EUSKEREA

IZKUNTZAREN ZENTZUA
Izkuntzaren buruz, esaera au entzun neban lengo egun
baten: “Izkuntza, mezuaren burdi (vehículo de comunicación) bat baiño ez dala besterik”.
Esaera ori gatz-gabekoa izanez gaiñ, bereztasunaren
egizko sinismenetik, ardurabako ollo-busti edo bildurtien
gogamen baragarria da. Noren bildurra?
Mundu onetan Izkuntza eta Euskerea batez be, Euskalizatasunaren tresneri aundienetariko bat dalako.
Daukagun Gorputza da bestea, eta bien artean egin “al”
dabe Mundu onetan gure ibilbidea.
Gai onetan biak!! Gaia’k daukan bereiztasunezko
Legean eginda dagoz, mundu onetan beste aukerarik ez
dagoelako.
Daukagun gorputza bizi garan bereiztasunezko inguruan, ibilbideko aukeran indartzen da. Nai gorputzaren
egokitasunean, nai trabetasunean.
Izkuntzaren aalmena, daukagun Arima gorputz onetan
mozorrotuta baiño geiago izatez gaiñ, Arima-arteko ibilbide onetan ulermenean adierazteko, bera da tresneri bakarra.
Bere almenetik adierazten doguz gure Arima’ren ulermenean sendimenduzko biozkadak; Gai-bidetik lan-eraren
jakintzako egokitasuna; JAINKOA’ren aurrean bir-lotu
(religar) edo alkartu, eta gure Arima’ren artean maitasunaren adierazpenean besarkatu ta inguratzen gaituna.
Azken baten, bera da Nor-beragandik asi-ta, sendi,
leiñu ta aberritu egiñez gaiñ, berezko Batzngotasun orreri
ta bere bereiztasunezko Nortasunari izena ezartzen dautsona: “EUSKALDUNAK” eta abar.
Orrek esan-nai dauana: JAINKOA’K bialduta gai-bizi
onetan jaio gaitezan eta gure egin bearrak nortasunezko
ordezkaritzaren ardurapean bete daiguzan, “LORTU
GENDUN NORTASUNAREN IZAERA BERA!!”
EUSKARA ezerezetik sortu gendulako, dala.
Euskaldunai, gure ardurazko ordeak Euskeraren sabelean egosita ainbeste milla urtetako iker-senean, daukaguzan Nortasuna ta Izkuntza zendu jakuzan, ordeztu-ezinezkoak diranak, NORTASUNAREN ibilbidean izaeraren eza
agertzen dalako euren ezereztasunean.
NORTASUNA’k ZELAN GALTZEN DAUAZAN
MAILLAZ-MAILLA BIZITZAREN NORA-BIDEAK:
Mundu onen gizarteetan (oiñarrizko erpeetan izadiko
lege bardiñak euki arren) antolamenduzko era ezberdiñetan ezartzeko, Munduak daukan gai-bizi legearen dagoneran kokatzeko beartzen gaitulako da. Antolamendua, bere
inguruaren izatasunean egokitu izan bear gendulako.
Izkuntz ezberdiñetan be, bardin: Gizarteetan aalmen
bardiñak eukinda, berezkuntzak emoten dauan ondorea
dalako.
Izotza urtzen asi zanean, Afrika’tik Europa onetara etorrita, Kromañon senditasuna izan zan, lur-aundi au izkuntz
eta ekanduzko oitura bardiñean oiñarritu ebana.
Eta janari bidean zabaldu ziranetik goian esan dodan
lez, banakuntzaren ondorioz izkuntz ezberdiñetan oiñarritu ziran.
Orregaitik, Europa’ko lur zabal onetan kormañonen
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ainbeste oiñarrizko itz bardiñak (zetan ezanik ez, Afrika,
etorri ziran lekutik be).
Europa onetako Nortasunaren askatasunean or! lortu
zan babeserako egon dan batzangotasun aundiena ekanduzko oituraren antolamentduan.
Beti egon dira, dana jan gurean eta aundikerizko norberekeriak emoten dauan erreztasunagaitik (errezagoa dalako
jatea edo apurtzea eraikitea baiño) euki eben ekanduzko
oiturak apurtu edo gaiñetik egin bearra.
Eta norberkeri ori aundiagotu egingo zan, nortasunaren
askatasunezko lotasagizuna babesteko, lurraldeko mugabarruetan antolatu ez ba ziran.
Erriko antolamendu barri orreitan, Norberkeri orreik,
nortasunaren askatasunezko lotsagizuna babesteko, lurraldeko muga-barruetan antolatu ez ba ziran.
Erriko antolamendu barri orreitan, Norberkeri orreik, ez
een ardura aundirik euki, erritarrak eguneroko oituan
batzar-demokratikoaren aginduko lege-bidetik zuzentzan
ebezalako.
Gaur egunean, Europa batzangotzeko ez zan egongo
iñungo eragozpenik, nortasunaren askatasunezko lotasagizunean (demokrazia) etorri ba-giñen, eta ziur egon, gaur
batzangotuta egongo giñela.
