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EUSKALERRIAREN 
EDESTIA XII. 

1. 2. 11n atalean ikusi genduna.
-Prin eta Prast´tar Juan Jeneralaren bizitzagaz asi giñan Kanobasegaz batera, edes-

tiko 11n zati orretan, berak euki ebalako espainitarren aintzindaritzan garrantzi an-
diena, arik eta Prasedes´tar Sagasta ta beste politikuak, aurkeztu arte, Prin´en eriotz 
ostean.

IIn Isabel erregiña ta Borboi´tar guztien aurka matxinatu zan Prin Jenerala, IIn 
Isabel erbestera bota arte.

Prin, karlisten aurka ikusi ba gendun politikan sartu arte, eta Aurrerakoi alderdia 
sortu ebanetik, espainitar gobernuaren zeregiñetan sakon sartuta. Bere katalan erriagaz 
guztiz arduratuta be ikusi gendun, Marrokos, Turkia, Kuba, México, eta espainitarrek 
orduan euki eben laterri-geografiko guztitik, borrokalari ibili ondoren.

Arik eta 1.870eko urtean, Azaroaren 30ean, euki eban gaiztakeri zitalean, il eben arte.
-O´Donnell´tar Leopoldok be, karlisten alde euki ba ebezan bere senideak, bera, IIn 

Isabelen gudalozteetan Kapitaiñezko maillagaz lerrotuta ikusi gendun, karlisten aurka. 
Bai, Marrokos´eko lurraldeetatik egon ziran matxintasun geienetan, ta gobernua-

ren erbesterako ministeritzaren lendakari lez. Bai ta lendakarizko ordegotzatan be ain-
beste bider, balio aundikoa izanda gaiñera. IIn Isabelegaz euki ebazan gaizkidetasune-
tik kanpo, garrantzi aundiko gizona zalako bere denboraldian.

Arik eta 1.866ko urtean Bagillaren 22an, San Jil´eko gudaltegian sortu zan matxi-
nada ostean, O´Donnell´ek, Narbaez´eri eukan gobernuko agintaritza emon bearrean 
agertuz, eta IIn Isabelegaz asarre, Biarritz´era atzerriratu zan arte.

1.870eko urtean eta Biarritzen egoala il zan O´Donnell´tar jaun au.
-Lizarraga ta Ezkiroz´tar Antonio be ikusi gendun, bere gogozko gudaritzatik 

karlisten gudaloztetan lerrotzen. Denboren irauteagaz, garrantzi aundienetariko na-
gusitza lortuz. Ta karlisten porrot ostean, VIIn Karloseri atzerrira lagunduz, Erromara 
bizitzen joan zan arte.

1.877ko urtean Abenduaren 7an, Erroman il zan.
-Saballs ta Massot´tar Franzizko, karlisten “Judas” gudal nagusia be ikusi gendun, 

bere ausartasun aundiko gauzak egiten, arik eta Frantziko Niza´ra aldatu zan arte.
-Ziraukiko La Kalle ta Yabar´tar Tirso, “Urgun” edo “el cojo de Zirauki”, liberalak 

euki eben iltzaille madarikatu au be, ikusita.
-Martinez ta Kanpos´tar Arsenio, garrantzi aundiko liberalen gudal nagusia be 

ikusi gendun, zelan lagundu eutson XIIn Alfonsori, bere erregetzazko ezar lekuan 
ezartzen.
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Gudalari aundia zala be, erakutsi eban karlisten aurka. Bai, bereak egiten be Kuba-
tik, orokorrezko kapitain lez.

Beren baliotasunagaitik Kanobasek, Ministruen Aolkularitzazko lendakari izen-
datu eban, bai ta berak euki eban indarragaz, konturatuta Kanobasen eskuetan panpiña 
bat ei zala, zelan aldatu zan Sagastaren aldera.

1.900eko urtean Iraillaren 23an, Zarautz´en il zan Martinez ta Kanpos´tar Arsenio au.
-Kesada ta Bizente´tar Jenaro au, espainitar liberalen gudal nagusiekaz batera ibili 

zala, garrantzi aundiko ekintzak egiten ikusi geuntsozan, 1.794ko urtean Kuba´ren 
oiñez-taldeko 3garrengo txanberga edo batalloian lerrokatu zanetik.

1.808ko urtean Madrilleko Baloien Zaindaritzazko taldean lerrokatu zan Napo-
leonen aurka egiteko.

1.812ko urtean Konstituzioaren aurka egoteagaitik, zelan Frantzira atzerriratu 
bear izan zan.

Bai 1.834ko urtean, liberalak Zumalakarregiren aurka, borroka guztiak galtzen 
ebazanetik, liberal aldizkariak Kesadari botaten eutsezan erru guztiekaz, zelan alboratu 
eben bere agintaritzatik.

Eta 1.836ko urtearen Dagonillan, San Idelfonso Jai-etxe edo eguras-etxean sor-
tu ziran matxintasunetik alde eginda. Madrilleko Iparraldetik, Ortalezako errian euki 
ebazan lagun batzuen etxera joan gura izan eban, eta andik ibili ziran jende-parrasta 
bategaitik, IIn Isabelen bularrezkol(1) zaldunak baiño ariñago ikusi ebelako, zelan ber-
ton il eban.

-XIIn Alfonsoren ikas-bideak, errege al izatea, ezkontza ta euki zituzen semeak be 
ikusi gendun, gazte il zan arte.

-Kanobas eta Jauregi´tar Antonio´ren bizitza, bere garrantzi aundiko ekintzakaz 
be ikusi gendun, arik eta 1.828ko urtean Dagonillaren 8an Gipuzkoako Arrasaten 
dauan Santa Agedako urastegian, lege bageko batek, il eban arte.

-Mateo ta Sagasta´tar Práxedes be, bere maisutasun aundiagaz ikusten dogu. 
Gauza guztien artean baiña, Kanobasek, Sagastagaz egiten ebazan jaurkintzaren 

politikazko ezker-eskumako truke-jokuak, izan ziran batez be barregarrizkoak, alderdi 
bikoen ekitaldizko aldaketetan ekarri dabena gaurko egunerarte, guzurrari eutsi ezinik. 

Eta 1.812ko urtetik asi ta oraiñarte, bereztasunezko giza eskubideen aurka sortu 
izan diran maltzurkerizko guzur guztiak, guzurragaz asmatutako konstituzio ori egin 
ebenetik sorturikoak diran lez, nagusitzargoko konstituzio orrek, oiñarrietatik guzu-
rrezko konstituzio edo iraspena izate edo ekarteagaitik, danetarako menpea ta guzurra 
baiño beste arrazoirik ezin izan dabe erabili, guzurra elikatzeko, guzurra bear dabelako. 

Euren artean, ta konstituzio orreri nai ta egin bear izan eutsoen aldakuntza ugarie-
tatik, guzurraren legezko arauditasun orreik, zentzunean kokatzeko, ez ebelako iñungo 
arrazoi ta lekurik euki, ekanduaren egizko legez, bereztasunaren legez, edo zentzu-
menezko legez ezartzeko Euskaldun, Katalan eta Galleguaren aurka, zapaltzaillearen 
ekintzak egitera agertu dira beti, eta eurengandik gurentzat, guzurrak egi lez biurtzeko, 

(1) Bularrezkol zaldunak = caballeria de los coraceros. Caballeros que llebavaban coraza. 
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borrokak ta iltzeko keiñu gogorretan be ibili ba dira, beartuta agertu dira beti, guda-
loztearen indarrak ibilten. 

Daukien norkeriagaz, eritzi ezberdiñen irudiagaz agertzen jakiezan zentzunbage-
ko gauza ortatik agertzen jakiezelako, euren arteko asarre guztiak, euren artean beti 
borrokan ibilteaz gaiñ, eta pitin pitinean batak besteari iltzeko keiñu edo meatxatu 
egin ondoren, atzerrira bialtzen ibili ziran, legezko arau guztiak, bakotzaren azalkera 
edo adierazpenean, guzurrezko legeakaz ibili izan bear ebazalako, beti ta gaur geiago, 
daukien nasketa edo naste-borraste orretan agertuz. 

Orregaitik argi ikusten doguz, eurak be, bakotzaren eritzizko ulermen ezberdiñean 
agertzen dirala, eta gudalozteen indarra euren eskuetan eukinda, gatz egiten jakiela, 
euren artean bakez ibilten be. 

Ezkerrak, euren arteko menpearen alegiñatik alde egiteko, atzerritasuna euki ebela, 
bestela euren artean, danak ilarazi edo euren artean garbituko ziran.

Len, zoralditasun aundia izan zana, nai kanpo aldetik eta Erdiugarte onetan be, 
ta gaur eten barik, guda-bageko borrokan gabizelako ezeren zentzun barik, berezko-
tasunezkoaren gaiñetik eskubitarrak, Nizeako IVn Gizalditik erabagi ta ziñezkintzatu 
eben asmoetatik ezer kendu edo damu barik, urrezko-tzekorraren sasijainkoarenak da-
bizelako egiten, ezeren zentzu barik.

-Karlisten bi edo irugarren gudaren amaiera be agertzen dogu, zeaztasun osoagaz, 
eta bere artean edo beragaz batera, Arana ta Goiri´tar Sabinoren arrigarrizko bizitza, 
itz baltz ta izki etzanakaz eginda dagoena, gura dauenak, errezago artu dagian.

3. 12n Ataleko sarreraren aurkezpena, XIIn Alfonsogaz asita. 
1.868ko urtearen Aintzagarrizko edo Ospagarrizko iraultzagaz(1), XIIn Alfonso 

ume bat zala, kendu eben bere ama Isabel erregetzazko zeregiñetatik, Frantzira erbes-
terazota.

Eta IIn Isabel, bere senar Asis´eko Franzizko´gaz Parisen, bizitzeko bananduta 
bizi ba ziran be, bere amak, Europa zabaletik ibilteko euken aukera ori, oso aberas-
garria agertu jakon XIIn Alfonsori, Frantzez, Austriar, ta Ingalaterrak euki ebezan 
politikazko arauak, euren arlo edo eritzizko lekuetan esagutu ebazalako. Eta bera izan 
zalako Asturiaseko Printze guztitik, atzerriko mail andiko ikastexe ta gudari ikaste-
txeetan ikasten ibili zana.

XIIn Alfonso leen, Paris´eko Stanislas ikastetxean sartu eben.
1.869ko urtean Iraillaren 29an, XIIn Alfonso´ren senidetasuna, aldi baterako bein-

tzat, Jinebrara aldatu zan, eta XIIn Alfonsok ikastaro edo ikas-aldi bereziak artu arren, 
erriko Jakitun Batzarretara(2) be joan zan.

XIIn Alfonsoren urrengo ikasketak beteteko, Bienako Teresiana Errege ta Kaisa-
rrezko Jakitunen Batzar ikastetxera joan zan.

Askenean, Ingalaterrako Sandhurst Guda-ikastetxean sartuz, erri orretan Ingeles´-
tarren batzangotasunezko konstituzioaren legeak esagutuko ebazan.
(1) Aintzagarrizko edo Ospagarrizko Iraultza = Revolución de la Gloriosa´lez esagutu zana. (2) 
Jakitun Batzarrera = Academia Pública de esa ciudad Cantonal.
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Denbora onetan, IIn Isabelek euki zituzen diru estutasunak jakiten dira, XIIn Al-
fonsok, bere ikas tokietatik eskutitz, amarekin euki ebazan kontakizunen bidetik.

1.870eko urtean Bagillaren 25ean IIn Isabelek Paris´en siñatu eban agiriakaz, bere 
seme XIIn Alfonsoren eskuetan itzi ebazan erregetzazko ardura guztiak, espainitarrek, 
legezko errege lez artu egien.

Espainitarren arteko bitartean, jaurkintz ezberdiñak aldatu ziran: 
1.868-1.870eko urte bitartean, aldi baterako sortu zan jaurkintza(1). 
1.870-1873ko urte bitartean, I Amadeo´ren demokrazizko jaurkintza. 
Eta 1.873-1.874ko urte bitartean, I Errepublikea.
1.874ko urtearen Urtarrilan ezereztu zan I Errepublika au, eta bizia euki eban, 

arik eta Pabia gudal nagusiak, Laterrien aurkako matxinada egin arte, bigarren aldia 
zabaldu egin ebana, sortuko ziran jaurkintz baragarrientzat.

Sei urteko epe aldi demokratiko? oneitan, XIIn Alfonsoren gorteko eskubideak, 
Jauretxe edo Gaztelu ta Kanobas´tar Antoniogaitik bideratuta egon ziran.

1. 4. XIIn Alfonso, errege al izatera.
1.874ko urtean Abenduaren 1eko egunean XIIn Alfonsok, Ingalaterraren Egoal-

deko Sandhurst(2) erritxoan, Ingelesak sortutako gudari ikastetxetik, eta XIIn Alfon-
so(3) bertan ikasten egoala, espainitarrai aldarrikatu eutsoen aurkezpenean, au esaten 
eutsoen: “Bera, katolikoa, espainitarra, konstituzio barriaren aldekoa, liberala, eta es-
painitarrai serbitzeko gogoz beteta, egoan gizona zala”.

1.874ko urtean Abenduaren 29an, Martinez ta Kanpos´tar Arseniok Balentziako 
Saguntotik, XIIn Alfonsoren alde aldarrikatu ebenean bere eritzia, berriztu egin zan 
erregetzazko jaurkintza Erdiugarte onetan, Euskaldun, Katalan, eta Galleguen aber-
kideko eskubide guztien gaiñetik. Egun orreitan, Serrano´tar gudal nagusia izan zan 
Laterriaren agintari, eta Sagasta, gobernuaren Jaurlari.

1.874ko urtean Abenduaren 31n, gobernuaren agintarizko agiri bategaz, Ordezko 
Ministeritza ezarri zan espainitarren lurraldean, XIIn Alfonso etorriarte edo adiñ neu-
rrira elduarte, Kanobasek, lendakari lez zuzendu zedin.

1.875eko urtearen Urtarrillan eldu zan XIIn Alfonso Erdiugarte onetara, eta erre-
ge lez aldarrikatu eben espainitar gorteen aurrean.

1.875eko urtean Urtarrillaren 9an XIIn Alfonsok, Kanobas izendatu eban Minis-
truen Aolkularitzazko Batzordearen Lendakari, bai ta beste ministruen lanpostuak be.

Bere erregetza geien, espainitar errege leiñuen sendotzea, ta konstituzioaren ezar-
pena gogortu edo ta finkatzea zan, sei urtetan guzurrez betetako estabaidakaz eta ma-
txinatuzko zalantzan, ain txarto geratu ziranak. 

Orren ekintzagaitik “Pakegillaren” guzurrezko izena irabazi eban. Eta guzurrean zaldikatuta 
gagozelako 325eko urtetik edo Nizeako eleiz-kaisar batzarretik ona, ekintza guztiak, guda in-
darrez edo izkillu bidez egin bear izan dira, “guzurra, egi lez, ezin leikelako aurkeztu edo biurtu”. 
 (1) Aldi baterako sortu zan jaurkintza = gobierno provisional. (2) Sandhurst = Ingalaterraren Egoaldean, 
Berkshire´ko errian dagoena, 1.802ko urtean Ingelesak sortu eben gudarien ikasetxetik, XIIn Alfonsok, 
bertatik ikasten egoala, espainitarrai aldarrikatu eutsoen bere aurkezpena errege lez. (3)Berritzailletasunez-
ko aldiari asiera emon = su reinado dió fin a la 1ª república y comienzo a época de la restauración.
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1.875eko urtean Otsaillaren 13an XIIn Alfonso errege lez egoala, beste agintaritzaz-
ko agiriekaz, ararte egon zan Ordezko Ministeritza kendu zan. Ez XIIn Alfonso egon 
zalako bakarrik, geienetan, ezin ebelako bakez eroan, ezeren zentzunezko agindurik. 

