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IZADIA ZAINDU
EUSKAL TOKI-IZENAK

MUNDUAN eta
EUSKAL EDESTIA X.

5.4. Asia, Ejipto, Grezia,
Ario ta Indoeuropeotarren
alderraitasunak eta Etrusko
agerkeraren edesti laburak.
Asian ikusi dogu, Sargon asi zala kaizertzaren sortzailletasunetan, eta aurrera begira, antziñeko edo
aurretiko erabagi txar ori(1) garaipendu arte ez zala
geratu, areik eta 1800 urte beranduago Griegoak
medikaseko gudakaz geratu arte.
Aurretiko erabaki txar ori, aundikien bidez gurtza
maillara igonda, Afrikan be bardin sortu zan, eta
mundu Fisiko oneitan norberak besteak menperatu gure dabezenean sasi norkerizko izkuntz ta oi-

tura txar orreitan ezartzeko alegiñean, ikusi dogu
zer gertatzen dan.

Orregaitik, egoera orreitan argi guztiagaz nabaritzen dana: Sasi jainkotasunean bizi gura dabenentzat, sasi asmakizun orreik jainkotzat lez goraldu
eta gurtu bear dabezala.

Sasi ekintza orreik nai ta nai ez, eta derrigorrez elkargarrizkoak(2) biurtzen diralako: Gauza txarretan
iraun gura dabenentzat, Gauza txarrakin elikatzen
joan bear dabelako.
Ekintza orreik, izkuntz eta oiturazko siñismenetan
naste aundiak sortzen dabez, eta batez be, nastezko(3) izkutz barriak sortu.

(1)Erabagi txar ori = precedente. (2)Elkargarrizkoak=compatibles.(3)Nastezko= rom-ances similares cuando se trata de dos lenguas en
-frentadas, como en el caso del Euskera Latin, aun-que el latin sea prefabricado, porque se construyò para imponerse a las lenguas naturales.
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Paleolitiko Neolitiko bitartean lortu ziran Demokrazizko oiturak, erri edo leiñu artean, ordearen ardurazko lotsak bikain zaindu ziralako izan
zan.
Eta sasi asmo barri orreikaz Ekanduzko beko maillan geratuta, Erdi Aroko goialdetik asita, edesti
guztian belaunez belaun etorri gara, bakezko elburua eskuaren neurrian eukinda eldu ezinik, bitartean, norkeriaren katolikotasunezko batzangotasun asmo txar ori, beartuta ekarten dogulako.
Ez da gauza aundirik bear, bakarrik berezko legeari
baietza emotea baiño ez dalako.

Baiña, Munduko jakitunak aurrekoi oinkada orreik emoten ez dira ausartzen, antza, lotsa emoten dautsielako oraiñarteko irakaskintza
BEREZKO LEGEAREN albotik etorri dala
esaten, eta naste orreikaz jarraitzen dogu.

(4)Keiñatzaille = amenazador. (5)Onbear = indigencia, necesidad.
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Noiz arte baiña ?.

Gaiñera jakinda BEREZKO LEGEA Damoklesen ezpataren antzera, buru gaiñetan daukagula
keiñatzaille(4), gaur sortzen dan lez.

Gaurko Sozialistak esaten dabe Mestizaje para
una ciudadania del Mundo. Zertarako jaio ziran be
aztu jakie, PPren beste menperatzailleak biurtuta.

Endaren nortasunak nastutea, nortasunaren oiturazko sinismenak nastutea da, eta ortik agertu leiken gauza bakarra, onbear(5) edo txirotasun
galantatan egokitzea da gaurko egunetan sortzen
dan lez.

PP ta Sozialista menperatzailleentzat bai ondo,
erreka loietan arraiñak errez arrapatzen diralako,
eta orrein billa dabiz zalantzarik gabe, kloniko batzango baten bizi gaitezen, euren sasi-agintaritzaren mesede.
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Asiatik, Ario ta Indoeuropeo alderraiak ez eben
egingo alde ba ?. Nai ta nai ez !.
Baiña, Etruskoak egon ziran Arno ta Tiber ibai
bitartean(1), eta Asian ta Afrikan egin zan lez, eurak ipiniko ebezan ibilten erromatar asmakizunezko menperatzail eritziak, Europa osoan Jainkoak
Mundu oneri emoneko Bereztasunezko Legearen
egia zirriborrotzeko.

5.5. Billaketazko azterkuntzan
ibili diranai, goragarrizko
izen on.
Ezin dodaz aipatu barik itxi: Izkuntz, izen toki,
azur, margo, giza izti eta abarrezko billaketaren
azterkuntzan ibili diranai, nai ta egiaren billa ibilita, menperatzaillearen berekoitasunarengandik
oztopo aundiak euki, edestian zear, arrigarrizko
azterlanak egin dabezelako.
Azterkari maisu andi oneik, Asia ta Afrikan
lenengoz, toki izen ta edestiko lan bidez Izadi
onen Omo Sapiensen asierara joanda, arrigarrizko egoarriagaz eroan(2) bear izan eben, ondo-

rengo kaizar menperatzailleak eskuetan pintzel
edo ixipu aundiak artuta, euren asmakisunezko
eritxiakaz(3) zelan margoztu eben erri bakotzaren edestia ikusi ebenean, euren eten bako azterkuntz lan ederrakin, arrazoi edo egiaren illuntasunak argira agertzeko.