Baiña guzti au, Erromatarren norberkerien bidetik apurtu egin zan. Eta Zezar’en asmotik geien, bere indarrezko
gogamenean, euren lege-menpeak danok batzangotzeko
elburua eukalako.
Asmo ori, Zezar baiño ariñagokoa izan zan, Latiña eraiki zanetik, baiña onek sendotu eban, bere maltzurkerizko
“VINI VIDI VINCI”gaz.
Zezar’ek ondo baiño obeto jakin eban erriak menperatzeko (euki eben izkuntza menperatu) zer egin bear zan,
baiña zer lortu eben erdi-purdiko izkuntzbarri geiago sortu
baiño?
Erriak or asi ziran Nortasunaren ziurtza edo norabideak galtzen, euren izaeraren ulermenerako euki eben
garrantzi aundiko izkuntza, era-bideko azturan erreztasun
aundikoa izan zana ongaizkatuta geratu zalako.
Godoa’k ezereztuta, erritarrak babes geiagoaren egarrian, askatasunezko antolamenduetan asi ziran eta Jaun
edo erregetzaren irudiak ezarri ebezan.
Erromatarren berakadan, batzango-menperaratzaille
asmakizun orreik ezereztuta geratu daitezan bildurragaz,
IV’n gizaldian Konstantino’k, erriareteetan zabalkuntz
aundia artzen egon zan Kristautasun egarritasunagaz alkartu gura eben, euki eben asmakuntzak sinesmenduta iraun
dagian, eta Kristau-Eleizan norkerietan ibili ziranarekin
katokikoatasunaren aukera artuta, ziñeskintzazko arauak
ezartzen asi ziran.
Erromatar eta Godo’ak ezereztuta geratu ba ziran be,
Eleiza katolikotasunaren antolamendutik, Erromatarren
legeak eta latiñagaz jarraitu eben aurrerantza, Europa’ko
Jaun Errege barri orreik sare orretan sartuta.
Nafarroa’ko errege-jaurkintzatan orregaitik ez zan ezer
euskeraz
idatzi,
nai-ta
Euskara’ri
“LINGUA
NABARRORUN”en izena ipini (katoliko menperatzai-
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lleen lan-aurrerakoientzat ez ebalako garrantzi aundirik
euki), eleizaren guzurrezko ziñeskintzaren bidetik latiña
eta erromatar legeak ta erromantzeak, berezkotasunaren
izkuntzak alboratuta edo ezereztuta geratu daitezan, ezarri
gura ibili ziralako. Eta orregaitik gure berezkotasunean
datozan Foru-Batzarraren legeak be, ezberdiñak dira
Billa’tan erregeak eta Jaunak ezarri ebazanarekin.
Emen, Euskal Nortasunaren Askatasunerako eginkizun
onekaz, aurrerako bidean, apur-bat biaño geiago galdu
gendun
Erdi-mende guztiko alegiñ orreitan, ikaragarrizko astokeri galantak egin ebezan kruzadak eta fede-zaindi edo
inkizizioak dirala-ta, erritarren nortasunezko izkuntz ta
sinismenak geiago naspilduta. Gaiñera, gure Jauntzaren
barruan, norberkeri orreik onartuta, ibili ziran leiakaz, erritarrak naazte ortatik urtetako ez eban aukera aundirik euki.
Beste oinkada aundi batzuk be emon dira menperatzailletasunezko alegiñ orreitan: Frantzia’ko iraultzagaz,
Napoleon, Hitler, Estaliñ, Franko eta gaur azkeneko Amerikarren lendakariakaz erritarrak arduragabearen xautzailletasunezko bizi batera bideratu naian.
Zer lortu dabe... Norberkerizko lasterketan ibili diranak
berezko erritarren aurka?: Gai onetan “Nortasunezko arduran bizitzeko bear dan garbitasun guztia, zikintzea”, eta
bizitzeko bearrezkoa dan Gaia bera be.
Zer lortu dogu berezko erritarrak menperatzailletasunaren aurka?: “Norberekerian eraikitako tresneria ezereztutea: Latiña eta katolikotasunaren asmakuntza”.
Ze tresneri-txar geratzen jaku... bizitza bakera bideratzeko?: “Erromataren gandik datorren leenengo menperatzailletasunezko-batzangotasunaren asmakuntza. Eta euren
berakadan Frantzia’ko iraultzaren ondorioz, berezko erriak
erregeakaz Alkargotuta, Aberri-arteko lurraldeetan bere
bakezko-epaiketak antolatu dagiazan, lurralde orreik laterrizko aberri barrietan biurtzeko asmakuntzan dabizen
menperatzailleak indarragaz beartuta, daukaguzan laterrizko jaurkintzak geratzen dira”.
Berezko Erri ta erritarrak, zelako aukerak daukaguz
norberkerizko Laterri onein indarrak ezereztuteko?:
“DANAK”.
a) Gaur, Mundu onek daukazan Legeen aurrean, norberkerien lasterkak neurriaren kanpokoak dirala, argi ikusten diralako.
b) Mundu onetan, Danoen ordezko ardurak esku-gitxitan artzen diranean, ez diralako danoren lanak egiteko,
norberekeriaren sasi-aberastasunean bizitzeko baizik.
d) Neurritik kanpo dabillen gauza eta alegiñ guztia
guzurra edo okerra dalako.
