ERITXIAK

EZKERRA TA ESKOIA
Asko kezkatzen nau gure Etxe Nagusiaren larri-aldi onen
egoerak; arritu egiten nabe, ez dodazelako ulertzen: "nola
egon leikez etxe bateko semeak ain urrun euren etxeko sinismenagandik''.
Kezkatu, arritu eta etsipeneko larri alditan sartzen nauana
da. Geiago, lengo egun baten lez, entzun nebanean abertzale
aundia dan baten aotik eta urteetan ondo sartuta dagoan emakume betegandik, galdetu daustanean ia. nik sinisten neban
gure Euskalerri maite onek, berriz askatasuna ikusiko ebala.
Nire erantzuna, arrituta egon arren beragandik galdera ori
entzuteagaz, baiezkorra, zalantzarik gabe izan zan, eta askenean "JAINKOA'gaz eta BEREN LEGEA'rekin ziurtasun
eta sinismen aundia daukalako, naiz-ta gaurko naazpiltasunak beste gauza bat erakutsi", esanda.
Euskalerria oso zaarra da sinismen-bakoa izateko, eta
gure arbasoengandik ondo baiño obeto jantzita izaeraren
sinismenean eta emondako arrazoi aundiakaz "EUSKALETXE NAGUSIEN bidetik JAINKOA'ri begira izan bear
dirala, gure bizitzaren nai-ta naiezko ordezkari ekintzak
bideratuta". Ardura aundiena bera izan da: "NORTASUNIK
GABE EZ DAGOALAKO ARRAZOIAREN EDO
ARIMAREN ARLOAN IÑUNGO BIZITZARIK".
Baiña orretarako une baten geratu bear gara lenengo,
oldozpen edo gogorapen oiek zuzentzeko. Begitu gure arteko naazpiltasuna eta zoramena bakeratzeko bigarren, eta
zentzu onean Etxe Txikerretik asita, EUSKALERRIA edo
danona dan ETXE-NAGUSIA askatu daigun.

Espataren bitartez eta bere keiñadurakin, Europa guztian
gaur, berezitasunean nortasun-gabeko jaurkintzak daukaguz
eta batez be Euskalerrian, batzuen Nortasun gabeko eritxiagaitik naazte baten sartuta, gura nai-ez, eta urten bear dogun
lekutik len bait-len.
Jaurkintza orretan, sasi-jainko eritxidun orreik eta eritxi
bardiñeko eleiztar apaizen indarra be aleginduta: erlijioaren
sinismenetik "AITAREN ESKUMALDEAN JESARRITA"
eurentzat atara dabe, eta orregaitik jaurkitzan eskumaldean
ezartzen dira; "orregaitik esaten dautsie eskomaldekoak
dirala". Gaur, gordetzaillearen itzagaz lotuta gura dabe agertu, baiña ez dauka zer ikusirik, eskumaldeko itz ori menperatzaillearen izaeraz lotuta dagoalako.
Orregaitik gure Errian gaur, ez dauka zentzurik eskumaldekoak garala bata-besteari esateak: abertzaletasuna menperatzailletasunagaz, Nortasuna Nortasun gabekoakaz, berezitasuna berezítasun-gabekoakaz naaztuten gabiltzalako. Gure
Erriaren Nortasunean: gordetzaillearen edo euslariaren eritxikoak izatekotan aldebatetik, eta alderdi-gabeko kementasunagaz edo azkartasunagaz beterik berba egin geinke, argitasun geiago egon daiten gure artean, eta ori izan bear dalako azken baten gure alegiñaren itxura, danok zentzu baten
agertzeko. eta danok batera ELBURU LEZ EUSKADI
ASKATZEKO.
EUSKO ALDERDI JELTZALEA eskuindarra dala esan
gura dau? Orren gogamena olan dala gogoratzen dauanak, ez
dauka nun dauan burutasunik, ez Euskaldun izatea zer dan
be. Orko gogamenetik urten bear dogu len bait-len, lupetzartetik argitara urteteko.

Indar aundiak daukaguz aurka, xautzailetasun au batez
be, baiña beste alde batetik ikusita eta gure ezbai edo zalantzak eraginda, erbestetasunetik gauza asko artzen doguzalako, gure izaeragaz zer-ikusirik ez daukienak eta gutxiago,
gure arbasogandik oiturazko zentzuakaz jantzitakoarekin.
Galdera bat agertzen da emen: "gure EUSKALERRIAN zer
da ESKOMALDEKO edo ESKERRALDEKO izatea?
Itaun oneri erantzuteko, edestian begiratu daigun laburlaburrean jakiteko: nola naazpiltzen gaitun burutasun edo
gogamen orrek leenengo, eta zelan gure Errian ez daukagun
iñungo zentzurik, gaur gogamen orrekaz jokatzeko gure
ardurazko arrazoietan, bigarren.
Nundik nora dator ESKUMALDEKO itz ori'? Mundu
onen kaizar-jauntza edo erregetza, eta batez be Europa onetan, euren Izaeraren Nortasuna galtzen asi ziranetik
XI'garren gizalditik onantza, eta jakin barik lenengoetan
nora edo nungo lekura elduko ziran arrotasunezko bide ortatik, sari-jainkotasunean agertzen dira XVI'garren gizaldean.
XVlli ' garrenean aiztokada edo sastakada emon gura dautso
gizartearen eta Errien Nortasunak kontuan euki gabe, gizadia malladuna izan daiten, eurak edo erregetza ori goi-mallako trangoan jesarrita sari-jainko lez: euren ustean bereinkapenak, diruak, zigorrak eta parkamenak morroitasunari
banatzeko.