325eko urtetik, Katolikotasunezko aberriaren kaisertzazko guzurrean ezarrita, eta 
dan guztia katolikotasunezko aberkidetzaren guzurragaz, egia zikindu zalako asieratik, 
gauza bat bera esanda be, ez zan oldoztu bakearen edo berezko arrazoiaren eritziekin 
edesti guztian. 

Guzurrak, guzurrezko zentzuakaz bakarrik alkartu bear ziralako, eta bereztasuna-
ren legez, guzurra oiñarrietatik asten dalako okertzen, kanpoko alegiñ orreik egitan 
biurtzeko, zentzun edo ta zuzentasunezko bidera eroateko alegiñetan, borrokak baiño 
besterik ez dabe sortzen. “Guzurrak”, “Egitan” biurtu gura ezkero, gaur sortzen dan lez.

Jakiña da, edo bereztasunezko legea izateagaitik, argi agertzen jaku: “Bolbora edo le-
rrautsa, piztutako poxpollo bategaz zorro baten sartu ezkero” eztanda egiten dauala, egia 
ta guzurra Izadi onetan, Goiko Jaungoiko Irasleen legeakaz, benetako aurkariak diralako.

1.876ko urtean onartu eben espainitarrak konstituzio barri ori, karlisten borroka 
amaitu ondoren. VIIn Karlos bera be egon zan, azken borroka orren porrota ikusten.

Euskal-Nafar, Katalan eta Galleguen foruak be murriztu ebazan, errigizarte oiek 
guztiz minduta itziz. Kubako ugartean, Zanjon´eko ongundeagaz bake antzeko bat 
lortuko eben, ez ebena balio ezer, kubatarrak, laster lortu ebelako euren askatasuna.

1.878-1.879ko urtetan XIIn Alfonsori, legearen etsaiezkoak edo legebagekoak(1) 
be, gaiztakeri bi egin eutsoezan, bera, min barik urtenda.

1.883ko urtean XIIn Alfonsok, Beljika, Austria, Alemania ta Frantzira joan zan 
agintezko ikuste bat egitera. 

Eta Alemanian, Alsaziako gudari-zaintzazko taldearen oorezko koronelaren ize-
nagaz jantzi gura eben, Alfonsok onartu ebana, eta Frantzezari irabazitako lurraldea 
izan zan lez, oso asarre agertu ziran oneik Alfonsorekin. Parisera joan zanean, ondo 
baiño obeto erakutsi eutsoena.

1.885eko urtean Alemanak, eurentzat gura ebazan, Itsas-Nausian, espainitarrenak ziran 
Karolinako ugarteak, eta bion artean borrokan egiteko prest agertuta, urte onetan egin eben 
espainitar-Aleman ongundeko batzarrean, jabetasuna espainitarren alde geratu arren, Ka-
rolinaseko ugarteetan espainitarren aldetik, Alemandarrak gudarako gura eben itsas-kai bat 
eraikiteko eskubidea galdu eben, bai ta, Alemaniaren alde geratu ziran Marsall´eko ugarteak.

1.885eko urte orretan, beazun edo gibel-ur beltz´eko izurri edo elderria(2) zabaldu zan 
Balentziatik, Erdiugarte onen erdirantza zabaltzen asi zana, eta XIIn Alfonso Aranjuezera 
eldu zanean, gaixoak ikusi gura ebazala esan eban, eta Jauregiko Kanobasek espainitarren 
gobernuko leen ministruak, Alfonsok euken kutsapenaren arriskuagaitik, ezetza emon 
arren, XIIn Alfonso iñori jaramonik egin barik joan zan gaixo orreik ikustera.

Bertara eldu zanean, eta zaindarizko gudariak sartu zitezen, erregeak, jauregiaren 
ateak zabaldu egiezala agindu eban. 

Eta guzti orreik egin ostean, gaixoak ikustera joan zan, auek lasaitasunean ezar 
gurean, laguntzak banatuaz batera.
(1) Legebagekoak edo lege-etsaiezkoak = Ácratas, anarquistas. (2) Beazun edo gibel-ur beltz´eko 
izurri edo elderria = epidemia de cólera.
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Kanobasen gobernukoak, jakin ebenean erregeak egin ebenagaz, bereala bialdu 
ebazan orokorrezko kapitaiña, zuzentasunerako ministrua, eta gizartearen jaurlaria, 
erregeari ostera barkamena eskatuz Madrillera eroan egien. Madrilleko erritarak ori 
jakin ebenan, bidera urten eutsoen, eta zaldiak gurdiaren lotutasunetik askatuz, eurak 
eroan eben zalgurdi ori erregeen jauregirarte.

1.885eko urtean Azillaren 25ean il zan XIIn Alfonso gaitzepelezko(1) gaixotasunagaz.

1. 5. XIIn Alfonsoren ezkontza, eta euki zituzen alaba-semeak.
Birritan ezkondu zan XIIn Alfonso au:
1.878ko urtean Urtarrillaren 23an Maria de las Mercedes de Orleáns, Montpen-

sier´eko dukeen alaba zanagaz, bost illabete barru, sukar-beltz edo gaitzepelagaz il zana(2).
Eta 1.879ko urtean Azillaren 29an Absburgo ta Lorena´tar Maria Kristinagaz, I 

Frantzizko Jose Austriako Kaiserraren bigarren lengusiñagaz.
Eta iru alaba-seme euki ebazan onegaz:
1.880 jaio ta 1.904ko urtean il zan Merzedes´eko Maria, Asturiaseko printzea zana, es-

painitar erregearen alaba izateagaitik, eta Bi Sisiliako Borbon´tar Karlosekin(3) ezkondu zana.
1.882ko urtean jaio ta 1.912ko urtean il zan, Maria Teresa, espainitar erregearen 

alaba. Babierako Fernandogaz ezkondu zana.
1.885eko urtean, XIIn Alfonso il da gero, 1.886ko urtean jaio zan semea, gero, 

XIIIn Alfonsoren izenagaz errege izango zana, eta Battenberg´eko Bitoria Eujeniagaz 
ezkonduko zana. 1.941eko urtean il zan. 

XIIn Alfonsok, beste seme bi be euki ebazan, Sanz´tar Elena abeslariagaz:
1.880ko urtean jaio ta 1.970eko urtean il zan Alfonso.
Eta 1.880ko urtean jaio ta 1.922ko urtean il zan Fernando.
XIIn Alfonsoren emazte Maria Kristina, 1.902ko urterarte izango zan, XIIIn Al-

fonso, bere semearen errege ordea.

6. 12n atalean sartu orduko, 1´go Errepublikea gogoratuko dogu.
1.873ko urtean Otsaillaren 11n uko egin eutson Saboyako I´go Amadeok espaini-

tar erregetzari, eta 13an espainitar erregetzatik alde egin eban ordutik, Bagillako illean, 
erritarrak eskatuta, I´go Errepublikea aldarrikatu zan. 

1.874ko urtearen Abenduko 29raiño, edo 11 illabetetan iraun ebana, Saguntoko 
urian Kanpos´tar Martinez´ek, XIIn Alfonso´ren izena errege lez aldarrikatu eban arte, 
edo ekintza onegaz, Errepublikako jaurkintza ezereztu zan arte.

1.874ko urtean Abenduaren 29an espainitar gobernukoak, susmo txarrean euki 
eban Kanpos´tar Martinez ori, eta atzerriratzea erabagi eben.

Kanpos´tar Martinezek oartuta baiña, ta Balentziako Alfonsinoak ezkatzen eutsoe-
lako, Abilara doielakoan, Saguntora joan zan artez, bertan bere aldarrikapena egiteko.

(1) Gaitzepelezko gaixotasuna = tuberculosis. (2) Sukar-beltz edo gaitzepelagaz il zana = que murió de tifus. 
(3) Bi Sisiliako Borbon´tar Karlos = 1.870eko urtean jaio ta 1.949ko urtean il.
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Bitartean baiña, Ramirez de Arellano ta Laban´tar Luis orokorrezko kapitaiñaren 
ordezkoak, bere Segorbeko gudaloztearen zati bategaz, bertora joan zan.

1.874ko urtean Abenduaren 29an, gudari orreikaz lauki bat eginda, Kanpos´tar Marti-
nez´ek eurari begira, IIn Isabelen seme XIIn Alfonso aldarrikatu eban espainitarren errege lez. 

Serrano gudal nagusia, orduko denboran gobernuko leen ministrua izanda, Kan-
pos´tar Martinez´ek egin eban aldarrikapenari, ez eutson ezer esan, eta XIIn Alfonso 
geratu zan Borboien leiñuzko errege lez.

11 illabete oneitan, lau “Errepublikaren Alkarteko Alderdi”ren(1) lendakariak alda-
tu ziran, espainitar jaurkintzaren agintaritzatik, arik eta 1.974ko urtearen Urtarrillako 
3an Pabia´tar Jeneralak matxinatuz, espainitar gobernuagaz egin zan arte.

Serrano ta Domingez´tar Franzizko gudal nagusia izan zan, espainitar Errepubli-
kako konstituzioaren alderdiko jaurkintza orren agintari nagusi lez, jauntxoaren arauz-
ko(2) gogortasunean. Jaurbide orren bizitzazko 11 illabete orreik, iru borroka nagusie-
kaz mugatuta geratu zana: Karlisten irugarren guda; Erki-Zaleen(3) matxintasuna”; ta 
Kuba´ren amar urteko gudagaz.

Figeras´tar Estanislaoren I´go Errepublikako ekitaldi au, sei urteko sasi-demokra-
ziaren barrutik, bai ta eztabaida askoren artetik, eta 1.868ko matxintasunetik, 1.870eko 
urtean jaio zan, I Amadeon jaurbidea, Kanpos´tar Martinez´ek Sagunton egin eban 
aldarrikapeneraiño iraun ebena.

Aipatzekoa da emen, txalo askoren artean onartu zan Kastelar´tar Emilio´ren iz-
ketea: Señores “con Fernando VII murió la monarquia tradicional”; “con la fuga de Isabel II, 
la monarquia parlamentaria”; “y con la renuncia de Don Amadeo Iº de Saboya, la monarquia 
democrática”. “Nadie a acabado con ella, ha muerto por sí misma”. 

Nadie trae la República la traen todas las circunstancias, la trae una conjuración de la 
sociedad, de la naturaleza, y de la historia”.

“Señores, saludémosla como el sol que se levanta por su propia fuerza en el cielo de nuestra patria”.
Eta emen itaun aundiena: Noren eskubidetik eukiko ote dabe euren espainitar 

Aita-Ama, ta Nortasunezko izkuntza: Izkuntza, Euskaldun eta Erromatarren arteko 
borrokatik, urten eban Gaztelerea edo ganorabageko izkuntz ori ba da(4), ta gurasoen 
aitortza edo etorrerea, Erromatar-Godoak, I Silbestre aita Santua ta Osio Kordobako 
gotzaiñagaz asmatu eben Katolikoen Aberkidetzatik agertzen bada ?.

Orko bidetik Aita-Amaren etorreratik “Patria” izan edo eukiteko, ez daukie eze-
rren arrazoirik, eta orregaitik gitxiago, iñungo eskubiderik.

Euskadi, Kataluña, ta Galleguak, bai alderantziz. Eta uskaldunak barriz, milla urte 
askoren ziñespidezko aitorreragaz ziurtuz.

Eta jakiteko zelango zorotasunezko ekintzak ekarten dauazan maltzur ta guzu-
rrezko jaurbide batek: “guzurra” “egiz”, ezindalako biurtu, Errepublikeak euki eban Fi-
(1) Errepublikaren Alkarteko Alderdiaren = Partido Republicano Federal. (2) Jauntxoen arauzko jaurbidea = 
gobierno dictatorial. (3) Erki-zaleen matxintasuna = Rebelión de las provincias cantorales, que pretendian ma-
yor autonomia. Que no eran cantorales todas éstas regiones, porque Euskadi, Cataluña, y Galicia” son naciones 
de identidad y personalidad propias, que hoy aún están sin resolver por imperiosidad de los españoles, como es 
la Ley de los Territoris Históricos L.T.H. de ésta península.  (4) Gaztelerazko izkuntz baragarriagaz = muchos 
interesados españolistas, le dan título de “romance” que quiere decir derivado del latin, en Euskera “Latin Ku-
mea” no queriendo hacer notar que fué contra el idioma euskériko su formación forzosa, deforme, o no cultural. 
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geras´tar Estanislaoren lenengoko lendakariak, ministroaren batzarra ollo-toki baten 
antzera biurtuta egoanean, esan ebazan berbak aurkeztuko dautsuedaz: 

“Señores, ya no aguanto más. Voy a serles franco: ¡ estoy hasta los cojones de todos nosotros”. 
Ortik aurrera egin ziran aldaketa guztiak, gobernuarenak eta Pabia´tar Manue-

len(1) alegiñak lez, danak izan ziran eurak euki eben guzurrezko legeen kanpotik, zo-
rotasunezko ekintza baten.

1.874ko urtean ta Abenduko 29an dana dala, amaitu ziran Igo Errepublikaren 
ekimenak. 

Martinez ta Kanpos´tar Arseniok, Balentziako Saguntotik, XIIn Alfonsoren alde 
aldarrikatu ebenean bere eritzia, berriztuta geratu zan erregetzazko jaurkintza Erdiu-
garte onetan, Euskaldun, Katalan, eta Galleguen aberkideko eskubide guztien gaiñetik. 

Egun orreitan, Serrano´tar gudal nagusia izan zan Laterriaren agintari nagusi, eta 
Sagasta, gobernuaren jaurlari.

2. Euskalerriaren edestian, XIIIn Ataleko gaia´ren asiera.
2. 1. XIIIn Alfonsoren bizitza eta erregetza.

1.885eko urtean Azillaren 25ean eta 27 urte eukezala XIIn Alfonso il zanean, 
Mateo ta Sagasta´tar Praxedesen gobernua, larri aldi gogor baten sartu zan, erregeen 
ondorengo gora beran, Absburgoko ta Lorena´tar Maria Kristina erregiñak bere aurgi-
tean, jakin arte mutilla edo neskea izango zan, jaioko zana.

Arazo gogorra izan zan, 1.880ko urtean leen jaio zan Merzedes´tar Maria, neskea 
izan arren, Asturiaseko printzea izendatuta egoalako.

1.885eko urtean Azillaren 25ean il zan XIIn Alfonso gaitzepeleko gaixotasunagaz, 
oraindiño, sei illabete eta 13 egun geratuz, XIIIn Alfonso bere semea, jaio zedin.

1.885eko urtetik 1.902ko urteraiño eroan eban bere ama Absburgo ta Lorena´tar 
Maria Kristinak, XIIIn Alfonso “El Africano” deituko eutsoen, erregezko ordegotza.

1.886ko urtean Madrillen, Loraillaren 17an jaio zan XIIIn Alfonso “Afrikarra”, 
eta 1.941eko urtearen Otsaillako 28an, Erroman il.

XIIn Alfonso erregearen, il-osteko semea izanda, bere amak eroan eban bateatzen, 
eta izen oneik ipiñi eutsozan: “Borbon eta Absburgo Lorenako Alfonso, Leon, Fernan-
do Maria, Jaime, Isidro Paskual, eta Antonio”.

