatzaille zaleak, Euskalduna lapurra zala esaten
eben, bere bizi guztian aurka egin dautsielako, Euskalizaerazko nortasunaren babesle.
Urriñetik begituta be ez da egia ori. Bakarrik goian
esan dotezan lau baldintza orrein bidez, Europa osoa
morroien morroitasunezko giza-bide baten ezarri ebelako,
Euskalduna bere lanakin al eben egi-bideko era-ezberdiñetan konpontzen zalako eta dalako bizirik irauteko.
Mundu zabalean be asko ibili da, eta atzerriko erritarrak beti esan dabe: Euskalduna ez dala izan Gaztela`tar
edo Espaiñol-menperatzaille antzekoa, sinismenduaren
berba aundikoa dalako.
Euskalerrian Kristautasuna sartu zanetik, sinismen
aundiko gizartea izanda beti. Eta Eleizak gaur utzik agertzen ba-dira, ez da berak JAINKOA`gan sinistea itzi
daualako, eleiz`tar batzuk eta Laterriaren menperatzaille
zaletasunezko kide batzuk esan eta egiten dabezan maltzurkerizko guzurrakin gogaituta gagozelako baizik.

barik, goiko politika da, oraindiño bere eskuetan dagoelako, erromatarren sakratuzko kaizartza ori. Mundu au,
nagusi orrein eritzitara bideratzen dauana.
Ez dotena aituko sekula, JAINKOA`k gai`ezko zerulur oneik, BERA`k ipinitako legeakaz Ludi onen gai guztia berezkotasunean oiñarritu ba-dau, batzuk edo asko,
zergaitik agertzen diran berezko lege orren aurka. Sasijainkotasunean bizitzeko ?.
BERA`k, berezkotasunezko lege orren bidez, bakoitza
lotsaren ardurapean NOR IZAN-DA bialtzen gaitu lur
ontara, eta gure babeserako berez senitu, auzotu ta erritu
egiten gara bakotzak bere Nortasunarekin eta mailla
orreitako nortasunean, bear dogun lurralde baten.
Mundu onetan NOR da NOR.... Nortasun orreik ezereztuteko ?.
Zeren atzean dabiltz..... menperatzaille ekintza orreik
egiteko ?.
Nik eta nire errian beti babestuko dira JAINKOA`k
gure izaeraren biderako Nortasunean oiñarritu gaitun
lotsagizunezko ardurak betetea, nire ta nire erriaren biziizaeran bear-bearrezko ordezkoak diralako.
Zergaitik eukiko dabe ainbesteko premiña Mundu
onen gizartea batzangotze’ko ?.
Ezin itxi berezkotasunaren gizon/emakume ta errien
garaipena izen daiten ?.
Ariketa orreik, ez dabe ekarten besterik, Nortasunak
daukan izaeraren erak aldatzeko amaibako aukeratan,
aldatzen ibiltea etenbako eriotz-odoltsu baten baiño besterik ez. Azken baten berezkotasunean izan bear dauana,
JAINKOA`k bakoitza Nortasun orren ordezko ardurapean sartu gaitulako.
Aita Santuak bere Mundu`ko erri guztien aipamenean...aipatu ez !! Europa`n Euskalerria erri zaarrena
dana ?. Euskaldunai, San Inazio, San Fratzisko, Aita Bitoria eta ainbat abar.... ainbeste zor dautsonai ?. Zerbait esan
eban, eta ondo, gaurko baketze-bideari buruz.
Ori politika utsa da, eta politikako zaku ortan dagoz
sartuta Rouko Barela, Kañizares`tar Antonio, Aznar,
Fraga eta ainbat abar. Sozialistak aztu gabe.
Ni arrituta geratzen naz, guzti oneik edo geienak beintzat, maritxuak edo andre-gixon`ak bereztasunetik kanpo
dabizelako madarikatu eta eurak berezko errien iltzalleak
izan !!.
Aita Santi`k, antziñetik esaten eustan, berezkoa dan
gure EUSKALERRI maite onek, “etsai asko daukazela
!!”.
“EUSKALDUNAK, BADAKIGU BAI !! ZER
DAUKAGUN AURREAN; NORKERIZKO TXANTXETAN IBILTEKO”.
ATUTXA`tar PAUL
ZORNOTZA`n 2.006`an JORRAILLA`ren 18`an

ELEIZA TA POLITIKA:
Esaten dabe, Eleiz`tar katolikuak politikan ez dirala
sartzen eta ez dago guzur aundiagorik.
Ez da sartuko Laterriak egin bear daben jaurkinezko
politika-ekonomikotan, baiña bai Europa ta Mundu`ko
lurraldeen banaketan, eta ekintza ori politika txikerra izan
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