Eta EZKERTIAREN itzak zer esan gura dau? eskerraldean jesarrita egon zirenak bakarrik? ARANA eta GOIRI'tar
SABINO'k Bizkaiko Aldundian leenengoz aurki lekua lortu
ebenean, ez ziran eskumaldekoak menperatzaillearen eritxikoak bakarrik, zortzi taldek osotuten eben Aldundiaren jaurkintza, karlista eta fueristatik asita danak ziran Espainol
menperatzaillearen eritxikoak.
Zergaitik? sasi-jainko kaizargo eta erregetza XIX'garren
gizaldian gogortasun guztiaz, diru gutxigaz gura eben langilleai ordaintzea, sendiak eta bizitzeko diran gauzak kontuan
euki gabe. Erantzun baten ordez SINDIKATU edo langilleen
elkarteak sortu ziran Inglaterra'tik asita langillearen babesekintzarako; eta Laterri menperatzaillearen aurka izan zan
lez. Berezitasunaren Nortasuna edo Erriak kontuan euki
barik, orren maillan izkatu ziran. Langilleak ez eben ulertu,
menperatzailetasuna ez zala etorten lan-tokiko jaun edo ugazabagandik Laterrien jaurkintzatik baiño, eta bigarren erantzunagaz, okerraldi berean SOZIALISMUA sortu zan,
bereala, goiko mailla aundiagoko batera igon-da, "ERRIARTEKO SOZIALISMUA" ain zuzen, betiko okerra aundiagotuz, Erri berezien eskubideak zapalduta egon zirenak
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kontuan euki gabe. Gaur ortxe dagoz sozialistak jakin barik
nundik nora dabizen, eta ez dira gai atzera begiratuaz okerrak zuzentzeko; orregaitik dagoz gaur erotasun guztiagaz
curen eta danon etsai aundienagaz besarkatuta. Ez dira konturatzen arazo guztia kaizargoaren eta erregetzaren arrokeriagaz ipinitako Laterri menperatzaillearen bidetik datorrela.
Eta aituko dabe.... DEMOKRAZIA, bakotzari berea emonda
osotzen dala? Nungo edo zeren Nortasunari ordea?
Eta bai SOZIALISMOAK ta bai KOMUNISMOAK
menperatzail eritxikoak zirela, berezitasunaren aurka edo
JAINKOA'ren bidea alboratuta ziurtatzeko, adibide bat ipiniko dot, ERRUSIA gai lez artuta Estaliñen denboratan: Stalin, ERRUSIA'ko Laterrien agintzarekin 1.927'ko
XV'garren batzarrean jabetu zanean, 1.928-1.929 erreboluziñoa edo iraulketa. goitik-bera egiteko erabagia artu eben,
eta zori txarrez, orrek esan gura dauana "DENBORA
GUTXIAN" da.
Kulak deritxon nekazarietatik asi zan, nekazari aberatsen
ordezko esangura eroaten ebelako izen orregaz, nekazariaren
jakintzan ere aberatsenak ziralako.
Orrek, Staliñen gogoetan esan gura eban, curen lurretatik
eta etxeetatik atara bear ebazala. nekazari lagunarte aundiak
lortzeko, eta Siberia'ra bialdu debekatzaille edo lapurren
antzera. Gero elkarte orretan bizi zirankk, langille arrotzen
antzera biurtu ebazan, ezeren eskubide barik. 120.000.000
nekazari beartuta geratu ziran egitamu onen bitartez,
240.000 lagunarteko lan-etxeetan Laterria'ren agindupean.
1.929-1.930'eko egitamuan, Ukranian bakarrik 33.000
sendi atara ebazan curen etxeetatik. 200.000 arima gutxi
gora-bera, asko eta asko Siberia'ko bidean il zirenak.
Ez noa luzetzen Staliñen denborako azalpen au, baiña
zeaztasun bi emongo dautzuedaz: 14.500.000 il zirela 1.9281.934'rarte gosez eta otsez. Eta Ukranian bakarrik
5.000.000; Ukrania'ko gizarte guztiaren laurena.
Staliñek berak esan eutson Churchil'eri urte batzuk
geroago: "egitamu ori, nazi'en aurkakoa baiño gogorragoa
izan zala eta gizartearen ordaiña curen bizitzakaz
10.000.000'en ilketako kopurua izan zala.
Izkuntzakaz ere, bardin-bardin egin eben Kaizar'en denboratik asita, ERRUSIA'ren izkelki dirala esanez.
Dana dala, ERRUSIA'ren Nortasun aundia lortzeko, nundik batu bear ebazan Nortasunik'?: inguruan egon ziran Erri
ezberdiñen Nortasunetik eurak Nortasunik gabe itzita nai-ta
nai-ez.
Ori da Sozialismua? ori, eskumaldekoen antzera Menperatzail osoa izatea da!, eta ERRUSIA errudunezko aria'ren
astarnatik tiratu ezgero, kaizargo edo erregetzarena baiño
askoz aundiagoa eta galtzaillegoa da.
Orduan zer esan gura dau "EZKERTAR" itzak? Eskumatarren antzera menperatzaillea dala zalantzarik gabe. Eta
orregaitik ikusten doguz gaur. guretzako artean diran aurkari nagusienak "ESKUMALDEA eta ESKERRALDEA"
besarkatuta, Menperatzailletasunarekin alkartzen diralako.
Eskumatarrak
eta
Eskertiarrak
BIAK!!,
BEREZITASUNEZKO NORTASUNAREN aurka doaz
JAINKOA'ren LEGE'ak alboratuz. Eta ekintza ori Guztiok!
dagigu ondamendia eta etsipena dala. ERRUSIA'ri gertatu
jakon antzera: edestiak, okerreko bideak artzen diranean,
ordaiñak. zigor-gordintasunik aundienetan irakasten dausku-