Eta 1.886ko urtean Loraillaren 17an XIIIn Alfonso jaio zanean, bereala izendatu 
eben errege. Europako edestian, beragaz bakarrik izanda alango gauzarik leenengoz 
egiten zana.

1.888ko urtean espainitarrak argiratu ebezan legeak, lotsabagekerizko txantxa bat ba-
karrik izan zan Euskaldun, Katalan eta Galleguarentzat, euren barnean euken lapurrezko 
kaisar asmo maltzurrekin, jakin ebelako, lapurretan ibili zirela guzurrezko ekintzakaz. 

Eta edestia ain luzea izanda, iñorentzat ez zan bear izan arritzeko gauzarik, Fa-
ziztak euren menperatzailleen ekintzatan, maltzur, guzur eta izkilluaren indar bidez 
(1) Pavia´tar Manuel = Lacy ta Pavía´tar Manuel = Nacido en Granada el año 1.849, y muerto en 
Madrid el año de 1.896.
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egiten dabelako, egiten daben guztia, besteak, bizi alegiñez edo daukien aberastasun 
edo mozkin guztiak, eurentzat gure dabezalako.

Beste gauza txar batzuk be, sortu jakuzan euskaldunai ortik aurrera, euskal izaeran, 
ainbeste milla urtearen azturazko ikas bidetik, gartsu edo oldartsu(1) biurtu giñan lez, edesti 
guztian antzera, beti al izan garela edozein ekiñaldiko lanbidetik bizitzeko gai, bai ta berori 
lortzeko edo ta sortzeko be, bear doguzenak egin. Eta erromatar-godo-katoliko-merkantil 
espainitar aberkide orreik, euki eben maltzurrezko indar ta apaindutako guzur aundiakaz, 
Mundu osoa eurak kontroletako gai dirala ikusi ebenean, oso osoan joan zirela gure bar-
nean daukaguzan oldozmeneko almen orreik lapurtzera. “Euskal Nortasuna gura eben La-
purtu” batez be. Almen ori, Goiko Jaun Iraslearen eskuetan dago bakarrik, baiña.

Ez dira konturatzen, lapurtza orreik, erri-iltzaillearen eritzizkoarenak direla, 
Mundu onek Jaungoiko Iraslearen Legebidetik, Lege orreik, eurak, Fazizten ekanduan 
biurtzen dabezelako, nai ta guk, gura ez arren.

Eta Frankori, bere ospe andiko bost urte egitamuarekin bardin sortu jakon(2): “es-
painitar Langilleak, prest egon zirela, guk egiten genduzan lanak lapurrezko bidetik 
eurak egiteko”.

Lantegiak euren arrotzezko lurraldetan ipiñi ebezan, gu beartsutasunean ezar-
tzeko, eta eurak daukien “katolikotasunaren aberkidetzazko” erlijiozko asmo orreitan, 
Euskaldunak, norkeri orretaz bat egiteko: Zaragoza, Balentzia, Galizia eta Andaluzian 
ipiñi ziran lantegi guztiak, azken gaizto edo utsegite andi bat bakarrik euki ebena.

Eta ez ziran izan gai, aurrerantzean, burni langintza orreik aurrera atarateko.
Baiña Euskalerriarentzat zoritxarrena batez be, gauza guzti oneik, gure arteko 

abertzale ez ziran jauntxo aberatsarekin edo aberatsak izan guretik agertu zirala da. 
1.892ko urtean ez da arritzekoa Somorrostroko idazkariak, bere agiri baten auxe 

esatea: “Esta cuenca, que ha contribuido al noventa y uno por ciento de la producción total, 
está acaparada por los ingleses”.

1.898ko urtean eta Estatu Batuek kolonietako borrokatan eskua sartuz, espainita-
rrak, Kuba, Aberats-Kaia(3), Filipinas eta Guam´eko ugartearen lurraldeak galdu ebazan.

Eta 1.898ko zori-gaiztoko urtea, deituko jakon ekintza guzti oneri, espainitarren artean.
XIIIn Alfonso espainitarren errege lez, bere jaiotzatik, 1.931ko urtean Jorrailaren 

14an IIn Errepublikea aldarrikatu zan arte iraun eban.
XIIIn Alfonsoren errege denboran, lau arazo aundi sortuko ziran, liberal errege-

tzakaz amaituko ebena:
a). -“Politika arloan, alkarte edo errigizarte askotan, ordezko arduradun barik egon zirala”.
b). -“Be maillako erritarren larrialdia, eta batez be nekazarien artean, ezintasunez-

ko egoera larrian sartu zirala”.
d). -“Rif´eko borrokak, odol-ixuriaz, ta arazo aundi ta larriakaz agertuko zirala”.
e). –Eta espainitar kaisar agindutik, eta bai ta auek egiten ebazan gudalozteen keiñua-

kaz, Kataluñako aberkideen askatasunetik, agertzen zirala eten bageko arazo larriak.
(1) Gartsu edo ta oldartsua = fervoroso, ardiente, devoto, piadoso, emprendedor, entusiasta, decidido, 
apasionado. Decidido, resuelto, audaz, violento,audaz. (2) Frankoren bost urteko egitamu = los planes 
quinquenales de Franco. (3) Aberats-Kaia = Puerto Rico.
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1.898ko urtean, Ameriketako Estatu Batuaren ondorioz sortu zan politikazko uer-
dura edo uberduragaz(1), turnisten alderdi liberalai, ez eutsela itzi demokrazian ezar-
tzen, eta bereala bideratu ebazan gauza guztiak Ribera ta Primotar Migelek(2), XIIIn 
Alfonsok onartu eutsonean, bere jaun-txarrezko gobernua ezarri zedin.

XIIIn Alfonsok, jauntzargoko gobernu onen politikagaz, demokrazizko politika 
bat gura eban berrezkuratu, político guztiak baiña, lepoa emon eutsoen, Primo ta Ri-
bera´tar Migel´eri, lagundu eutsolako jauntxarrezko gobernu ori ezartzen.

XXgarrenengo gizaldiaren sarreran, ta kolonigilleak batez be, egin ebezan lurral-
deko zatiketatik, kolonietako arazoak asi ziran ugaritzen, ta oraingoan, Marrokos´en 
Iparraldetik, Rif´eko borroka orreitatik iraingarriz(3), ikaragarrizko odoltizko(4) borro-
kak ekarri ebazan.

2. 2. (30) 1.899ko urtean Jorraillaren 23an Bilbon. 
Euskal-Biltokia zabaltzen da, Sabino ta Luis anai sortzailleak izan da, bilgune 

orren ibilteko lege ta arauak osotu egingo ebazanak.
Elkarte onegaz Arana´tar anaiak gure ebena, alkarte zabal bat izatea, erriko baz-

kide artetik kide geiago batzeko, eta alkarte onetara, Euskaldun Batzokiya, Euskalerria, 
eta Alkartasunezkoak batu ziran.

Bere leenengo lendakaria Arriaga´tar Emiliano izan zan.
1.899ko urtean Jorraillaren 30ean, Bermeoko Batzokija zabaltzen da, eta beren 

araudiak, Sabinok osoz antolatu ebazan.
Bermeoko Batzokijak euki eban leenengo lendakaria, Goitia´tar Benancio izan zan.
1.899ko urtean Loraillaren 14an, Udaleko auteskundeak ospatu ziran, eta euskal al-

derditik Bilbon 5 zinegotzi, beste ainbeste Bermion, eta batzuk geiago Arteagako errian. 
Mundakan, Euskal abertzaletasunaren leenengo alkatea aukeratu zan.

1.899ko urtean Iraillaren 6an, Arana ta Goiri´tar Luis, Paulina eta Sabinok, gaurko 
Sabin-Etxea erosten dabe.

Denbora gitzi barru, etxe ori saldu bear dabe, Arana ta Goiri´tar anaien diruzko 
arazoetatik urteteko.

1.899ko urtean Iraillaren 12an espainitarrak, legezko agiri bat atara eben, Bizkaiko 
erritarren-eskubideak kentzen ebazanak, Silbela´ren gobernukoak ikaratu egin zirala-
ko, euskaldunak auteskunde orretan, atara ebazan autarkiakin. 

Gaur ez da urrun joan bear ori berori ikusteko, katalanakaz be ori egiten dabelako. 
Eta len esan dogun lez, ez da besterik, “guzurrean zaldikatuta ibilteagaitik, guda inda-
rra eroan bear dabelako”. 

 (1) Uerdura edo uberdura = turbulencia, turbiedad. Turbulentamente =zalapartan, zarataz, iskanbillaz. Tur-
bulento = zalapartari, burrunbari,erri-nasle, ta abar. (2) Ribera ta Primo´tar Migel = 1.870ean Kadizeko 
lurraldean Mugado Jerez´en jaioa eta 1.930eko urtean Paris´en ildakoa. Marrokos, Kuba eta Filipinaseko 
gudaldietan ibili zana; 1.923ko urtean Kataluñako Orokorrezko Kapitaiña izanda, espainitarren jaurkintza-
gaz jabetu zan eta gudalarien gobernu edo Buru Batzar bat ipiñi eban; 1.927ko urtean espainitar aberriaren 
biltzar bat antolatuta; 1.930eko urtean yeregin bear izan eban gobernu ori eta Frantzira atzerriratu zan. (3) 
Rif´eko borroka orreik iraingarriz = las luchas de Marruekos en el Rif, fueron vituperables, censurables, inju-
riosas, y afrentosas. (4) Ikaragarriz odoltiak = que fueron tremendamente crueles y sangrientas.
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Ekintza orreik daukaz zuzenean “kaisarrezko Jaun-txargoakaz ibili ez-gero. 
Ekintza onekin, Bilbon Euskal-Biltokia, ta Euskeria Abesbatza. Bermion, Batzo-

kija, eta Barakaldon, Euskalduna-Alkartea, zarratu eben. Bai ta “Correo Vasco” izpa-
rrangia.

1.899ko urtean Iraillaren 15ean, “Correo Vasco”ren asken alea atara zan. Bai ta as-
teroko “Euskalduna”ren izparrangia, ertsi edo itzi ebezalako.

1.899ko urtearen Azillan, Arana ta Goiri´tar Luis Euskal Iparraldeko atzerrira 
joaten da, Sabino, Sukarrietara joanda bizitzen. Sabin-Etxea saldu zan urte onetan.

1.900eko urtean Arana ta Goiri´tar Sabino, Atxikallende´tar Nikole´gaz ezkontzen da.
1.900´eko Jorraillren 13an Luis´ek, E.A.J.´eko Alderdia ta Pizkundiko argitaletxea 

ukatu egiten dauz, bera Iparraldean bizi zalako.
1.900´eko urtean Uztaillaren amaieran, erki jaurlari edo guda-jaurlariak, joan zan 

urteko Iraillan ertsitu edo itxi ebazan euskaldun erakunde guztiak, zabaltzeko agindu 
eban, asteroko “Euskalduna” izparrangia be agertuz.

1.901eko Urtarrillaren 10ean, Bizkai Buru Batzarra´ren lendakaria aukeratzen 
dabe. Sabino bera urtenda barriro. Eta leenengoz lendakari ordezko lez, Zabala´tar Ain-
geru aukeratzen dabe.

1.901eko urtearen Epaillan, leenengoz agertzen da iru illabeteko Euzkadi aldizkaria.
1.901eko Dagonillaren 23an espainitar erri irakaskintza eta arte ederraren gober-

nuko ministruak, 1.896ko Epaillaren 6an, Oñate ta Euskal ikastetxe nagusiari emon 
jakien baimenezko legeak, indargabe geratu zirala esan eben, ta aginte orren ostean, 
Euskal irakaskintza ortik aurrera eroateko, ikastetxe nagusi barik geratu giñan.

 1.901eko urtean Urrillaren 27an, “La Patria” astekaria agertzen da leenengoz.
1.901eko Azillan, “Eusko-Gaztedi” elkartea agertzen da leenengoz, Bilbaoko Gaz-

teen(1) aita edo aurreko erakundea, izango zana.
1.901eko Azillaren 10ean, Udaleko auteskunde barri batzuk ospatzen dira, Bilbon 

sei zinegotzi geiago atarata, guztiz 11rarte elduta, eta Bermion iru geiagoagaz zortzi-
raiño eldu zana.

1.901eko urtean Loraillaren 2an, Bilbon ta militarrak, Biboren azken ingurutasuna 
ospatzen ebelako, jantzan ibili ziran ingurutik urtenda, Euskal-Biltokira urreratu ziran, 
eta barrura sartuz, ikusi eben guztia ipiñi eben ankaz gora, bai triskantza aundiak egin.

2. 3. XIIIn Alfonso ostera artuz.
1.902ko urtean Loraillaren 17an XIIIn Alfonsok, 16 urte bete egin zituzenean, 

adiñean nagusi lez izendatuta, artu eban espainitar Laterriaren zuzentasunezko agintea.
1.902ko urtean Urtarrillaren 1eko egunean, eta bere eguneroko liburutxoan idaz-

ten ebenatik artuta, auxe idatzi eban XIIIn Alfonsok:
En este año me encargaré de las riendas del estado, acto de suma trascendencia tal como 

están las cosas, porque de mí depende si ha de quedar en España la monarquía borbónica o 
la república; porque yo me encuentro el país quebrantado por nuestras pasadas guerras, que 
(1) Bilbaoko Gazteen aita izango zana = padre de “Juventud Vasca”.
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anhela por un alguien que lo saque de esa situación. La reforma social a favor de las clases 
necesitadas, el ejército con una organización atrasada a los adelantos modernos, la marina sin 
barcos, la bandera ultrajada, los gobernadores y alcaldes que no cumplen las leyes, etc. En fin, 
todos los servicios desorganizados y mal atendidos. Yo puedo ser un rey que se llene de gloria 
regenerando a la patria, cuyo nombre pase a la Historia como recuerdo imperecedero de su 
reinado, pero también puedo ser un rey que no gobierne, que sea gobernado por sus ministros y 
por fin puesto en la frontera. (...) Yo espero reinar en España como Rey justo. Espero al mismo 
tiempo regenerar la patria y hacerla, si no poderosa, al menos buscada, o sea, que la busquen 
como aliada. Si Dios quiere para bien de España.

XIIIn Alfonso bere erregetzan, Erdiugarte onen lurralde guztiak ikusten ebazan, 
bai ta Alemania, Ingalaterra, ta Frantzikoak be, ostera naikoak eginda.

Eta Frantzian, Paris´eko kaleetan ibilita Errepublikako lendakari zan, Loubet´tar Emi-
le´kin, txarkeri edo gaiztakeri gogor bat euki eben, biok ondo edo, zauri barik urten da.

2. 4. (31) 1.902ko urtean Loraillaren 25ean.
Arana ta Goiri´tar Sabinok idatzita, eskutitz bat bialtzen dautso Grijalba´tar Pe-

drori, Urrutizkiñatik bialduta, Estatu-Batuen Roosevelt´tar Theodore Lendakaria izan 
zanari, zorionak emoteko aginduten eutsoena, Kubaren askatasuna lortzeko, emon eban 
laguntzagaitik.

Grijalbatar Pedrok, Urrutizkiñako arduradunari emon eutson mezu ori. Urrutiz-
kiñ orren arduradunak baiña, sekula be ez eban bialdu mezu ori, eta alderantziz, Sabino 
salatu eban, andik bost egun barrura, Larrinagako espetxean giltzapetuz.

