BIZKAIA

DONEJAKUE-BIDEAK
Donejakue-bide bat dago ospetsua, ospetsuena,
auñamendi iru-bat lekutatik igaro eta Gares (Puente La
Reina'n) bat egiten dauana eta gero santutegi ta gaisoetxez beterik itzi daben bidea osotzeko. Aragoi, Naparroa, Errioxa, Burgos, Leon eta Galizia igaro eta Konpostela'ra eltzeko. Oneri Frantzetarren bidea esaten
jako eta, geien ibillia izan arren, ez da bakarra. Bizkaia'ri dagokionez Gipuzkoa ' ko itxas - ertzetik datorku
bat eta Mendaro'n iru zati egiten da gure Bizkai'ra sartzeko: Bat Markiñatik dator, bigarrena Ermutik eta irugarrena Otzandio'tik Irurak barriro bat egiten dabe Bilbao'n gero Portugalete'tik Kantabria, Asturias eta Galizia'ra sartzeko edo mesetara igoteko, batzuk Orduña'tik eta beste batzuk Balmaseda ' tik an goian bide
nagusia artzera.
Baiña beste batzuk naiago eben itxas - bidea, eurak
itxas - ondoan bizi ziralako, esaterako inglesak, irlandarrak eta eskandinabiarrak. Geienak bertara Galizia'ko
portuetara sartzen ziran baiña ez gitxi Bizkai'koetara
be, geienak Bermeo'kora.
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151On.urtean egindako Jemein'ko parrokia ikusten
eben. Artibai'ko uren aurka gora ta gora, Bolibar'era
eltzen ziran eta andik Ziortza ' ra. Emen X gizaldia
ezkero ba'euken eleizatxu bat eta 1400n urtean Kalagurriko gotzain zan Mena'ko Gonzalo ' k "kolegiata"
bat sortu eban eta gotiku -tankerako eleiza ederra egin
zan. Barruan ba-euken zer-ikusirik naikoa erromesak
esaterako Aiala'ko Juan ' en irudetegi ederra, Irusta abataren illobia. Eta lekaide- etxearen ondoan erromesak
sarritan bear izaten eben gaiso-etxe bat egoan.
Ortik Arbazegi'ra joaten ziran eta an bide-ondoan
euken Donejakue'ren baseleiza bat. X gizaldian be an
agoan antzeko baseleizaren bat. Eta emendik Gernika ' ra. Gernika'tik Gerekiz - gaiñera igoten eben, emendik Morga ' ko Mekaur'era eta gero Aretxabalagan'etik Larrabetzu'ra. Emengo eleizan otoiz egiten
eben arrizko Andra Mari ' ren aurrean. Goiko -eleizan
XI gizaldiko torrea dago eta eleizea be gizaldi orretakoa da. Oraintsu alboko ormetan agertu diran irudi
ikusgarrietan errez aurkitu leiz Donejakue bidearen
ezaugarriak. Erromesen bide - ertzean kurutze eder bat
dago. Emendik Lezama ' ra joango ziran gero Artxanda'tik Begoña ' ra sartzeko. Begoña ' n Bizkai'ko Zaindaria ' ren Irudia euken, XIII gizaldikoa. Ortik Bilbao'ra, lenengo, orduan baseleiza zan Nikola

Donejakue-bideak Bizkaia'n.
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EUSKEREA

