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EUSKALERRIAREN
EDESTIA-I (I.)
AURKEZPEN ONEN
SARRERA.
Lan onen eritzi bat eukiteko,
nire lagun aundi bat dan Garate´tar Felipe karmeldarrengana
joan nintzan, eta onek irakurri
ta gero, asken orrialdeako be aldien, auxe ipini eban:
– A legin ikaragarria egin dozula argi dago.
– Dana ez da izango dogma
edo sinesgaiez onartzeko
tesia, baiña ordago bat da,
dana eskuz jokatzen ibili
dirinei.
Beren erantzuna artu ondoren, atari onen aurkezpena, berari emotea erabagi neban, eta au
da berak erantzun dabena:

Aurkezpena.
– Asierako denboratik gaurkorarte jorratzen dauz kondaiikertzailleak (Paulok) gizakiaren sorrera, zabalkuntza, antolakuntza, ugaritzea munduan…,
eta zelan senditasuna, izkuntza,
legeak, erlijioa, dana loturik,
euskalerriko euskaldunak aberri
batekoak lez senditzen ziran.
– “Jaiotzatik doguzan lege berezkoak dira, arrazoitasunezko
arimak izateko… Egilleak bereiztutako legeen orokortasune-

tik artuta… Bai, baita naiz greziar izan, naiz kretiak,
naiz kaukasotar, naiz bereber, naiz keltiar, naiz feniziar, zoritxarrez munduko jauntxo biurtuta gizadietan zear, ez dago iñor besteen menperatzaille izateko
eskubiderik daukanik.
– Gure izkuntza zarrean siñistu ta biziz, euskaldunak gizartearen sostengu eta eredutzat artu al izan
dira, bideak eta joan etorriak eginez munduko lurralde,
itsaso, ibai, basamortu, mendi zein aranetan ibiliaz.
– Edestiaren kritika onen bidez, alegin onegaz,
Paulok ziurrezko barri ugari ezarri dauz, eta “ainbeste
gerizpe aundiak” gerizpetik argitara eroan, baita astindua emon ain ziurtzat bota diran okerreko egi maltzurrezko batsuei.
Bejon deizula. Zure lagun batek.
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autakuntza bidetik irakurri dodazan ainbeste liburu oraiñaldiko argibide barriekaz, alboratu barik, gizarte arteko egunero
sortzen diran barriak.
d) E
 z da makalagoa, nire langintzarako maristetan artu nebazan ikasketatik tresnarien egilletasuna.
Or sartzen garalako danak,
mundu onetan Jaungoikoaren
legez eta danok bardiñ, daukagun asmakuntzaren bakarrezko kundeatzaille edo eragilletasunean izateko almen
bakarra.
Naita mundu onetan gure serbitzurako dan gaiaren edozein
gauza, atomo, iski edo pizkin bakoitzaren almenak amaibakoak
izan arren, danak euren ekintzan
Jaungoikoagandik daukien izatea eta gure ordezkaritzazko on
arduregaz bideratuta, munduko
errigizarte guztien ekanduzko
orekatasunak lortu dagiguzan
almenduta dagozelako.
Barroeta´tar Klaudio klaretiarra eta Euskerazaintzaren lendakariagaz berbetan, nik lan onen ataria edo
aurkezpena egiteko, irizpide zorrotzagoak bear nebazala esan neutson.
Klaudiok baiña, saio onen irizpidea egizko edo
egokitasunezko erantzunean ezartzeko, edestilari baten eritzia bear nebala erantzun eustan.
Eta aburu orrek, ez eban euki erantzunik:
a) N
 ik, nire bizitzazko billakaritasunaren etenbageko ekintzan arik eta 1.979ko urtean Onaindia´tar Aita Santigaz asi nintzanetik, ez dodazelako euki artu emonik iñungo edestilariarekin,
gure Goi-Maillako Ikastetxearen Nagusienetatik artu dodazan azterritik kanpo.
b) B
 aita, 35 urte onetan, Aita Santiren bidetik,
ekandu, eroan ona eta oiñarrizko ikas sakonetatik oiñarrituta geratu nintzanetik, etenbageko