1.902ko urtean Ekaiñaren 18an, Erki-Jaurlariak Bilbaoko E.A.J.leko zinegotziak 
kendu ebazan euren ardurazko lanetatik, 13 egun ariñago, injimar(1) itsasontziaren ka-
pitaiñari, ongi etorria emon eutsolako.

1.902ko Bagillaren 22an, Arana´tar Sabinok idatzita, idaz lan bat urten eban La 
Patria astekarian ezeren izenpe barik: “Grave y Trascendental” izen buruagaz agertu 
zana. Bertan, euskal abertzaleari espainitar agintariak egiten eutsoezan eraso, guda ta 
espetxeen keiñu, bai ta, sarri askotako gogorkeriak, ekarten ebanak.

1.902ko urtean Urrillaren 14an, espainitarren aolkularitzazko ministruak, jara-
mon eginbage itzi eban, Sabino espetxetik atara egien, 9.000 laguntzazko izenpeakaz 
joan zan euskal abertzaleen eskaria. Illabete batzuk ariñautik “Addison”en gaitzaldia-
gaz, oso txarto egon zalako.

1.902ko urtean Azillako 8an, espainitar epailleak, Sabinoren aurka egun bat ariña-
go asi eban epaiketetan, “urrutizkiñatik Laterri Batuetako lendakariari zorionak emon 
gura eutsoezelako”, aske edo ezeren zigor barik itzi eban.

1.902ko urtean Azillaren 20an, Sabino aske itzi ebalako, eta salari-gelakoak bes-
te gora-bide edo jo-bide bat artuko ebelakoan, Sabinok, Luzaidetik muga aldatu eban, 
frantzezaren lurraldean babesteko.

1.902ko urtean Abenduaren 1ean, Buenos-Aires´en asten da argitaratzen euskal 
“Irrintzi” aldizkaria. Ameriketako lurraldeetan argitaratzen zan, leenengoa izan zana.
(1) Injimar = barco grande, fragata.
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1.903ko urtearen UrtarrillanArana´tar Sabino, ostera etorten da Sukarrietara, oso 
gaiso egon zalako.

1.903ko urtean Otsaillaren 13an, Eusko-Alderdi-Jeltzalekoak, laguntzazko eraba-
gi batera eldu ziran Urkijo´tar Jose Maria´rekin, onek diputaduen agiria lortu egien.

1.903ko urtearen Epaillan Sabinok, amaitu eban lurraldearen diputadu izateagaz, 
eta Diputazio barriaren auteskundeetarako, Txalboud´tar Pedro Bilbotik aukeratuko 
eben, eta Gernikako lurraldetik, Zabala´tar Aingeru.

1.903ko urtean Sabinok, askeneko eres-antzerkiko idaz lan “LIBE” argitaratuko eban.
1.903ko urtean Jorraillaren 26an eta E.A.J.leko laguntzarekin, Urkijo´tar Jose 

Mari urten eban diputadu, Bilbaoko lurraldetik.
1.903ko urtean Dagonillako 14an Ondarrun, “Euskal-Lagun-Artea”  ipiñi eutsoen 

izen buruagaz zabaldu zan, euskal alkarte barria.
1.903ko urtean Iraillaren 30ean, Arana ta Goiri´tar Sabino oso txarto ibili zalako bere 

gaisotasunagaz, E.A.J.leko lendaritza izten dau, bere ordez Zabala´tar Aingeru ipiñita.
1.903ko urtean Azillaren 8ko auteskundeetan E.A.J.koak 5 zinegotzi lortu ebazan 

Bilboren Udalerako.
1.903ko urtean Azillaren 25ean, eta goizeko seirak zirela il zan Arana ta Goiri´tar 

Sabino, 38 urte eukazala.
1.904ko urtean Urtarrillaren 3an, Kortes´tar Migelek La Patria astekarian: “¿ Zer 

dan Abertzaletasuna?”, argitu eban idaz lanagaz, 1.839ko urtean Urrillaren 25eko egu-
nean euskaldunai, lepo gaiñean ipiñi euskuen espainitar konstituziozko legea, kentzeko 
zala, bai ta ondore, Foru legeak berezkuratzeko be, adierazi eban.

1.904ko urtean Urtarrillaren 10ean Bilbon, “Juventud Vasca”ko elkartea sortzen da.
1.904ko urtean Otsaillaren 14an, “Juventud Vasca”ren bizi edo jolas tokiak zabal-

tzen dira.
1.904ko urtean Jorraillaren 3an, eta espainitar gobernuaren aurkaritz gogor bate-

gaz, zabaldu zan Donostin “Euskal Bilgunea”(1).
1.904ko urtean Bagilaren 12an E.A.J.ko arduradunak, La Patria astekarian ata-

raten dabe antolamenduzko idaz lan bat, 10 kidetik gora daukiezan udalak, udalaren 
ordezko bat aukeratu egien.

1.904ko urtean Iraillaren 21ean: Abadiño, Arrieta, Begoña, Bermeo, Bilbao, Deus-
to, Durango, Elantxobe, Gautegiz Arteaga, Galdakao, Getxo, Gernika-Lumo, Gorliz, 
Lekeitio, Muxika, Mundaka, Mungia, Otxandio, Sopuerta, ta Balmasedako “Juventud 
Vasca”ren bizi edo jolas toki guztietarako, ta Udal edo, erri guzti orren ordezkarien ar-
tean, Larrauri´ko Alipio aukeratzen dabe, Bizkaiko Lurraldearen ordezkari nagusi lez. 

1.904ko urtean Urrillaren 9an, Donostiko Euskal Bilgunean, Arrasate, Bergara, 
Deba, Errenteria, eta Donostiaren Udaleko ordezkariak batuta, Aranzadi´tar Engrazio 
aukeratu eben Gipuzkoako Lurraldearen arduradun nagusi lez. 

1.904ko urtean Azillaren 5ean, eta urte onetan E.A.J.ko erakundean amaitu zira-
lako egin ebazan antolakuntzak, La Patria astekarian argitzen dabe, zelan Pertika´tar 
(1) Euskal Bilgunea = centro vasco de San Sebastián. 
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Felix aukeratu zan arduradun nagusi lez, sortu zan “Euskal Abertaletasunaren Oroko-
rrezko Agiritegi ta Liburutegien Estapen edo Iraspenerako”(1).

1.905eko urtean Jorraillaren 29an, La Patria astekarian argitaratzen dabe, zelan 
ortik aurrera, Sabinok Euskalerrirako idatzi eban “Eusko-Abendaren Ereserkia” izango 
dala Euskal-Aberriareneresi edo ereserkia(2).

1.905eko urtearen Abenduan, eta itzaldi bat emon zalako Andres Deunaren egu-
nean, espainitar gobernukoak, Bilbaoko “Juventud Vasca” alkarteko egoitzaren itxidura 
agindu eban. 

2. 5. XIIIn Alfonso ostera berrezkuratuz.
1.906ko urtean eta Jorraillako illean igon eben Battenberg´tar Bitoria Eugenia(3) nes-

kato au erregeen maillara, XIIIn Alfonso´ren ezkontza, morganatikoa(4) ez dagian izan.
1.906ko urtean Loraillaren 7an siñatu ziran ezkontza onen baldintzak.
Eta 1.906ko urtean Loraillaren 31n ezkondu ziran XIIIn Alfonso, eta Batten-

berg´tar Bitoria Eugenia, Ingalaterrako Battenberj´eko Enrike printzea ta Beatriz 
printzearen alabea, ta Ingalaterrako VIIn Enrike´en alabaso edo bir-alaba zanagaz.

Egun onetan eta ezkontza ostean, Erregeen Jauregui etxera joan ziranean ezkondu ba-
rri oneik, eta Madrilleko kale nagusititik 88 zenbakiaren aurrean egon zirala, lege-bageko(5) 
Morral´tar Mateo´k, lora-sorta baten barruan, leergaillu bat eukela jaurti eutsoen, Alfonso 
ta bere emazte Bitoria Eujeniak, zauri barik urten da, naita bere inguruan 28 il eta 100 
zaurituak, bai ta erregeen zaindari artean 3 agintari nausi ta 5 gudari il eta 14 ikusle zauritu.

XX gizaldiaren leenengo amarkada bietan, erritarren matxintasun ugari bizi eba-
zan espainitarren erriak.

1.909ko urtean, Bartzelonan egin zan aipatuena, “ikaragarrizko astea” lez, esagu-
tuko zana.

Eta, erritarrak asarre bizian egon ziralako Marrokos´eko gudagaz sortzen zanakin, 
urte orretan, Marrokoseko guda gogortu zalako, larritasun gogorrak sortu ziran Erdiu-
garte onetan, arazo aundienetariko baten biurtu ondore.

1.911ko urtean joan zan XIIIn Alfonso Melillara, eta ikuste ori egin ostean, senat 
batzaren lendakaria zan Montero ta Rios´tar Eujeniok, “el Africano”ren izena ipiñi eutson.

1.914ko urtean eta Munduko Leenengo guda sortu zanean, naita erregeak go-
bernuko kideai eskatu, euren eritziak iñoren alde kokatu ez zitezen, XIIIn Alfonso´-
ren etxea, zati bitan bananduta geratu zan, bere ama Absburgo ta Lorena´tar Maria 
Kristina Austriar lez, erdiko lez ibili ziran aberrien alde egon zalako, eta bere emazte 
Battenberj´tar Bitoria Eugenia Ingelesa lez, alkartasunezko aberrien aldekoa zalako.

1.917ko urtean sortu zan guda onen arrazoia, Alemaniaren urpeko itsas ontziak 
aldarrikatu ebenean, urpeko guda egingo ebala mugaketa barik, espainitarren itsas on-
tziak urperatzeko ezeren begiratze barik.

(1) Euskal Abertzaletasunaren orokorrezko agiritegi ta liburutegien Estapen edo Iraspenerako = creación 
de un artxibo-librería para el nacionalismo vasco en general. (2) Ereserkia edo eresia = Himno nacional 
de Euskadi. (3) Ingalaterrako Battenberg´tar Bitoria Eujeniarekin = Ingalaterrako Battenberj´tar Enrike 
printzea eta Beatriz printzezaren alaba izan zana. 1.887ko urtean jaioa, eta 1.969ko urtean il. (4) Mo-
nargatikoa = matrimonios que se realizaban entre conyuges de distinta clase social, por eso le elevaron a 
Victoria Eugenia de Battenberg a la categoría de alteza serenísima. (5) Lege bageko = anarquista, ácrata.
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XIIIn Alfonsok bakeztu ebena, bera “menpetasunezko bulegoen alde” lan egiten 
egoala, gudaren Alderdi biko arduradunakaz, lortu ebalako “arrotzale edo arrotz mai-
te”aren ikurriñakaz ibilten ziran itsas ontziak(1), begirunez artu egien.

1.921eko urtean, eta txarto edo suster-bako aukerean egin ziran gudaren egita-
muzko antola batzuen erruz, “Annual´eko Ondamena” deitu jakonai agertu zan, Meli-
llako gudan, bulegoaren ondamena sortu zalako.

Espainitar erritarrak asarre agertu ziran, 1.917ko urtearen orokorrezko grebatik 
etorten zan gero ta geiagoko gaitzezte gogorrezko marmarrearen aurka, politikaren 
orokorrezko berrikuntzak be, zalantza orren azpian ipiñita.

“Pikassoren Irixpideak edo Irtenbideakaz” deitu zanakin, asi eben sortutako gauza-
ren billaketa edo artezkuntzan, goi maillako jaurkintzaren ainbat arduradun arrapatuta 
geratuz, nai ta agiri ori, sekula argirik ikusi ez.

Erritarrak ta goi maillako arduradun batzuk, erregeari leporatu eutsoen “Annual”e-
ko zorigaitzezko ekintza, ondameneko errudun ziran Berenger´tar Damaso ta Silbes-
tre´tar Fernandez Jenerala, beren lagunak izanez gaiñ, berak ipiñita eukazalako.

Erritarren asarrea gorantza joan zan, XIIIn Alfonso Frantziaren ego aldean opo-
rretan egoala, eta porrotaren ezagutza emon eutsoenean: “merkea zala ollaskoaren oke-
lea” esan eban, espainitar gudarien etorkizunari, ezeren aipamen egin barik.

Orregaz batera erregeak, Silbestre´tar Jenerala alegindu eban, Rifeko lurraldetatik 
sartu, eta al ebezan geienezko lurrak artu zediñ. Onek baiña, edozein lekuetatik edo 
Melillatik kanpo egin ebazan okerrezko eginkutzakaz, gudaloztearen bizigarriak eta 
atze aldia babes barik itzi ondoren, dan guztia ondatu eban.

1.923ko urtean, XIIIn Alfonsok egoera larri orren aurrean, oldoztu eban, ia ez 
bazan obe izan, nausitxargo edo nausitxar aldi bateko jaurkintz bat ipintea.

Eta 1.923ko urtearen Dagonillan XIIIn Alfonso, Maura ministruarengana joan zan, 
berak, jaurkintza orren gora beran, eritzi bat emon eutsoen. Maura´ministruaren erantzuna, 
gauzak egon ziran eran obeto zala gudalezko nausitxargo baten jaurkintza ipintea, izan zan.

1.923ko urtean Iraillaren 13an, eta Erdiugarte onetan egon zan egoera txarrakin, 
XIII Alfonsoren baimenean, Primo ta Riberatar Migel matxinatu zan, ta gudaleko 
nagusitxargo jaurkintz bat ipiñi eban.

Batzuentzat, matxinada onen argibidea, “Pikassoren Auzi agirien”(2) azterketak 
ikusi edo ezagutu ez egiezan, egin zala esaten eban, erregea bera be, naaste orretan 
egon zalako, espainitar liberal erregetza, ankaz gora itzi ondoren.

Ribera ta Primo´tar Migelek, leen “Gudalarien Artezpideko Buru-Batzar”(3) bat 
ipiñi eban, eta beranduago 1.925eko urtean “Erritarren Artezpideko Buru Batzarra”.

1.925eko urtean, eta Artezpideko Buru Batzar orren denboran, Marrokoséko bo-
rrokari amaiera emon jakon, gudalozteak, Alhuzemaseko kaian lurreratu ziranean.

Eta 1.927ko urtean, Rif´eko kontrol guztia artu zan, gudal indar orren bidez.
1.929ko urtean, Barcelona, Izadi onen Erakus-Tokian biurtu eben, eta bai ta Se-

billa, Amerikako-Iberotar erakus-toki lez, gauzak baiña, okertzen asi jakozan Ribera 

(1) Arrotzale edo arrotz-maite´aren ikurriñakaz ibilten ziran itsas ontziak, begirunez artu egien = 
porque logro que respetasen a los barcos que transitaban con banderas hospitalarias. (2) Pikasso´ren 
Auki-agiria = expediente Picasso. (3) Gudalarien Artezpideko Buru Batzar bat = Directorio Militar.
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ta Primo´tar Migel´eri, ikasle, jakitunak, eta kañoidun taldekoak aurka urten ebelako, 
erakundeen goiko mailletara igoteko atara eban berriztea, ez ebalako onartzen.

1.930eko urtean Urtarrillaren 29an, XIIIn Alfonso erregeak, Migelen berakada au 
ikusita, kendu eban bere agintaritzazko lekutik, bere ordez Berenger´tar Damaso ipiñita.

Eta maldaberan joan bazan, Primo´tar Migel´en jaurkintza, ta “Jauntzargo gogorra” 
egiteagaitik ezagutu ta jausi bazan be, onena izan zalakoan, edo Berenguer´tar Damaso-
ren “Jauntzargo biguna izateagaitik” ezagutu zana, txarrera egin ebalako jausi zan au be.