EUSKALERRIAN:
Euskalerrian, Mundu ta Europa guztien antzeko arazo
bardiñak daukaguz: “Berezko Erri ta gizarteen eskubideari, ezezkoaren ondoriotik agertzen diranak”.
Menperatzailleak len ez ziran txantxetan ibili euren
jabetasuna lortzeko, eta gaur bardiñ.
NORTASUNEAN adibidez: “Euskalerriaren eta beste
berezko errien Nortasunak makurtzeko, Europa’ko norberkerizko merkatari eta agintari guztiak alkartuta, gauza bardiñaren atzean dabiltz, eta guri dagokionakaz Frantzia ta
Españaren azpikerizko joko-arazoetan gura nai-ez sartuta,
gure jauntza euren erregearen pertsunagaz lotuta egon
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zalako eta eleiz-katolikoen laguntzagaz sartu ginduzan ainbat guzurrezko babes-borrokaren bidetik erdi lelotuta urten
gendula”.
IZKUNTZAN: “Euskalerriko ikastoletan ainbeste
maisu atzerritar ipinita eta apaiz batzuen laguntza aundiarekin erritarren sinismenagaz baliotuta, Euskerea ezereztu
daiten (hable usted cristiano).
SENDIETAN: “Gure etxeetan Nundik bideratuta asi
ziran sartzen, gugaz ez dauken ezer ikusirik, sasi-arrazoizko ziri orriek? Ikastoletako gazteen arten asi-ta ametsetan
ibiltzeko lo-bedarrak. Ikasleen eskubideak goratu, jakintzara eltzeko egin bear daben lanak oreka galdu dagian”
eta abar? Emen: “Txarto gogoratu zaitez eta asmatuko
dozu” 1970’ean asita esaten gendun.
GIZARTEAN: Ziriak “Nundik bideratzen dira... gure
buruetan ain naspillatuta agertu gaitezan, arduragabeko
xautzailletasun sare onik on-artzeko?”
JAURKINTZAN: “Gure edo berezko jaurkintzaren
arduradunak izan ba ziran, ez gintzazan ain errez gal-bide
orreitan jausiko, danok alkartuta benetako gudu-leku lez
aurre egin-genukelako”. Orregaitik, gaurko egunean ain
erreza da ikustea, beartuta daukaguzan laterrizko jaurkintz
oneik ez dirala gureak, berezko erritarren ardurak babestu
barik norberketian dabizenan ondasunak babesten dabezelako. gure guda aurreko Euskal-Ordezkariak orduan be
argi ikusten ebelako eta Europa’ko Kristau-Demokraziaren
Alkartetik esan: “Indarragaz ezarritako Laterri orreik,
luzerakuntzan ez ebela balio, menperatzailleak ziralako”.
Espaiña’ko Laterriaren agintari batzuk esaten eben:
“Lenago gorri laterria apurtu baiño”. Noren jainko bidetik
ibili ziran orreik? Eta emendik aurrera: “Txarto gogoratu
zaitez eta labur geratzen zara” esaten gendun.
ZER EGIN?:
Gaur egun, emen ez dauana balio leerkalluekaz jolasten
ibiltzea da, eurak leerkaillu eta guzurrekaz maisuak izanez
gaiñ, Europa’ko Laterri ta Amerikar menperatzailleak
aitzaki orrekaz alkartuta, gaur “defensa preventiva contra
todo terrorismo” sortzen dan lez, arrazoia euren aldera
bialdu gendugenulako.
IZKUNTZA gereganatu egin bear dogulako Euskalerriaren NORTASUNA osasuntzea eta indartzea gura ba-dogu.
Bizitzaren egokitasuna zaindu. Lelotuta geratu diran euskaldunak bizkortu konturatu eta seneratu daitezan, okerrezko
arrazoiarekin amateuta daukien garra biztuta, eta abar.
Orreik diralako gaur eguneko leerkai zitalenak norberkerizko menperatzaille jolasketetan dabizenen aurka.
Eta Euskal izkuntza tresneri bakar-bat dala esaten dabenai, bai-ta edozelako Euskal-izkuntzaren atzetik dabezenai
esan!: “EUSKAL-MAITASUNA IZKUNTZAREN
TRENBIDE EDERRENEAN BIOZTKADA INDARTSUENAGAZ ALAI ETA ZIURTASUN GUZTIAGAZ
GURE ARTEAN ETA MUNDUAN IBILI DAITEN,
BEARREZKOAK DIRALA JATORRIZKO ARGI-EDER
TA GARBITASUNAK”. “NORTASUNA ALAI IBILI
ONDOREN IZKUNTZA BERA DANON POZTASUENENTZAT, MAITETASUNEZKO OLERKI EDERRENA IZANGO ZALAKO”.
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