zalako. Eta biak, BETI!! ezin dan geiago lekura eltzen diralako. Gaur Mundu guztian argi geratzen dan lez, Ameriketatik asita, guzurra gaiñean argi-argi geratzen danean.
Ortik agertzen da argi eta garbi. bear-bearrezkoa dala,
arauaren azpiegiturak JAINKOA'ren LEGEA'kaz moldatuta
egon bear direla (PARA LA ORDENACION DEL
DERECHO-DEBER = POSITIVACIÓN DE LAS LEYES
NATURALES); Izadi onen legeak azkenerarte betikoak
diralako.
Gure Euskalerri maite onek, ez dau merezi bere seme/alabak alangoko amets-okerretan ibilterik gutxik baiño jakin
barik; eta gutxiago gure artean borrokari. Geiago jakin bear
dogu arerioari aurka egiteko: eta egarri ori, Euskal-Errotatik
zurrupatuaz asetzen da. Sekula ez!! arroztasunetik.
Ederto agertu eban politikako eskoia eta ezkerra zer
diran, gero, lenengo Lendakaria izango zan Jose Antonio
Agirre'k, Madrid'eko korteetan Maurak egindako itzaldi
bateri erantzuteko. Lenengo. giroa agertuko dogu eta gero
bere berbak, baiña ez itzez itz, apur bat laburtuta baiño.
"Ni Eusko Alderdi Jeltzalekoa naz eta gure esaldi nagusia "JAUNGOIKOA ta LEGE ZARRA" da. Eskoi eta ezker
berba baragarri onein artean, guk bide argia daukagu:
GIZABIDEKO KATOLIKUTASUNA.
Eskoikoa izatea demokraziaren aurka egotea ba'da
GU EZKERREKOAK GARA.
— Eskoikoa izatea indar zapaltzalleen alde egotea ba'da
GU EZKERREKOAK GARA.
— Eskoikoa izatea ba'da erlijiñoa ta politikea bat egitea
GU EZKERREKOAK GARA.
- Eskoikoa izatea ba'da eleiz eta erri-agintaritza bakoitxa
beren lekuan ez egotea
GU EZKERREKOAK GARA.
Eskoikoa
izatea
ba'da
gizarte-arazoetan
atzerakoiak
izatea
GU EZKERREKOAK GARA.
Eskoikoa izatea ba'da langilleen aurrerapena galeraztea
GU EZKERREKOAK GARA.
Eskoikoa izatea ba'da gaurko aginpidedunak alboratzea
GU EZKERREKOAK GARA.
Eskoikoa izatea ba'da ekonomian zuek zoazen lekura be ez eltzea
GU EZKERREKOAK GARA.
BAIÑA
— Ezkerrekoa izatea ba'da familiaren eskubideak kentzea
GU ESKOIKOAK GARA
— Ezkerrekoa izatea ba'da eleizak erretea, eleizaren
aurka jokatzea
GU ESKOIKOAK GARA
"ASKATASUNA
LORTU
GURA
DOGU
DAUKAGUN INDAR GUZTIAZ; BAIÑA ORI,
ZENTZUNEZKO LANAREKIN LORTZEN DA"
"GURE ARTEKO EKIMENAK, ERRI BAT
BEZALA IZAN BEAR DABELA, ESAN GURA DAU
GUZTI ONEK"
Atutxa'tar Paul
Zornotzan 200I'an ABENDUA'ren 14'an

11