1.930eko urtean Ribera ta Primo´tar Migel jauntzargotik(1) kendu ebenean, eta 
aste batzuk barru il zanetik, XIIIn Alfonsoren edo erregetzaren aurka asi ziran erri ta 
jauntxuen agerpen txar guztiak, erregea artzen ebelako errudun, Primo´tar Migelen 
jauntzargo aldi ta Annual´eko porrotagaitik.

1.930eko urte orretan eta Donostin egin eben ongundeagaz, errepublikako alderdi 
guztiak alkartu ziran erregetzaren aurka. 

Batera, Madrilleko lurraldean be, ezereztu ziran Lau-Aizeetako egazkiñaren ze-
laietetan egon ziran errepublikako gudal nagusien aldarriketak, eta bai ta Jakan, Ga-
lan´tar Fermin ta Garzia ta Ernandez´tar Anjelek egin ebazanagaitik, gudalarien auzi-
tegi batek epaitu ostean, tiros il ebazalako.

1.931eko urtean XIIIn Alfonsok, Bautista ta Aznar´tar Juan almirantea izendatu 
eban Aolkularitzazko Batzarraren Lendakari.

1.931ko urtean Jorraillaren 13an, jakin da auteskundeen emoitzak, beren erregez-
ko agintaritzari uko egin eutsola, erregeak nai ta benetako utziera bat egin barik, agiri 
bat azaldu eban, esaten ebana:

“No renuncio a ninguno de mis derechos, porque más que míos son depósito acumulado 
por la Historia, de cuya custodia ha de pedirme un día cuenta rigurosa”.

“Hallaría medios sobrados para mantener mis regias prerrogativas, en eficaz forcejeo 
con quienes las combaten. Pero, resueltamente, quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un 
compatriota contra otro en fratricida guerra civil”.

Eta 1.931ko urtean Jorraillaren 14an jakin zanean auteskundeen emoitza, Eibarre-
ko Udala izan zan Leen goratu ebena, Errepublikako ikurriñea Erdiugarte onetan, eta 
XIIIn Alfonso egun orretan, atzerriratu zan.

1.931eko urtean Jorraillaren 14-15 egun arteko gauan, XIIIn Alfonsok, bere Due-
senberg lau gurpilleko gurdia(2) artuta, urten eban Marsellarantza, eta an bertan espai-
nitarren guda itsasontzi batera igon ostean, Parisera joan zan.

XIIIn Alfonsok Erdiugarte onen lurraldea atzean itzi ebanean, auxe esan eban:
“Espero que no habré de volver, pues ello sólo significaría que el pueblo español no es 

próspero ni feliz”. 
1.931ko urtean Jorraillaren 15eko goiz aldean urten eban bere senditasuna Aran-

juezetik.
1.931ko urtean Azillaren 26an gorteetako agindu bategaz, XIIIn Alfonso Judas 

bezela salatu eban(3):
 (1) Ribera ta Primo´tar Migel, jauntxargotik kendu ebenean = cuando quitaron a Migel Primo de 
Rivera de su dictadura. (2) Lau gurpillako gurdia = coche. (3) Judas bezela salatu eban = las cortes le 
acusaron de alta traición.
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A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes Constituyentes, 
en funciones de Soberanía Nacional, han aprobado el acta acusatoria contra don Alfonso de 
Borbón y Habsburgo-Lorena, dictando lo siguiente:

«Las Cortes Constituyentes declaran culpable de alta traición, como fórmula jurídica que 
resume todos los delitos del acta acusatoria, al que fue rey de España, quien, ejercitando los 
poderes de su magistratura contra la Constitución del Estado, ha cometido la más criminal 
violación del orden jurídico del país, y, en su consecuencia, el Tribunal soberano de la nación 
declara solemnemente fuera de la ley a don Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena. Privado 
de la paz jurídica, cualquier ciudadano español podrá aprehender su persona si penetrase en 
territorio nacional.

Don Alfonso de Borbón será degradado de todas sus dignidades, derechos y títulos, que no 
podrá ostentar ni dentro ni fuera de España, de los cuales el pueblo español, por boca de sus 
representantes elegidos para votar las nuevas normas del Estado español, le declara decaído, 
sin que se pueda reivindicarlos jamás ni para él ni para sus sucesores.

De todos los bienes, derechos y acciones de su propiedad que se encuentren en territorio na-
cional se incautará, en su beneficio, el Estado, que dispondrá del uso conveniente que deba darles.

Esta sentencia, que aprueban las Cortes soberanas Constituyentes, después de publicada por 
el Gobierno de la República, será impresa y fijada en todos los ayuntamientos de España, y comu-
nicada a los representantes diplomáticos de todos los países, así como a la Sociedad de Naciones».

En ejecución de esta sentencia, el Gobierno dictará las órdenes conducentes a su más exacto 
cumplimiento, al que coadyuvarán todos los ciudadanos, tribunales y autoridades.

1.931ko urtean Azillaren 26ko lege au, 1.938ko urtean Abenduaren 15ean Fran-
kok ezereztuko eban, atara egin eban bere jauntxargoko legeakin.

Eskubidekoa da…, Frankok egin ebana ?.
Nun ote dauz ESKUBIDEAREN ZENTZUAK ?.
Izadi onetan, bizitzaren ekintzan ta zuzentasunezko alegiñetan: “Berezkotasuna-

ren jarrai edo lojikazko aztura bidetik sortzen dira, bakotzaren eta danon eskubideak”.
Ala…, nor berak nai dauan gogamenetik ?. Katolikotasunezko ziñezkintzatik adi-

bidez, euren Erroma-Godo´tar aberritasunezko sasi-jainkoak emoten dautsezan jabe-
tasunezko edozein guzur bidetik ?.

2. 6. (32) Euskal Abertzaletasunaren bizitza ostera ebatuz.
1.906ko urtean, aita Ibero´tar Ebanjelistak idatzi eban “Ami Vasco”, argitaratzen da.
1.906ko urtean Loraillaren 8an, Eusko Abertzale Gaztedien izparrangia izan zan 

“Aberri” astekariaren, leenengo zenbakia agertzen da.
1.906ko urtean Abenduko 8an Bilbon, E.A.J.koak, bere Euskalerriaren erakundezko 

aberkide guztientzat ospatu eban batzarrean, E.A.J.´eko erakundearen antolamenduz-
ko agiri bat aldarrikatu eben, bertan gure Foruen berrezkuratzea, eta 1.839ko urtean 
Urrillako 25ean Maroto ta Espartero´ren artean, Bergarako Bezarkada zikiñ baten os-
tean, espata bat lez, buru gaiñetan ipiñi euskuezan, espainitar lege menperatzailleak, 
kentzea eskatzen ebana.



Eus
ke

ra
za

in
tz

a
30

1.906ko Aberkidetzaren orokorrezko batzar orretan, Zabala´tar Aingeruk, E.A.J.ko 
erakundean euki eban orokorrezko ordearen ardurari(1), yeregin edo uztea onartu zan(2). 
E.A.J.`aren bost arduradunezko batzar bategaitik aldatu ebena: Larrauri´tar Alipio, Al-
datar Santiago, Arroyo´tar Antonio, Arriaga´tar Eduardo, ta Larrinagatar Bizente´gaz 
osotzen zana.

1.906ko urtean Abenduaren 13an, espainitarrakin euki gendun diru-ongundearen 
bir-azterketako ikusmenean(3),  Adoztasun batera eldu ziranean lurraldeko Diputazioak 
Madrilleko gobernukin, erregezko agiri baten batu ziran zeaztasunezko gora bera oneik.

1.907ko urtean Otsaillaren 22an, Maura´ren espainitar gobernuak, Ibarretxe´tar 
Gregorio, izendatu eben Bilbaoko Uriaren alkate lez, E.A.J´ko erakundeak, Bilboko 
Urian euki eban lenengo alkate abertzalean, biurtu zana.

1.907ko urtean Epaillako 19an, berriz zabaldu zan Bilbaoko “Juventud Vasca”.
1.907ko urtean Jorraillaren 21ean, E.A.J.ko abertzaleak, lenengoz aurkeztu eben, 

bere erakundeen kidetasunetik aukeratutako ordezkari bat, espainitar gorteetara joan 
zedin.

1.907ko urtean Loraillaren 18an, Gipuzkoako E.A.J.aren irakorlako arduradunak, 
“Gipuzkoarra” aldizkarien, leenengo zenbakia argitaratzen dabe.

1.907ko urtean Iraillaren 1ean, “Circulo de Estudios Vascos” irasi edo sortzen dabe.
1.907ko urtearen Abenduan, “Centro Vasco de Vitoria” irasten dabe.
1.908ko urtean Jorraillako 20koaren “Berpizteguneko Pizkundean”(4) Zumarragan, 

32ko udalaren arduradun batu ziran, eta Gipuzkoako beste 8 Udaletxeko ordezkoagai-
tik aukeratuz, leen “Gipuzkoako Buru Batzarra” irasi eben, lendakari lez Lardizabal´-
tar Inazio, lendakari orde lez Rezola´tar Anizeto, ta maikide lez, Zulueta´tar Felipe, 
Egaña´tar Konrrado, ta Lopez ta Mendizabal´tar Isaak aukeratuz.

1.908ko urtean Bagillaren 8an, Bizkaiaren 37 Udaleko ordezkarien auteskundeko 
autarkiekaz B.B.B.rra barriztu egiten dabe, “De la Sota ta Llano´tar Ramon aukeratuta 
lendakari lez.

1.908ko urtean Dagonillaren 4an, Sota ta Llano´tar Ramonek ez ebelako gura 
B.B.B.rraren lendakaritzarik, beste autezkude bat egin eben, “Arana ta Goiri´tar Kol-
dobika” aukeratuta B.B.B.rraren lendakaritzarako, beste aolkularitzazko maikideen 
ingurua: Arroyo´tar Antonio, Ortueta´tar Anakleto, De Larrondo´tar Pedro, eta Ormae-
txea´tar Juanek osotuz.

1.908ko urtean Urrillaren 18an, Elgoibarren batu eben E.A.J.eko batzarra, leenen-
go Euskadi Buru Batzarra aukeratzeko, eta berton aukeratu eben eguna E.B.B. barri ori 
sortzeko, eta bai ta Lurraldearen maillan, E.A.J.aren antolamendu barria egiteko. 

1.909ko urtean Urtarrillaren 20an, Mendigozale Bazkunaren erakundeko legeen 
antolamendua, Euskal Mendigoizale Aberkide guztientzako egin zana.

1.909ko urtean Jorraillaren 28an, Prudentzio Deunaren jai egunean, Gazteiz´eko 
guztientzat zabaltzen dabe “Centro Vasco de Vitoria”.
(1) Orokorrezko Ordearen ardurari =cargo que ocupaba co Delegado General. (2) Yeremin edo uztea 
onartu zan = que se aceptó la dimisión de Aingeru Zabala como delegado general del partido. (3) Es-
painitarrekin euki gendun: “Diru-ongundearen bir-azterketa” = Revisión del concierto económico al 
que nos forzaron los españoles a ejercitar. (4) Berpizteguneko Pizkundea = Pascua de Resurrección”. 
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1.909ko urtean Iraillaren 2an, Evangelista de Ibero´tar Aita il zan.
1.909ko urtean Urrillaren 10ean, Aralarreko mendi puntan eta E.A.J.ren eskutik, 

San Migel Goi Aingerua izendatzen dabe, E.A.J.aren Urgazle edo Zaindari(1).
1.910eko urtearen Otsaillan, “Euskal Liberalaren Aberkideen Kidegotza” irasi zan, den-

bora gitzian ezereztu zana, eta 1.911ko urtetik Ulazia´tar Franzizkok “Partido Republicano 
Nacionalista Vasco”an biurtu ebena. 1.912ko urtean desagertu zan Ulazia´tar Franzizko.

1.910eko urtean Otsaillaren 7an, Kadena ta Eleta´tar Gazteizeko gotzaiñak, euskal 
umeen urrezko bataiotan, umeari, euskal izenak ipintea debekatzen dau, eta argitaratu 
ziran Euskal-Abertzaleen idaz lan batzuk be gaitz-etsitu(2).

1.910eko urtean Epaillaren 6an, E.A.J.ekoak, Bilbaoko Euskalduna pelota lekuaren 
inguruan, erritar batz aundi bat antolatzen dau, biltzar orretan, laikotasunezko eskola-
ren aurka berba egiteko.

1.910eko urtean Bagillaren 23, 24, eta 25eko egunetarako, Lourdes´eko Santutegira 
egiten dan leenengo “Euskal Aberriaren Eleiz-Txango”a(3) egiten da.

1.910eko urtean Bagillaren 24an Nafarroan, lenengo Euskal Abertzaleen erakundea zan, 
“Centro Vasco de Pamplona” irasiten dabe: Irurzun´tar Antonio lendakari ipiñita, Garmendia´-
tar Leopoldo lendakari ordea, Lanpreabe´tar Jose diru-zaiña lez, Aranzadi tar Manuel idazle 
lez, eta Esparza´tar Serapio, Zubiri´tar Enrike, ta Zalba´tar Josek mai ingurukoak lez. 

1.910eko urtearen Iraillan, Bilbao´ko Juventud Vasca´ren ardurapean, “Euskaltzale 
Bazkuna”, Euskerea ikasteko eta Zabaltzeko erakundea aukeratzen dabe.

1.911ko urtean Urtarrillaren 8an Nafarroan, E.A.J.ko abotsa izateko jaioten da 
“Napartarra” astekaria.

1.911ko urtearen Uztaillan, Lourdes´eko santutegira egiten da Euskalerriko abe-
rriaren aldeko Bigarren eleiz-txangoa.

1.911ko urtean Uztaillaren 23an, leenengo “Eusko Langilleen Alkartasuna” irasten da(4).
1.911ko urtean, Azillaren 12an Donostian, leenengo euskal zinegotzi biak aukera-

tzen dira, Udaletxean lan egin dagien.
 1.911ko urtean Abenduaren 3an Elgoibarren, E.A.J.aren orokorrezko batzarra 

egiten da, bere arau sortan, antola barrien aldakuntza batzuk egiteko.
1.911ko urtean Abenduaren 17an, orokorrezko batzarrean egin ziran aldakuntza 

bidez, Lurralde bakoitzaren aolkularitzak aldatzen dira, berton eta leenengoz: Araba 
Buru Batzar, eta Napar Buru Batzarrak irasita.

Leenengo Araba Buru Batzarrerako, Garzia-Freskatar Tolosana Antonio ipiñi 
eban lendakari lez, Belaustegoitia´tar Federico, ta Eleizalde ta Biana´tar Luis lagun-
tzaille bezala euki ebazala.

Eta leenengo N.B.B.rreko lendakaritzan, Aranzadi´tar Estanislao ipiñi eban, mai-
kide lez, Esparza´tar Serapio, Lanpreabe´tar Jose, Amittxis´tar Rafael, ta Urmeneta´tar 
Ataulfo izanda. Bizkaiko Buru Batzarra, Arana ta Goiri´tar Koldobikak bideratzen 
eban, eta Gipuzkoako Buru Batzarra, Mayora´tar Josek.

(1) Urgazle edo Zaindari = Patron, amparador o protector. (2) Gaitz-atsitu condenar. (3) Euskal Abe-
rriaren leen Eleiz-Txangoa = la primera peregrinación en nombre da la nación basca. (4) Leen, euskal 
abertsaletasunaren elkartea irasten da = se constituye el primer sindicato nacionalista vasco, “Solidaridad 
de Obreros Vascos (ELA-SOV). 
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1.912ko urtean Urtarrillaren 12an Araban, leenengoz agertzen da E.A.J.ren abotsa 
izango zan “Arabarra” aldizkaria.

