ERRIGINTZA

EUSKALERRIA ZELAKO JOKOAN
SARTUTA DAGON (II)
Leenengo zatian ikusi doguna,
erdira-zale menperatzailleak edo
espataren bidez ipinitako Laterri
onein jaurgo-zaleak, zelako jokuak
erabiltzen dabezan indarrak euren
alde batzeko, Mundu onetan daukien
sasi-jainkotasunaren asmakuntzak
berezko erritarren gaiñetik iraun
dagien.
Baiña Mundu au fisik-arauzkoa
dan lez, beartasunaren aurka berezko
aurk-ekintza bereala agertzen jako eta
aldi onetan sozialismu-erkidetasunaren jokoa ikertuko dogu.
Sozialismoaren erkidetasunezko
alderdi-gogoak eta bere egoarri edo
eraman-onaren (filosofia) asmakuntzak XVIII’ko gizaldiaren azkenetan
asten dira, Inglaterra’ko TradeUnions langille-elkartasunezko bidetik, aberats-gordetzaille eta menperatzaillearen esku-osodunetatik babesteko.
Gero, langilletasunezko gizarteegarriaren antolakuntzari erantzuna
emoteko agertu ziran Aleman jakinzale (filosofo) Georg Wilhelm Friedrich (HEGEL) 1.770-1.831’ko urte
bitartean bizi zana, eta beren eragipenetik:
Ludwig’tar
Andreas
(FEUERBACH) 1.804-1.872’arteko
urteetan bizi zana eta Marx ta
Engels’en jakin-zaletasunean (filosofia) eragipen aundia euki ebana.
Marx 1.818-1.883 urte bitartean
bizi zan, eta Hegel’en gaitik eragipenduta, Alemania’ko “LangilleenElkargoa” antolatu eban. 1.864’an
leenengo “Erritarteko-LangilleenElkartasunaren”(primera Internacional) sortasunean esku-artze aundia
euki ebana.
ENGELS’tar Friedrich, 1.8201.895’eko urte bitartean bizi zan.
Marx’en lagun eta kide aundia, bigarren “Erritarteko-Langilleen-Elkartasunezko” (segunda-Internacional)
zuzendaritzan artu-emon aundia euki
ebana.
Eta, LASSALLE’tar Ferdinand
1.825-1.864’ko urte bitartean bizi

zana. Onek, Marx’en Sozialismukoeragipenetik, “Sozialismua eta Abertzaletasun edo Errikotasuna” antolatu
eban. 1.848’an Marx ta Engels’ekin
Alemania’ko iraultzan zer ikusi aundia
euki eban. 1.863’an “Alemania’ren
Orokorrezko Langilleen-Lagundia edo
Elkargoa” irasi edo sortu eban. Eta
orren ondoriozko eragiñean, gero,
“Europa ta Alemania’ren GizartekoDemokrazia
(social-democracia)”
izango zana sortu .
Gizon aundi onein ikerketa guztiak gizartearen gora-beran eta lortu
eben jakintza filosofu bide ortatik,
gizarteko eskubideetan oiñarrituta
egon ziran eta orregaitik berezko erritarren eskubide artean.
Baiña, Frantzia’ko iraultzaren
asmakizuna onartuta, Laterriak izan
daitezan berezko erri ta erritarren
jabetasunen gaiñetik: Diru-zaletasunezko merkatariak; erregetzaren
inguruan odol-garbikoak edo andikitasunezkoak ziranak, gudalozteak
euren alde eukita eta katolikotasunak
lagunduta,
Erroma’ko
Eleizak
Mundu’ko gizarte guztia euren erlijiozko antolakuntzapean gura dabezelako euki, daukaguzan Laterrietan
oiñarritzeko alegindu ziran, Batikano
be
Mussolini’ren
baimenagaz
1.929’an Laterrituta.
Orregaitik, asmakeri orren bidez
agertzen jaku gaurko uste-bitxi edo
ustegabekeri au, guzur-antzekoa
emoten dauana, guzurra dalako,
JAUNGOIKOA’k emonda danok
daukagulako GIZA-BARNE au oiturazko eraginkizunean jokatzeko eta
SASI-ASMAKERI orreik, danon
GIZA-BARNE ori euren agindutara
menperatu gure dabelako, ainbeste
borroka-latz eraginda.
Gaur, Sozialismu edo Gizartearen
babes alderdian jokatzen dabizenen
artean, ez dakie noren aurka jaio ziran,
danok, Europa’ko erritarrak garela
esaten dabelako, bakoitzaren eta errigizartearen NORTASUNAI narda
egin edo ontzat ez dabelako artzen.
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Orrek esan nai-dauana, eurak be
gai-zale arrapaillu edo domutzezkomenperatzailleak biurtu dirala, gizartearen-barnean, Izatasunezko-Nortasunak diranak alboratu egiten dabezelako eta Laterri menperatzailleak on
artzen dabezelako.
Eurak be......gizartearen klonaziozaleak ?. Bestela zelan aitu gizartearen babesle izan eta arima-gabeko
gizartea izan dadilla ?.
Argi dago Laterri menperatzaille
jaurgotiarrak (constitucionalistas)
biurtu dirala, eta guzur aundi baten
gaiñean oiñarritu gaitezen alegiñetan
dabizela, Espaina’ko Laterriari aberri
edo sorterrizko mailla emoteko.
Eurak be ez dakie buruan daukien
korapilloagaz, daukien ametsan gogoratzen ba-dira.... ARIMA-GABEKO
EUSKALERRI-BATE-GAZ.
EUSKALERRIA:
Euskaldunak, begiratoki ederrenean gagoz Espaiña’ko Sozialismuaren guzurrak eta Erdira-zale menperatzailleen guzurrak gure sinismenerako ziñeskintzakoak biurtu gure
dabezela ikusteko.
Orregaitik, guzti orrei jakiñezko
arrazoi aundiagaz aurre eginda zeaztasunezko zentzu aundi baten, gure
Euskal-Nortasuna aldarrikatuaz lortu.
Erritarren artean gurasoaren-ondorea
galdu dabenentzat, euren giza-barneko arrazoiaren aurrean latz agertu
jakiela, daukien izatasunaz gain beste
gauza bat dirala esan dadin.
Orretarako, Euskalerriko Abertzaletasun guztia apal-apalik eta politikazko zuurtasun guztiaz ERRIA
ELBURU DALA, zintzotasunean eta
DANOK BATERA JOKATU BEAR
DOGU.
“IBARRETXE’ren
ESONDAPENARI EUTSI!!”
ATUTXA’tar PAUL
ZORNOTZA’n
2.005’an JORRAILLA’ren 28’an