ODOLAREN MINTEGIA ZORNOTZAN
"Mintegi'tar Jose Ramon'en il-otoizketan niri gertatukoa".
Neure bizi guztian ezagutu neban gizon ona ta Euskal Abertzale oso -au, Jose Ramon.
Artu-emon aundia euki gendun euren denda dalata, neure bizitzako arlo aundi baten beintzat, beti ezagun ta adizkidetasun aundikoak izanda. Azken denboratan geiago, neure zuiñaren osabia izan zalako.
Erriko lagun-talde asko batu giñan Eleizkizun
ortan, gure otoitzekin laguntzeko. Eleiza beterik
zegoen.
Gorputzaren sarrera abestuz artuta eta abadeak
Meza Santuaren Elizkizunak Euskeraz asita, lekaide
karmeldarra Mezako idazkia erderaz irakurten asi zan.
Neuretzat, arpiko aundi bat artutako bezela geratu
jatan. Eneban ulertzen, Jose Ramon Euskaldunari,
otoitza eta azken agurra erderaz eginekoa; eta nire
gogoan itaun bakarra agertu jatan: "baiña zertan
gabiltz?" Enitzen izan gai onartzeko eta Eleizatik
urten neban emaztea bakarrik itzita.
Eleizatik urtetan noala, neure gogoa zalantzan asi
zan: "ondo?, txarto?". Baiña azken baten eritzi au artu
neban: "Geldi egon barik, baten batek salatu egin bear
dau egoera au eta oraingoan neuk izan bear dot".
Euskalerrian, arazo geiegi daukaguz gure nortasun
gaixoa sendatzeko, Euskaldun benetakoak gariela
ikusi dagian inguratzen dauskun auzokoak, eurak -be
alegindu daitezan gure askatasunari baietza emon
dagian, gu, erdi-purdiko jokuan ibiltzeko.
Gure utzieziñezko Elizkizunak, beti izan dira oneneitako bideak Euskaraz bizitzeko, ondo entzunaz eta
ikasiaz, Euskalerrian gure bizitza dalako bete egin
bear doguna gogoz. Orregaitik azalduko dizuet, nola
ulertzen dodazan gure bear-bearrezko eginkizunetan,
bear diran arauak.
* Nortasuna da izadi onetako askatasuna lortu leikena gai - gizaren bizi - bidean elementu edo egoera
bakarra, bera dalako arduradun bakarra edo jabetasun
bakarra daukana arlo orretan. Eta ez da edozelako
jabetasuna, JAINKOAK emon dauskulako bakotzari
agindu ori; giza-gai onen bearrezko neurriak, nai -ta
nai-ez arduradunak izan da zaintzeko.
* Bestela zer gertatu leike? Gaur bertan gertatzen
dana? "urdurikeria, naaspiltasuna edo konpondu eziña
gizartean". Batzuk, nortasunik gabe gura dabelako
giza-gai ontako arazoak konpontzea. Nola ulertu
gauza ori!! Erreza orduan aitzea, berezitasunezko nortasunak dirala arduradun bakarrak. Kontuan euki
bear-ba, zer ekarten dauskun nortasun gabeko egoal12

diak. Eta ori da gure ETXE NAGUSIAN bai
TXIKERREAN ere gertatzen jakuna: "Nortasunean,
gaixoak garela".
* Badagoz gaur egun, aitu ezinezko gauzak edo eritziak, Euskal - Nortasunari kalte aundiak egiten dautseezenak: gure KRISTAU erlijioan adibidez. Apaiz,
lekaide/lekaime Euskal Abertzaleak ez diranak, edo
baleiteke menperatzail -abertzaletasunezko jokuan
sartuta dagozanak, eta orregaitik berezitasunaren
aurka jokatzen dabenak: "Kristautasunezko bidetik,
danok bardin izanda jokatu bear dogula", esaten dabenak.
Ori baleiteke izan, Nortasun guztiak ados egonda
baietza emoten dauanean. Baiña zelan aitu, JAINKO
AITA - GUZTIZ ALDUNA alboratuta itzi ezkero?
KRISTO JAINKOA izanda, JAINKO AITA da bizitza
emoten dauskuna: "Zuri, Beltz, Ori, Kobre-antzeko
zertzelada margoakin; bai Euskaldun, Keltiar, Alaman, Irlandar, Katalan'dar, Gaztela'tar, Sabino eta
abar, jaiotzen garan zertzeladarekin. Orduan, zelan
izango gara Kristauak, Euskaldun eta abar izan baiño
lenago?
Argi dago, leenengoa Nortasuna dala, KRISTOJAINKO ereduaren bidetik JAINKO AITAREN'gana
igoteko Europa'ko mendebal ontan; bai pozgarria
izango zana ere, Mundu guztian izan balitz egoera
bakar ori; Ludi onen gizarentzako bear-bearrezkoa
dalako, danok (Zuri, Beltz, Ori eta abar) oitura baten
egon ezkero, obeto ulertu gendukelako, ze neurri
emon bearrezko eginkizunari Ekanduan, Etikan edo
oiturazko arloan.
Ardurazko baimen ori, ikusten dogun-lez, ezin da
lortu espata, bonba, atomozko lerkaiekin eta abar; ez
eta gutxiago ere Nortasunik gabe. Nortasun -berezitasunezkoa dalako Jabe eta Arduradun bakarra egoera
ori lortzeko.
JAINKO-zale edo Kristauak dira olan jokatzen
dabenak? Nik, benetan uste dot, sasi-jainko kaizarzale edo menperatzaileen jokuan sartuta dagozanak
dirala, gauza orreik edo eritziak gure artean sartzen
dabezanak. Euskal izaera desagertu daiten?, bestela
ezin aitu.
Orregaitik, Nortasunaren ardurazkoa da, eritzi oker
oiek salatzea, kalte aundiak egiten dabezelako gure
osasunezko bidean NORTASUNAREN ASKATASUNA IRABAZTEKO. ETA OR!!
ARIMAREN ASKATASUNA! !
ATUTXA'TAR PAUL