1.912ko urtean Otsaillaren 4an Bilbaoko “Juventd Vasca”k, oitura zaarrekoak izan 
ziran Santa Agedako abes-taldeak, berrezkuratzen dabez.

1.912ko urtean Epaillaren 26an Euskadiko Buru Batzarrararen auteskundeak egiten 
dira, batzar barriaren eran, eta ostera urten eban Arana ta Goiri´tar Luis lendakari lez. 

1.913ko urtean Otsaillaren 1ean, abertzaletasunezko “Euskadi” egunkariaren leen zen-
bakia ataraten dabe, Euskalerriko aldizkarien artean, garrantzienetarikoan biurtuko zana.

1.913ko urtearen Loraillan Bilbon, Mendigoizaleak alkartuta, euren talde “Aberri” 
irasi eban , eta beentzat bear ebezan legeakaz antolatzen dabez.

1.914ko urtean Urtarrillaren 1ean, Euskadi aldizkaria eginten zan irarkolan, “La 
Tarde” atsaldeko egunkaria argitaratzen dabe.

1.914ko urtean Bagillaren 28an Sarajebon, Frantzizko Fernando artxidukea ilten 
dabe, Munduko leenengo guda sortuko ebena. Euskal abertzaleen arteko zaletasuna, bi-
tan erdibituta geratuz, Alemanaren alde Arana ta Goiri´tar Luis, eta batzarraren beste 
kideak, alkartuta egon ziran beste errien alde.

1.914ko urtean Abenduko 13an, E.A.J.aren Lurraldeko aolkularitzetan berrizta-
tzea oldozten dabe, eta Arana ta Gori´tar Koldobika, B.B.B.rraren lendakaritzarako 
aukeratuz, E.B.B.ren lendakaritzan be, berak egin eban aurrera. Giputz Buru Batza-
rrerako, Mayora´tar Jose ostera aukeratuta, Nafar Buru Batzarrerako, joan zan lege-al-
diaren(1) ordezkariak, berriz aukeratuz, aurrera egien.

1.914ko urtean Abenduaren 20an Zunarragan, E.A.J.aren orokorrezko batzarra 
egin zan, araudiko legeak berriztatzeko.

1.915eko urtean, eztabaida batzuk sortu ziran Arana ta Goiri´tar Koldobika E.B.B.
rraren laguntzagaz, eta Arantzadi´tar Engrazio´ren artean, Engrazio berak, Euzkadi 
egunkarian agertu eban: “Aliadófila” idaz lanagaitik.

1.915eko urtean Epaillaren 14an Urreta´tar Migel´ek, euskal abertzaletasunezko 
diputaduen artean, Gipuzkoako lege-biltzarraren leenengo diputadua izatea lortu eban.

1.915eko urtearen Azillan, Arana ta Goiri´tar Koldobika eta Bizkaiko espainitar 
jaurlarien artean, izkutuzko ongunde bat egin eben, Bilboko Udalean, eskumatar edo 
gordetzailleen alkate bat ipinteko.

1.915eko urtean Abenduaren 19an, eta sortu ziran oneitariko gauza guztietatik, 
Euskadi Buru Batzarraren iru arduradunak, Arana ta Goiri´tar Koldobika kendu eben 
bere E.B.B.rraren lendakarizko arduretatik, bai ta Bizkai Buru Batzarretatik be. Eta 
Bizkai Buru Batzarretik, Amezola´tar Baltasar lendakari ordea, ta De la Torre´tar Ma-
riano diru zaiña, kendu ebazanean euren arduretatik., Bikuña´tar Ramon ipiñi ebelako, 
E.B.B.r ta B.B.B.rraren lendakarizko arduretan. 

1.916ko urtean Urtarrillaren 5ean, Euzkeldun Batzokijan eta aberkide zaar guz-
tien artean, Arana ta Goiri´tar Koldobikaren alde, banaketa gogorra sortu zan, onek 
egun ortatik beste “Bizkaitarra” aldizkari barri bat atarata.

(1) Lege-aldirako aukeratukoak = los elegidos la legislatura anterior.
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1.916ko urtean Jorraillaren 2an, Zornotzako errian ospatu zan E.A.J.ko oi-bageko(1) ba-
tzarrean, Arana ta Goiri´tar Koldobika kanporatzen dabe E.A.J.eko erakundetik, eta batzar 
orretan artu zan Alderdien izen barria: “Euskal Abertzaletasunaren Alderdia” deituko zan.

1.916ko urtearen Bagillan, Suizako Lausanan ospatu zan Aberkidetasunaren Al-
kartasunezko(2) IIIn batzar nagusian, Euskal Abertzaletasunen Alderdiko(3) ordezkari 
bat egon zan.

1.916ko urtean Abenduaren 26an, Donostiko Euzko-Etxean batuta, Eusko Aber-
tzal Alderdiak ospatzen dau batzar nagusi bat, bertan, Udalaren araudiak barriztu edo 
euren zentzuan antola barri batzuk egiteko. Batzar onetan ostera, E.A.J. erakundearen 
leen izena berrezkuratzen dabe, Eusko Alderdi Batzarraren senera eroanda, eta Euskal 
Abertzaletasunaren Alderdiko izena, edo C.N.V. kenduz.

1.917ko urtearen Urtarrillan, Sarriatar Jesusek bideratzen dauan “Hermes” jakin-
mail, jendekuntz, edo kulturazko aldizkaria, argitzen dabe.

1.917ko urtean Epaillaren 11n, Bilbon ospatu ziran Bizkaiko Lurraldearen autaldee-
tan, euskal abertzaleak lortu eben nagusitasuna, eta De la Sota ta Aburto´tar Ramon aber-
tzalea ipiñi eban Bizkaiko diputazioaren lendakari lez, arik eta 1.919ko urtean itzi arte.

1.917ko urtean Jorraillako 29an, Lurraldeko BBB, GBB, ta NBB barriak auke-
ratzen dabez: Bizkaiko Buru Batzarraren aldetik Renteria´tar Gregori lendakari lez 
aukeratuta; Giputz Buru Batza´rraren aldetik, Zaldua´tar Silverio, eta Napar Buru 
Batza´rretik Aranzadi´tar Estanislao.

1.917ko urtean Loraillaren 1ean Bizkaiko diputazioa, leenengo Euskal konstituzio 
edo Foru-Lege barriakaz antolatzen dabe, De la Sota ta Aburto´tar Ramonek bideratuta.

1.917ko urtean Uztaillako 10ean, Euskal Diputazioko arduradunak, Euskal Lurralde guz-
tian eta Euskalerriaren askatasuna lortu naian, Foruen alde asten dira eten-bageko lan egiten.

1.917ko urtean Uztaillaren 16an, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako diputazioaren ordezka-
riak, Gazteiz´en batzartzen dira, Euskalerriarentzat askatasun geiago lortzeko itxaropenagaz.

1.917ko urtean Azillaren 11ko auteskundeetan leenengoz, iru zinegotzi abertzal 
aukeratzen dabez Iruñako Udaleentzat.

1.917ko urtearen Abenduan, Araba, Gipuzkoa ta Bizkaiko diputazioak, autonomi 
geiago, edo askatasun geiagoko egitarau bat aurkezten dabe Madrilleko gobernuan.

1.918ko urtean Urtarrillaren 2an, Bilboko Udalaren zinegotzi guztiagaitik aukera-
tuz, leenengoz ipinten dabe Euskal-Abertzaletasunezko alkate bat Udalaren agintari-
tzan, Arana ta Mendibil´tar Mario´gaz. 

1.918ko urtean Iraillaren 1ean, XIIIn Alfonsok Oñatin, Euskal Ikaskuntzazko Ba-
tzar berezia zabaltzen dau, Iraillaren 8´rarte iraungo dauena, eta bertan irasi edo sor-
tuko zan, gero Eusko-Ikaskuntza deituko zan erakundea.

1.919ko urtean Jorraillaren 15ean, Maura itzultzen danean ostera espainitarren gober-
nura baiña, 1.817ko urtean Foruen askatasunerako egin ziran lan guztiak ezereztu ebazan.

(1) Oi-bageko = junta extraordinaria. (2) Aberkideko Alkartasunen = Unión de Nacionalidades. (3) 
Euskal Abertzaletasunaren Alkartekoa = C.N.V. o, Comunión Nacionalista Vasca. Que siendo lo 
mismo, se diferencia del E.A.J.ko alderdikideetatik, porque se define entre los afines a la identidad 
de Euskadi en plena libertad, y la C.N.V., o los pertenecientes a ese concepto cerrado impositivo de 
comunión, “O comulgas conmigo, o te reviento” para proteger al partido.
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1.819ko urtean Bagillaren 16an Bilbon, “Juventudes Vascas”, bigarrenez ertsi edo 
itxi egiten dabe espainitarren aginduz.

1.819ko urtean Abenduaren 7 ta 8ko egunetan “Juventudes Vascas”en leenengo ba-
tzarra egiten da, berton “Eusko Gaztediko Elkartasuna” sortuz(1).

1.920ko urtean Otsaillaren 20an Gazteizeko Udalean, arduradun lez lan egiteko, 
leenengo Euskal zinegotzi abertzaleak aukeratzen dira.

1.920ko urtean Epaillaren 7an, B.B.B.´rra berrizten dabe, Rotaetxe´tar Inaziok bi-
deratuko ebena, arduradun nagusi lez.

1.920ko urtean Jorraillaren 18tik 23´ra Euskadi aldizkarian, Nafarroako Euskal 
Abertzaletasunaren Alkartekoa(2) zan Aranzadi´tar Manuelek, espainitar gortean bota 
eban itzaldia “Bereztzailletasunen”(3) aurka argitaratzen dau, EBBrrak lagunduta, 
adoz egon zalako irakaskuntza orregaz.

1.920ko urtean Uztaillaren 18an Iruñan, Euskal Ikaskuntzaren elkartekoak ospa-
tzen dabe euren bigarren orokorrezko batzarra, ikaskuntza ta errigizartearen arteko 
arreman ta diruaren gora berak, ikertzeko.

1.920ko urtean Urrillaren 30ean “Juventudes Vascas”en, IIn batzar nagusien asiera.
1.921eko urtean Jorraillaren 3an, Mendigoizale Alkartearen antolakuntza.
1.921eko urtean Uztaillaren 23an, Bilbaoko “Juventudes Vascas”eko erakundean, aurrez bi-

deratzen ibili ziran Euskal Abertzaletasunaren edo erkidegoko Alderdikoak(4),  kanpora botatea.
1.921eko urtean Iraillaren 4an, Bilbaon eta “Eusko Abertzal Gaztedien Elkarte”-

ko(5) bizi edo Jolas tokian batzartuta, Eusko Abertzale Gaztediaren erakundea, berriz 
antolatzen da.

1.922ko urtearen Jorraillan, Eusko Gaztedi Jeltzaleen Elkartea(6) sortzen dabe.
1.922ko urtean Jorraillaren 10ean, “Emakunde Abertzale Batza”ko(7) Elkartearen 

erakundea, arautu ostean, sortzen da.
1.922ko urtean Loraillaren 7an, “Emakume Abertzale Batza”ren kideak, leenengo 

batzarra egiten dabe.
1.922ko urtean Loraillaren 13an, “Eusko Gaztedi Elkartea”koak euren “Irrintzi” 

aldizkariaren leenengo zenbakia ataraten dabe.
1.922ko urtean Iraillaren 10ean, “Euzko Ikaskintza”koak, IIIn batzar nagusia os-

patzen dabe, ikasgai, ta mintzoeraren gaiakaz.
1.922ko urtean Urrillaren 1ean, E.A.J.´ekoak Zornotzako errian batzartuta, eta 

bertan Alderdiko antolamenduaren buruz, egin ziran aldaketaren emaitzak baieztu, ta 
aldarrikatu.

(1) Eusko Gaztedien Elkartasuna = Federación de Juventudes Vascas. (2) Nafarroako Abertzaleta-
sunaren Elkartekoa = Comunión Nacionalista Vasca de Navarra (CNV). (3) Bereztzaillearen aurka 
= en contra del separatismo. (4) Bilbaoko Juventudes Vascas´eko erakundean, bideratzen aurrez ibili 
ziran Euskal Abertzaletasunaren edo erkidegoko Alderdikoak bideratzen ibili ziranak, kanpora bo-
tateko = expulsión de los dirigentes de Comunión Nacionalista Vasca, de la dirección de Juventudes 
Vascas. (5) Euskal Gaztedi Elkarteko bizi edo jolas tokian = en los locales de que la sociedad de la 
Juventud Vasca tiene en Bilbao. (6) Eusko Gaztedi Jeltzaleen Elkartea sortzen dabe = se crean Las 
Juventudes de Comunión Nacionalista Vasca. (7) Emakunde Abertzale Batza = organización de 
mujeres nacionalistas vascas.
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1.923ko urtean Epaillaren 4an Iruñan ataraten dabe, “La Voz de Navarra” egunka-
rien leen zenbakia.

1.923ko urtean Loraillaren 11n, Leenengoz agertzen da “Aberri” egunkari lez.
1.923ko urtean Iraillaren 11n, Bartzelonan Gallegu, Katalan , eta Euskal abertza-

leak batzartuz, “Irukotearen Elkargoa” izenpetzen dabe.
1.923ko urtean Iraillaren 13an, Primo ta Ribera´tar Migel´ek, bere kaisertzazko 

jauntxargoan ezartzen dau, espainitarren jaurkintza.
1.923ko urtean Iraillaren 18an, erregearen agiri bategaz “espainitar aberriaren 

ziurtasuna ta batasunagaitik, egiten diran gaiztakeri edo okerkeriaren aurka” atara 
ebazan zigorrakin, leenengo E.A.J. ta Aberri egunkariak, lege-bagekerian itzi ebazan.

1.923ko urtean Urrillaren 3an, Diario Vasco agertzen da, Aberri egunkariaren ordez.
1.923ko urtean Urrillaren 28an, Primo ta Riberatar Migelen kaisertzazko nagusi 

edo jauntxargoak, E.A.J.ko bilgune edo batzoki guztiak ertsi edo itzi egiten dauz.
1.923ko urtearen Azillan, “Diario Vasco” ezereztu edo debekatu egiten dabe.
1.924ko urtean Epaillako 13an, Euskal Abertzale Alkarteko(1) Giputz Buru Batza-

rrak, agiri bat agertzen dau bakantzaillearen(2) aurka, eta espainitarren ta Euskale-
rriaren bir-sortze edo berriztuaren alde.

1.924ko urtean Epaillaren 30ean, “Lenago Il”´en mendigoizaleak, Orduñako men-
dietan eta “Fraillearen mendi Puntan” batez be, Euskal Ikurriña bat ipinten dabe.

1.924ko urtean Epaillaren 31n Bilboko Euzkadi etxe-argitaraldien aldetik, Excel-
sior jolas egunkaria, argitaratzen dabe.

1.925eko urtean Urtarrillaren 8an, E.A.J.ekoak, Katalan Aberkideak eta C.N.T.
koak Paris´en batzartuz, ongunde bat izenpetu eben, Primo ta Ribera´tar Migelen kai-
sertza ezereztu edo kanporatzeko.

1.925ko urtean Loraillaren 3an, E.A.J.ko bazkideak alkartuta, Gallastegi´tar 
Elias´en ezkonbagetasunai agurra emoteagaitik, atzerriratu egin bear izan eben au.