Ikusi bestela txarto erabilita
zelango eztandak egiten dabezan, nai gizarteetan eta bai, gai
arteko ekintzan.
Dana dala, ikasketako lan bidesaio onek, Euskalerriko edestiaren
askeneko lan onen argitasunezko
azalpenera ekarri eustala esan leike,
eta Arostegi´tar Luise´k Aita Santi
Onaindia´ri, VIn Euskal Elertiaren
atala amaitu barik eukenean esaten
eutson lez: beltxarga edo lepazailluak
bere asken eta ederrenetariko abesti edo kantu lez, amaitu bear ebala
Euskal Elertiaren VIn atal ori.
Orregaitik mundu onen arrazoidunezko gizakiak izanda, eta Jainkoak gai oneri bereztu eutsozan
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legeak, guretzat arduraz egiten
dogun gauza gustiarentzat lege
bardiñean erabili bear doguz.
Gogora ekarten doguzan egitamuzko lan guztiaren aurrean
egin bear geunken lez, antzerki
onetarako aurkeztu bear doguzan
antzezlarien bizitzakaz, aurkezten
dodaz zeintzuk diran lan guztiaren oiñarrizko baldintzak, euren
denborako giroan.
Mundu onetan, eta gu “gizakitutakoak” sortzailleak ez garelako, gure gauza guztietarako
egiten doguzan asmakizunezko
egitarauetan, Jainkoak bereztuta
ta danontzat bardiñak diran legearen baldintzak erabili bear doguz,
tresneri edo ta oiñarrizko elementuak lez.
Eta ortik aurrera, zentzu ta
ardura andiz jaso edo ta gauzatu,
gauzatu bear direnak bizi garan
serbitzurako; bestela egiten dogun guztia, oker, ankazgora, zentzubage ta neurrian edozein gauza urtengo leukelako, beartsu edo
onbear eta aberastuten diranen artean gaur sortzen jakun lez, orekak
leku guztietatik galdu ostean.
Bereztasunaren legezko baldintza orreik dira, gaurko Europaren
politikuak kontuan artu bear dituzenak gauza guztietan, eta ardura
bardiñakin, diruaren antolaketak
egiten dabezenean.
Gaiak, beren ludi irudiaren izaerarako, daukazan mukulluak orokorrezko askatasunean bananduta
egonaz batera, bere eraikitasunean
mukullu artekogintzan daukien
erakarrezko indarra, eurak osagarritasunezkoak izan zitezken legea
da, eta gurentzat eragilletasunezko
bizi-tresneri bat izan daiten.
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Orregaitik, “bear bearrezko ordezkaritzan Jaioten
garan guztien zorreskubideko ardurak bardiñak izanda, ludi onek daukazan bereztasundutako lege orreik
dira, gure arduradunezko arima gizatuari, lege bardiñean osagarrizkoak izatera alegintzen dauzkuna,
Jainkoaren legeagaz, zeregiñ bardiña daukagulako”.
Eta egiten doguzan gauza guztiak Jainkoari begira, azturazko maitasun osoan egiten diran lez, bide
orreitan eraikitako sendi, etxe, auzo, erri, eskualde edo
lurralde, aberri, eta errigizartearen askatasunezko eskubide orreik dira oiñarri lez ipini bear doguzanak,
bizitz onetan, askatasunezko orekan irautea gura badogu.
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Danon lotsagizunezko ardureak bear doguzelako ortik aurrera, gizaren bizitza onen
egitamuak zentzuz gauzatu eta alkar erabili
bear doguzan osagarritasunezko bideak, orekazko zentzun baten eroan dagiguzan.
Guzti orreik kontuan eukinda, ez bagaude lau gizaki nagusitasunezkoagaitik bideratuta, ainbeste urte menperatzailletasunezko
agindupean egonda, ori be al izan leikena
dalako, eta nire ustez “uts egin barik”.
Gaurko politikuak, gaiaren eta gizaren
legezko eskubideak ez dabezelako oiñarritzen, agindu egiten dabezan gauza guztietan
sortzen dan entrabalotasunezko indarragaz,
gaigizaren ekintzazko arlo guztien eragipenezko emaitzak agertzen dira ezinezko uler
baten, nastuta lez.
Gaiaren orekan: itsas errekako urak eta
mendi, lur, aizeak zikinduta.
Eta gizaren arloetan: lan eza, lapurtza,
negarra, gozea, arloteria, gaitzaldi, elde edo
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izurritea, onbearra, txirotasuna, eriotza, borroka, aitu eziña, ta arduragabekerizko itsutasun aundi baten.
Bizitzeko egiten doguzan gauzaren mozkiñ guztiak, batzango edo agintari zaleak euren kontrolpean eukiteko, guda indarrezko
keiñada gogorrak erabilita, nai gai edo ta danon giza eskubidearen ardurak kendu egiten
dauskuez, eta ez gero eurak egiteko danok
egin bear doguzenak, ostera guri beartzeko
baiño eurak gura daben eratara betetea, eten
gabeko menperatzail ekintza baten.
Len, munduko borroka nagusi bategaz,
dana utsezko zenbakian ipinita lez azten ziran, ostera bizitzarako bear zan guztia eraikita, euren poltzilluak beti berriz beteta eukiteko.
Baiña gaur beste olango borroka bateri
eurak be bildur direlako, demokraziaren indar bidez, maltzurrezko guzurrak eten barik
gero ta indar geiagorekin argitzen dira, eta
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orain 1.687 urte bereztasunaren
aurka Nizean asmatu zan batzangotasunaren goitik berako agintaritzaren gizagorputza ori, guztiz
ustelduta lez agertzen jaku.

Zergaitik ?.
Gure bizitzaren epe laburrerako,
Jainkoaren legearekin beartuta agertzen gara lez, argi erakusten jaku:
A) Osagarritasunezkoak garela
jaioten garan guztiak.
B) K
 undeatzaille edo gai onen
eragilletasunerako jaioten garela.
D) G
 ure eragilletasunean kontuan artu bear dituguzela
ezeren aitzakia barik, gai ta
giza guztiaren eskubideak,
bakoitza, talde, leiñu, edo ta
errigizarteak euren bereztutasunezko aztura bidetik
izkuntzagaz batera, oituran
sortu ebezan nortasundutako bereiztasunak.
E) A
 smatzaillearen almenak bakarrik eukinda, gure almenean ez dauelako iñungo izatasunik: “irazale, sortarazle
edo eta sortzailletasunezko
arloetan”, gure norkerizko
alegiñetan, iñorentzat ezeren legerik egin barik, alegiñ
guzti orreik Jainkoaren legeditik artu bear diranak dira,
euren kanpotik lege guzti orreik, menperatzailleak
biurtzen diralako,
F) A
 la… mundu oneitara, beste
gauza baten bat egiteko etorri ote gara ?.

On egin dagizuela ba, Euskalerria ta mundu edo
Europaren azterkuntza bidetik nere ustez eta menperatzail maltzurtasunezko egilletasunetik kanpo, berezko egiaren ulermenean argitu gura dodan orokorrezko
edesti au.
Atutxa´tar Paul