Arritzekoa da, kaizar-menperatzailleak erri bakotzaren edesti gaiñean ainbeste margo esku emon
eta gero, maisu aztertzaille oneik, ebaketariak(4)
egiten daben antzera, margoaren esku aldi bakotza
kontu aundiagaz zati txikerretan erauzita(5) azpikoa ez daiten ondatu, urte askoren ondorioz zelan
eldu diran oiñarrizko egira.

Gaur erdikusten baiño askoz geiago asi dana, eta
emendik aurrera jakintzazko arlo guztietan dagozan almenakaz, gero eta errezago izango dana, eurei esker.

Joan gaitezan ba, mundu onen errigizarteak klonezko batzango baten jaurkitu gurean, non ta
noren norkerizko asmakuntzarekin asten dira,
txandako menperatzaille orreik ixipuak(6) eskuetan artuta Europako lurrak eta errigizartearen
Nortasunak ez daitezan ezagutu, ostera margotzen ainbatgarren aldiz aleginduten diralako.

(1) Arno ta Ti-ber ibai bitartean = Asia Txikerratik etorritakoak ?. (2) Egoarriagaz = paciencia.(3) Eritxiakaz = opiniòn, parecer.
(4) Ebaketariak = cirujano. (5) Erauzita = hacer saltar. (6) Ixipuak = brochas.
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3n. ZATIA .
1. Leenengo eta bigarren zatiaren aipamena.
2. Erromatarren sarrera.

3. Etruskoak, latiñaren jaiotza eta Erromatarrak.
4. Katolikotasunaren onartzea eta ondorioak.
5. Godo´ak.

6. Erdi-Mende au, Mauritarrak artean dirala.

7. E
 rdi Mende onetan, Eleiza Katolikoaren nausitasuna.

1. Leenengo eta bigarren
zatiaren aipamenak.
Lenengo zatian ikusi dogu, zelan menperatasunaren asmokoak, nai ta Asian eta Afrikan, leiñuen
errigizarteakaz, len-izkuntzak eta toki izenak naspiltzen ibili.

Maltzurrezko asmakizun orreitan garaipenduta
egon arren, errigizarteak morroitzeko eta toki izenak aienatzeko(7), ez dabela oldozmeneko ustean
indar geiegirik euki, Jaungoikoak Beren bereztasu-
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nezko lege bidez bizitzari emon eutson “Baita”(8),
nastu bai, baiña ezereztu ezin dabelako egin.

Leen: Mundu oneitan jaioten dan guztia, oiñarrizko baita orreitan jaiota, aurrekotasunezko(9)
almen orregaz, errez oartu edo konturatzen gara,
nortasunezko baitaren aurka dirala norkeriaren asmakizunezko alegin guzti orreik, Izadi onek daukazan berezko eskubide guztiak zapalduz, euren
sasi asmakizunetan indartzeko.
Euskalerria da, Omo Sapiens sortu zanetik, Paleolitiko Neolitikoaren bitartean lortu zan jendekuntzazko Jakin Demokratiko ederraren ikusbegi
edo Aitorlari.
Gai al izango ete dira, ezereztuteko ?.

Ez dot uste: Jainkoa lagun, euskaldunak gura ez
ba dogu.

Emen bearrezkoa da aipatzea, Arana-tar Sabinok, 1901ean Arantzadi-tar Ingartziri(10) Urtarrillaren bosteko eskutitzan esaten eutsona:
“Jaungoikoa izango ete da ba, gura ez dabena,
gure Euskalerri maite au aienatu edo ta suntsitu ez egian ?”.

(7)Izen tokiak aienatzeko=anular, revocar los nombres de las cosas denominadas. (8)Baita = conciencia. (9)Aurrekotasun = precedencia.
(10) Aranzadi-tar Ingartziri = “Kizkitza”.
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Bigarren: Mundu fisiko oneitan, gizartearen belaun aldiko etorkizunean, ekintzak jakin-tzazko azturan sendo oituratzen ba dira, ta sinismenean ikasitakoak,
berbeagaz mugatu, izendutako toki eta
errigizartearen ekanduzko gauzak, nekez
aienatzen dira, Munduan Euskal toki izenari eta Euskalerriari sortzen jakozan lez.

Orduan, aztarna ugari geratzen diranakaz
eta ez gaitezan milla urte askotan ikasitakoarekin aztu, naaspiltzen garanean edo
egiten gaituenean, konturatu bear gara,
non ebatzeko elduleku ugari geratzen jakuzela, Euskal Nortasunez argizabalera
agertu gindezan.
Atutxa´tar Paul
Zornotza´n 2013an Urtarrillaren 15ean