1.925eko urtean Bagillaren 9an espainitarrak, erregeen agiri bategaz, diruen aldeko 
laugarren itunpeneko garbitasun ta barriztasuna(3) eskatzen dabe, urte ta egun onekaz.

1.925eko urtean Iraillaren 3an, Gallastegi´tar Elias baitu egiten dabe, ta atzerrira-
tu ondoren, “Euskadiren Askatasunezko Erakundearen Batzordea” sortzen dau(4), eta 
Frantzitik Ameriketara joanda, Mexikon, “Patria Vasca” aldizkaria argitaratu eban 
(1.928-1.930)ko urte bitartean.

1.926ko urtearen Jorrail-Bagillako illen artean, Ortueta´tar Anakletok bideratzen 
eban euskal Izparrangiren aolkularitzazko banaketa(5) %´etik 55eko nagusitasunagaz, 
Aranzadi´tar Engrazio kendu egiten dabe bere Euskadiren eratzaillezko(6) zuzendarien 

 (1) Euskal Abertzaleen alkartea = Comunión Nacionalista Vasca. (2) Bakantzaillearen aurka ta es-
painitar ta Euskalerriarren bir-sortze edo berriztuen alde = comunicado del Euskadi Buru Btzar 
de la comunión nacionalista vasca, por la que rechazaba el separatismo y abogaba por reverdecer o 
regenerar españa y el pais vasco. (3) Laugarrenengo diruen itunpeneko garbitasuna ta berriztasuna = 
cuarta revisión y renovación del concierto económico. (4) Euskadiren Askatasunezko erakundearen 
Batzordea sortzen dau = que crea el comité pro liberación nacional vasca. (5) Banaketa = administra-
ción. (6) Eraentzaillezko = gerencia.
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arduratik. Ortik aurrera Ortueta ta Arantzadien artean eztabaida asko sortuz, Bilbao-
ko Euskal Abertzal Alkartearen kontrolagaitik(1).

1.926ko urtearen Bagillan mendigoizaleak, garrantzi aundiko billera, Basagoitin 
egin ebena.

1.926ko urtean Uztaillaren 25ean, Euskal Ikaskuntzakoak, Gazteizen egin eben 
laugarren Batzar nagusigaz asten dira, norabideko zuzentasun ta bizibideko ikasketa-
ren ardurakaz.

1.927ko urtean Iraillaren 4an eta Euskaltzaleak antolatuz, Arrasaten egiten da le-
nengo “Euskal Eguna”.

1.928ko urtean Bagillaren 24an, Gazteizera eldu zan Mujika´tar Mateo euskaldun 
Gotzaiña, gotzai barruti onetan, leen euskalduna izango zana Araban, Gipuzkoan eta 
Bizkaiko lurraldeetan, eleiz ardurak eroateko.

1.929ko urtearen Urtarrillan, “Euskerea” albistearen, leenengo zenbakia argitara-
ten da, Pizkundia euskal irarkolaren bidetik.

1.929ko urtean Bagillaren 7an, Alemaniaren atzerrietarako izan zan leen ministru 
Stresemann Gustab´ek(2), itzaldi bat emon eban Donostin, eta beren esanagaitik “Aberri-
tarrak”(3) itxaropentsu agertuz, oar-idazti edo argibide askoko liburu bat bialdu eutsoen 
Stresemann Gustab´eri, Euskal Aberritarrak.

1.929ko urtearen Dagonillan, askatasunezko Abertzale Apraiz´tar Odonek, Jine-
bran egin zan Batzar aundira joan zan ikusle lez, Europako Aberritarrak, Vn Biltzar 
nagusia ospatzen ebalako.

1.929ko urtean Iraillaren 21ean Andoain´en, “Euskal Aur Eguna” ospatzen da.
1.929ko urtean Urrillaren 12 ta 13ko egunetan, Eibar´en ospatu zan ELA-SOV´ko 

leenengo Batzar Nagusia.
1.926ko urtean Azaroaren 26an Ortuetak, ez eutson emon gura Euskadi Buru Ba-

tzarrekoai, berak Euskal Abertzaletasunezko Alderdi izenean eukezan izparragien lan-
tegiko azio edo garazki-agiriak(4).

1.930eko urtean Urtarrillaren 28an, Ribera ta Primo´tar Migel´ek(5) yeregin edo 
utzi eban espainatarren jaurkintza, Frantzira atzerriaratu bear izanda.

1.930eko urtean Otsaillaren 25ean, artu-emoneko garazketak asten dira E.A.J.ko ta 
Euskal Abertzaletasunezko Alkarteen artean(6), ostera bat izateko.

(1) Ortueta ta Aranzadiren artean eztabaida asko, Bilbaoko Euskal Abertzaleen Alkartearen kontro-
lagaitik = muchas desavenencias entre Ortueta y Aranzadi por el control de la prensa de Comunión 
Nacionalista Vasca de Bilbao. (2) Alemaniaren atzerrirako izan zan leen ministru Stresemann´tar 
Gustab´ek = Gustav Estreseman ministro de exteriores Aleman, nacido el año 1.878 en Berlin, y 
muerto tambien en Berlin el año 1.929, Nobel de la Paz, además de un prolongado curriculun. (3) 
Aberritarrak = los llamados Aberrianos. (4) Euskal Abertzaletasunezko Elkarte izenean eukezan azio 
edo garazki-agiriak = que no queria darle al EBB las acionen que de los talleres de las publicaciones 
de prensa en nombre de C.N.V. o, Comunión Nacionalista Vasca él tenia. (5) Ribera ta Primo´tar 
Migel Lizarra edo Estellako markesa = 1.870eko urtean Jerez´eko Mugan jaioa, eta 1.930eko urtean 
Paris´en ilda. Ribera ta Primo´tar Jose Antonioren aita. (6) Artu-emoneko garazketak asten dirala 
Eusko.Alderdi.Jeltzalearen eta Euskal Abertzaletasunezko Alkartekoen artean ostera bat izateko = 
comienzan las negociaciones para la reunificación del PNV y CNV. 
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1.930eko urtearen Jorraillan Euskal abertzaleak, sarraldia eskatzen dabe, Europa-
ko Aberkideen batzarretarako.

1.930eko urtean Bagillaren 1ean Donostin, argitaratzen asten da El Dia egunkaria.
1.930eko urtean Bagillaren 15ean, Bilbaoko “Juventud Vasca” berriz zabaltzen dabe.
1.930eko urtean Bagillaren 15ean, Ortuetak kontrolatzen dauan Euzkadi egunka-

ria bere Euskal Abertzaletasunaren aurrerakoi kideakaz batera, ikerraldi edo ta azter-
pen bat egitea erabagiten dabe, bealdeko aberkideen eritzia ezagutzeko, eta batzar bat 
irasi edo ipiñi, Abertzale araukundea zelan dagoen, berriz azterkatzeko.

1.930ko urtean Dagonillako 17an, IIn Errepublikaren aldeko Alderdi guztien or-
dezkoak batu ondoren, Donostiko ongundea izenpetzen da. Ongunde onen izenpetzean 
ez zan egon iñungo Euskal Abertzaletasunik.

1.930eko urtean Dagonillaren 31n, Eusko Ikaskuntzak, bere Vn Biltzar nagusia os-
patzen dau Bergaran, euskal erritarren lanezko gora beran.

1.930eko urtean Urrillaren 26an, Euzkadi aldizkariaren bidez, egin zan ikerraldi 
edo galdeketatik, aukeratu ziran 20 batzar-kideak, Sabinoren legetik kanpo, egin zan 
egitarau abertzale bat onartu eben, Euskal Aberritar Elkartekoak(1) baztertu ebena.

1.930eko urtean Azillaren 16an, Bergaran eta Euskalerriko Abertzaletasuna batuz, 
Eusko Alderditar Jeltzalekoak, eta Euskal Abertzaletasunaren Alkartekoak, adizkidetu 
ziran, ortik aurrera, Euskal Alderdi Jeltzaleko (E.A.J.) izenagaz aurrera egiteko asmotan.

1.930eko urtean Azillaren 30eko San Andres egunean, Euskal Abertzaletasunezko 
Egikuntzaren alderdia aldarrikatzen da(2).

1.931ko urtearen Urtarrilla ta Jorraillaren bitartean, gogor borrokatu ziran E.A.J. 
ta Euskal Abertzaletasunaren Eginkizunezko(3) taldeak, Bilbaoko irarkola edo aldizka-
rien controla eukiteagaitik.

1.931ko urtean Jorraillaren 7an, E.A.J.eko arduradun batek, lapurketan edo Eus-
kal Abertzaletasunezko egilleai ostu egin eutsoezelako garazkien agiri batzuk, Bilbaoko 
izparrangiak argitarateko ardura edo nagusitasuna, E.A.J.leen eskuetan geratzen da.

1.931ko urtean Jorraillaren 14an, eta Jorraillaren 12an Udalaren auteskundeetan, 
XIIIn Alfonsoren aldekoak artu eben astaiñaldiagaz, 14ko egun ontan IIn Errepublikea 
aldarrikatzen da.

1.931ko urtean Jorraillaren 14 ontan, Mundaka, Bermio, Elorrio ta Getxo´ko alka-
tea zan Agirre ta Lekube´tar Jose Antonioren ausartasunagaitik, Katalanaren gertaki-
zunari begituz “Euskal Errepublikea aldarrikatu eben, espainitarren Errepublikeagaz 
elkar-zaletasunean elkartuta egon zana. Erdiugarte(4) onetan leen ipiñi eban Errepu-
blikaren ikurriña, Eibarko Udaletxea zan.

1.931ko urtean Jorraillaren 17an espainitar gudalozteak, debekatu eben indarrez, 
goian esan doguzan Udaleko bidez deituta, ta Gernikako errian batu ostean, “Euskal Erre-
publikea aldarrikatzeko, egingo eben batzar nagusia, bai ta elkar-zaletasunez(5), espaini-
tarren Errepublikeagaz batera joateko, antolatuta egon zan montio edo egitarau guztia”.
(1) Euskal Abertzaletasunezko Elkartea = Comunión Nacionalista Vasca. (2) Euskal Abertzaletasu-
nezko Ekintzaren Alderdia, aldarrikatzen da = se proclama el nuevo partido de A.N. V.. (3) Euskal 
Abertzaletasunezko Egilleakaz = Acción Nacionalista Vasca. (4) Erdiugarte onetan = en ésta península. 
(5) Elkar zaletasunez, espaintarren errepublikeagaz joateko = para ir en federacón (confederados) con 
la republica española.
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1.931ko urtean Jorraillaren 21ean, Madrilleko gobernuak, Euskalerriaren lurral-
deko diputazioak kendu egiten dauz, eta lurralde bakotzetan, arduradunezko kudea-
tzailleak ipiñi ebazan.

1.931ko urtearen Jorraillako 23an, Jorraillaren 18an idatzita Euskalerri osoaren-
tzat, EBB´rraren agiri bat agertzen da Euzkadi egunkarian, berton, zelan E.A.J.lekoak: 
“Askatasunaren Buruzagigo Aginpide Osoa, eskatzen ebena” Euzkadi osoarentzat. 

Eta bai ta Donostin: Euskaldunak, Galizia, ta Katalanakaz egin zan ongundeko 
emaitzak, bakotzak bere konstituzioak idatzi egiezan, onartzea agindu be, “Euskal Erre-
publika bateko Jaurkintzan ezarriz gero, euskal nortasunezko lau lurraldeak, Frantziko 
iru lurraldeakaz batera, Euskal Aberri bat lez, espaintar Alkar-zaleko(1) Errepublikeagaz 
batera joateko. Eta Europa ta Izadi edo Mundu oso onen giza guztia, atsekabetuaren ega-
rriz(2), “Askatasunaren Demokrazizko Zeregiñak” eskatzen dauan guztia, lortzeko.

1.931ko urtean Loraillaren 6an, E.A.J.ko leen batzar nagusian, Nortasun bageko 
alderdikerietan ibilteagaitik sortu ziran gauza baragarri guztiak alboratzeko, danok al-
kartuta, E.B.B. barri bat aukeratzea erabagi eben.

1.931ko urtean Loraillaren 8an, Euskadiren Udaleko alkate guztiak batuta, Eusko 
Ikaskuntzari eskatu eutsoen, Euskal sort-arau bat egin dagian.

1.931ko urtean Loraillaren 24an, Bizkaiko Mendigoizeleen elkartea, Elorrion batu 
zan, euki zituzen arauak barrizteko.

1.931ko urtean Loraillaren 27an, Nafarroako diputazioan, Euzkadiren Bealdeko 
lau Lurraldearen Alkateak batu ziran, danen indarrak batzeko, Euzkadiren buruz egin 
bear ebezan sort-arau edo araudiak osotzeko. 

Orretarako, Euzkadiko Alkateen artean etenbageko batzorde bat sortu eben, Na-
farro aldetik Sanguesako Alkatea, Bizkaitik Getxo´ko Alkate Agirre ta Lekube´tar Jose 
Antonio, Gipuzkoa aldetik Azpeitiko Alkatea, eta Araba aldetik, Llodioko Alkateakin 
osotzen zana.

1.931ko urtean Loraillaren 31n, Eusko Ikaskuntzaren etenbageko batzordeak, 
onartu eban Eusko Ikaskuntzak egin eben sort-arauen egitaraua, Alkateen etenbageko-
batzordeari egun onetan emon eutsoena.

1.931ko urtean Bagillaren 4an, Emakume Abertzaleko Batzarraren, berriztatzea.
1.931ko urtean Bagillaren 7an, E.A.J.aren batzar nagusiak, Euskal Ikaskuntzaren 

sort-araudi edo estatutoaren egitamuzko agirian, zentzaldi edo obekuntzazko lege bat 
sartzen dau, Euskalerria bereiztu ta gorde egiten ebana, eleiz katolikoen arremanetatik.

1.931ko urtean Bagillaren 14an Nafarroako Lizarran(3), Euzkadiko Udalen Alkar-
tea batzartuz, eta 20 zuzenketa inguru egin ondoren, onartu eben Eusko Ikaskuntzak 
egin eban sort-araudien egitaraua, ortik aurrera, Lizarrako Araudi lez ezagutuko zana.

1.931ko urtean Bagillaren 28an, Euskal autonomi edo Askatasunaren alde egon zi-
ranak, aurkariko aurre lez antza baten, ezkertien aurka agertuz, garaipen aundi bat 
lortu eben konstituzioaren gorteetarako ospatu ziran auteskundeetan, 24 diputadutik, 
15 Euskal diputadu lortuta. 

(1) Espainitar Alkar-zaleko = para ir con los federalistas españoles republicanos. (2) Atzekabetuaren 
egarriz = la angustia, la congoja, la afligida sed de los angustiados. (3) Nafarroako Lizarra = Estella, o 
lo que en adelante se llamó el estatuto de Estella.
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1.931ko urtean Uztaillaren 5ean, Lizarrako Estatutoaren alde egon ziran diputa-
duak, “Eusko-Nafar Txiki Talde” bat lez, aurkeztuko ziran Donostin. Gitxienez, egin-
bear ziran: “Erlijiozko sinismenaren babesak; Euskal Foru guztien Berrezkuratzea. Eta 
bai ta batez be, politikako arloan babes gitxien eginda be, Euskal Sort-Araudi edo esta-
tutoaren babesa, danoen ardura nagusi lez” egiteko.

1.931ko urtean Dagonillaren 21ean, espainitarren gobernuko Errepublikeak, debe-
katu egiten dauz, E.A.J.aren aldizkarien agerketak.

1.931ko urtean Iraillaren 25ean, espainitarren Lege-Biltzarrak, bere konstituzioz-
ko leenengo lege-gaia onartuz, eta “Espainitar Errepublikeak, Laterri osagarri bat oso-
tzen dabela” esan ezkero, bakarrik esangura ebela, “Lizarrako Euskal araudi edo Esta-
tutoa”,  euren espainitar legez kanpo geratzen zala zan.

1.931ko urtean Urrillaren 14an, Euskal-Nafar txiki talde ori, espainitarren Lege- 
Biltzarretik alde egiten dau, euren konstituzioa idatzi ebenean, erlijioari emon eutsoen 
zentzuzko eritzien gora beragaitik.

1.931ko urtean Abenduaren 8an, Azaña´ren gobernuak, Euskal Sort-Araudiagaitik ar-
duratuta, beste egitarau bat antolatzen dau, Euskal-Araudi orreik, adoz egon egiezan espai-
nitarren konstituzioagaz, Euskal Batzordekoai leentasuna emonda, eritzizko antola orretan.

1.931ko urtean Abenduaren 9an, espainitarren Errepublikako konstituzioa onar-
tzeko egin zan batzarrean, E.A.J.lekoen iñungo arduradun barik egin zan.

Eta 1.931ko urtean Abenduaren 10ean, E.A.J.leko diputaduak, Alkala-Zamora´ren 
alde bota eben euren autarkia, Errepublikako Lendakari izan zedin. 

2. 7.  XIIIn Alfonsoren bizitza ostera berrezkuratuz, beren 
atzerritasuna.

1.931ko urtearen Jorraillako 13an, eta erregetza edo errepublikaren arteko erri-au-
tarki edo Udalen auteskundeen ostean, XIIIn Alfonsok galduta, atzerriratu zan.

XIIIn Alfonso atzerriratu zanean, Europako Uri ezberdiñetatik ibili zan apainkeri 
aundiko ostatuetatik bizitzen, ariñagotik, Suiza ta Ingelesaren banketxetatik, zabaldu 
ta atondu ebazalako, artu al ebezan diru guztiak.

Denbora gitzi barru, banandu egin zan, bere Ingalaterrako Battenberj´tar Bitoria 
Eujenia emazteagandik.

Bere atzerritasunetik, eta espainitar Aurrerakuntzazko errege zale amurratueri 
emon eutsoen laguntzaz gaiñ, Jil eta Robles´tar Jose Mariak, Europako Mendebala-
ren zalea zana, eta “Espainitarren Buru-Jabezko Eskumatar Elkartasunezko”(1) taldea 
bideratzen ebanagaz, euki ebazan artu emonagaitik, gudaren alegiñezko eritzietatik 
aldenduta ibili zan, bere monarkiko taldekoari, CEDA´ren alegiñetan ibilten lagundu 
eutsona, ekanduzko arloetan ezeren arazorik euki bage. Mugak ipiñita baiña, bere Al-
fonsino taldeen azibide, aztura edo azkortzeari.

1.934ko urtean XIIIn Alfonsok, Mussolini´tar Benitori eskatu eutson laguntza, ma-
txinada bat egiteko, euren espainitar lurraldeak ostera, erregetzazko eritzian ezartzeko.

(1) Espainitarren buru-jabe ziran eskumatar elkartasunagaz, edo, C.E.D.A. = Confederación Es-
pañola de Derechas Autónomas de Jose Maria Gil Robles.



41

E

Eta eskatzen eutsoen laguntza lortuta, Italiako fazizta gobernu orrek: 1.500.000 pesta, 200 
metrailgailluak(1), su-izkillu(2), eta eskuko lerkai-gailluak(3), eskeiñi eutsezan XIIIn Alfonsori. 
XIIIn Alfonso bera “Leen orduko gudaria zala”(4) ezanda, eta bere aldetik, Barrera´tar Jenerala, 
ta euren ustez, espainitar aurrekoiezko alderdiak ziran erregetzaren taldeek: Tradizio zale, An-
tziñatar, edo Lengo zaleen alkartekoak(5), alde siñatu eban Mussolini´ren zor-agiri ori.

Bere azkeneko urteak, Erromako Urian egin zituzen, eta Borboi´tar Alfonso Kar-
los´eri San Jaimeko dukea, ta Karlisten ondorengotasunezkoa izanda, I Alfonso Kar-
losen izenakin il zanean, 1.936ko urtean karlisten eskubideak, eta Frantziko Borboi 
lege-zaletasunak emon eutsoezan, ortik aurrera, espainitar XIIIn Alfonso izanda, bai 
Nafarroa ta Frantziko I Alfonsoren izenak artuta.

Espainiako guda asi zanean, Frankogaz oso osoan egoan, bera “Falajearen, leen 
orduko gudari-sail zalako” esanda. 

1.936ko urtean Uztaillaren 30ean XIIIn Alfonsok, baimena emon eutson bere 
seme Borbon´tar Juan´eri, espainitarren aurkako matxinatuen lurraldera joan zediñ.

2. 8. XIIIn Alfonsok, Franko´gaz euki eban artu emona.
XIIIn Alfonsok Frankogaz euki eban artu emona, oso zabala ta ugaria zan, eta artu 

emon orren zeaztasunetan, ondo argibidetuta dagoen gauza da.
XIIIn Alfonsok, Franko, Marrokos´eko borrokatan euki ebazan garaipenetik eza-

gutu eban. Eta bide orretatik, erregearen begikoa edo kuttuna izan arte. 
1.923ko urtearen Urtarrillan, gudako dedu domiña(6) emon eutsoen, Legeen-E-

txeko andizki izenagaz batera(7), eta XIIIn Alfonso, bera izan zan Frankoren ezkon-
tzako aita bitxi, Losada jeneralak, erregearen ordekoak eginda.

Franko, bera izan zan, erregeagaz eztaibadaikatu egin ebana, Marrokosetik alde 
egitekoaren antolakuntza. 1.925eko urtean, Ribera ta Primotar Migelek Marrokosera 
joan zanean, an zer gertatzen zan ikustera, erregeak Migeleri, emondako eskutitz bat, 
erlijiozko domiña bategaz batera bialdu eutson Franko´ri. Eskutitz orrek, olan amai-
tzen eban bere mezua: “Ya sabes lo mucho que te quiere y te aprecia tu afectísimo 
amigo que te abraza, Alfonso XIII”.

1.925eko urtean Euskaldunak eroaten eben euren diruzko antolakuntzak, 25 urterako 
epean oldozmenduta egon ziran, 1.937an Frankok baiña, “ezereztuteko aginduaren” agiri 
bategaz, Gipuzkoa eta Bizkaiko Aldundiaren almen orreik kendu ebazan.

 
El Presidente del Gobierno, Miguel Primo de Rivera con el rey Alfonso XIII.

(1) Metralgailluak = ametralladoras. (2) Su-izkillu = fusilez. (3) Eskuko lerkai-gailluak = bombas 
de mano. (4) Leen edo asierako gudaria zala = falangista. (5) Tradizio zale, Antziñatar, edo Luengo 
zaleen alkartekoak = carlistas. (6) Dedu domiña = condecoración militar. (7) Legeen-Etxeko andizki 
izenagaz batera = al mismo tiempo que le concedieron el nombre de “gentilhombre de la cámara”.
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1.928ko urtean Urtarrillaren 4an XIIIn Alfonso erregeak, sortarazi barri egin zan 
“Orokorrezko Gudarien Ikastetxeen” zuzendari, izendatu eban. Franko berak, Zarago-
zan egin ziran auteskundetan, erregearen alde emon eban bere bozka edo autamena.

1.931ko urtearen Jorraillan eta erregetza edo errepublikaren arteko erri-autarki 
edo Udalen auteskundeen ostean, XIIIn Alfonsok galduta, atzerriratu zan.

1.937ko urtean Jorraillaren 4an baiña, Frankok, erdeiñuzko(1) eskutiz bat idatzi 
eutson XIIIn Alfonso erregeari, nai ta erregeak oraindiño denbora gitxi barru, Fran-
koren alderdikoentzat 1.000.000 pesta emon, eskutitz bat bitartez: “gitxi egiten ebala 
erregetzaren berrezkuntzagaitik” esan da.

Frankok argi itzi eban, erregeak andik aurrera, ez ebala erregegezko ardurarik ar-
tuko, utsegite asko euki ebazalako.

1.936ko guda amaitu zanean, erregeak, erregetzarik ez zalako berrezkuratzen, auxe 
esan eban: “emon doguzan oinkada bakotzean Frankok, guzurtu eta judaskeri utsa 
baiño besterik ez naute egin”.

1.938ko urtean Abenduaren 15ean Frankok, 1.931ko urtean Azaroaren 26an es-
painitar gortekoak XIIIn Alfonsori ipiñi eutsoen saldukeri edo judaskeriaren zigo-
rra(2), kendu eutson.

1.941eko urtean Urtarrillaren 15ean XIIIn Alfonso erregeak, Erregeen Etxeko 
jabetzari itzi eutson, bere seme Juan´en alde, bere beste seme biak, uko egin ebalako, 
errege izateko maillan euki ebazan eskubideari.

1.941eko urtean Otsaillaren 28an, eta Erromako Ostatu Nagusian egoala il zan 
XIIIn Alfonso erregea, biotzeko miñagaz(3).

Italiako Erroma Urian dagon, “espainitarren Monserrat´eko Santa Mariaren elei-
zan” illobiratu eban.

Eta 1.980ko urtean Urtarrillaren 19an bere ezurrezko kondar edo ondarrak, Esko-
rialeko lekaidetxean dagozan erregezko illobi artean lurperatu eben, bere billoba dan I 
Juan Karlos erregeak aginduta.

1.975eko urtean Franko il zanean, I Juan Karlos izendatu eben errege. 1.947ko 
urtearen legeak, Laterriaren ondorengotasunerako aginten dauan lez.

Eta 1.977ko urtean XIIIn Alfonsoren seme Juan´ek, errege izateko eukezan esku-
bideari uko egin eutson, bere seme I Juan Karlos´en alde.

1.978ko urtearen eta espainitarren jaurpideak(4), bere erregearen ondoriozko le-
geetan eta bere 57ko lege gaiak esaten dauan lez, berrezkuratu ziran lenauko erregearen 
ondorengoak, Juanek legez egin ebelako, bere erregezko eskubide orreri uko egiteagaz.

Argi ikusten da emen, Europako eskumatar eritzi guztia batuta egon zala Batikanoko 
abertzal katolikotasunagaz batera, baita Italiako Mussolini ta Alemaniako Hitler´egaz be.

(1) Frankok, Erdeiñuzko eskutitz bat idatzi eutsola XIIIn Alfonsori = que Franco le escribió una 
carta desdeñosa, despectiva, o de sentido peyorativo al rey Alfonso XIII. (2) Saldukeri edo judas-
keriaren zigorra = que franco le quitó la acusación que sobre Alfonso XIII pesaba por su gobierno 
impuesta, de alta traición. (3) Biotzeko miñagaz = angina de pecho. (4) Espainitarren jaurpideak 
= constitución española.
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Bi auek, aztu barik. Aita Santuen aldetik Europa osoan, eleizaren Kaisar domiña(1) ori 
emoterakoan, Gudalozteakaz, indar geiago eukiten ebanari emoten eutsela.

Dana dala, 325eko urtean Nizean artu zan: “Erromatar-Godo-kaisar-Merkantillezko 
legea, Katolikotasunaren erlijioan Aberkidetzeko, Munduko giza guztia, eritzi bategaz Ba-
tzangotuta eukiteko zala” erabagi orren bidetik. 

Orregaitik irasi eben “Kaisar aginduetarako, Urrezko Txekor ori”, euren sasijainko ka-
tolikuan, mozorrotutako izenagaz.

Munduko gizatasunak ortze dauka zotitxarrez, gaur Jaurpidetzeko daukan erea, eta 
bizi bizirik, leenengo egun lez, bereztasunezkoaren aurkako kolonigille auek, munduko giza 
joputasunezko menpetasunean eukiteko.

Eta eurak ondo bizi ezkero, ez dautzielako ardura aundirik emoten, zirkiñ txikerrena 
be ez dabe egiten, Mundu onen izatasuneko garbitasuna bear dauan erean eukiteko, ezer.

Nai ta Goiko Jaun Iraslearen Lege Gustiak aurkari euki arren, ez daukie berezko legee-
tara joateko gogorik.

 Euskalerriko edesti onetan argi ta garbi ikusiko doguna, amaierazko atalean ondorio 
lez, uka-ezin edo gerzurta-eziñezkoak izango direlako, aurkeztuko doguzan argi aundiko 
egiak, edesti au biribiltzeko

9. XIIIn Alfonsok euki zituzen seme alabak.
Zazpi alaba-semeak euki ebazan ezkontza onek:
-Asturias´eko printzea Alfonso, Pio, Kristino, Eduardo, 1.907ko urtean jaioa eta 1.938ko 

urtean il. Hemofilikoa jaio zan(2), eta IIn Errepublika aldarrikatu zanetik urte bi berandua-
go 1.933ko urtean, eukan gaitzaldiagaitik erregetzari uko egin eutson, San Pedro eta Roba-
to´tar Edelmira kubaneagaz ezkontzeko. Kobadongako kondearen izen burua euki ebanak.

-Jaime, Leopoldo, Isabelino, Enrike, 1.908ko urtean, gor jaio zana, 1.933ko urtean 
bere aita amak galazo eutson erregetzari uko egitea, Segobiako dukearen izen burua 
artuta. Bere aitaren aldeko eskubideak artu ebazan frantzezaren erregetzarako (1.941-
1.975). Ortik, Anjou´ko dukearen izenagaz ezagutu zan. Danpier´tar Emanuelagaz ez-
kondu zan, seme alabak eukinda, eta Manuelagaz banaduta, Tiedemann´tar Txarlotte 
Luise Augustegaz ezkondu zan, eta onekin ez eban euki seme alabarik.

-Beatriz, Isabel, Federika, Alfonsa, Eugenia, 1.909 eta 2.002 urte bitartean bizi zana. 
Zibitella Zezi´ko printzean biurtu zan, Torlonia´tar Alessandro´gaz ezkondu zanean, eta 
amaren aldetik: Lekio´tar Alessandro ta Luxenburgo´ko Sibila´ren amama izan zan.

-Fernando, ilda jaio zana.
-Maria. Kristina, Teresa, Alejandra, 1.911 eta 1.996ko urte bitartean bizi zana. Ma-

rone Zinzano´tar Enriko Eugenio Antonio, Marone Zinzanoko kondeagaz ezkondu 
zana. Seme alabak euki zituzen.

  (1)Eleizako Aita Santuak jantziten ebazan “Kaisar Domiñakin” = que era el papa quien imbestia a 
los reyes más fuertes, o con los ejércitos más furetes con la insignia del imperialismo. (2) Hemofilico = 
enfermedad que se caracteriza por la tendencia a sangrar intensa y anormalmente, por la incapacidad 
de la sangre a coagularse. Es hereditaria y se transmite por parte de la madre, afectando sólo a los hijos 
varones. Rokafort eta Altuzarra´tar Marta Estherregaz ezkondu zan bigarrenez, eta ezkontza bietan 
seme alabarik euki bage il zan.
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-Juan, Karlos,Teresa, Silvestre, Alfonso, 1.913 eta 1.993ko urte bitartean bizi zana. 
Bartzelonako kondea, eta 1.941eko urtetik espainitar erregetzaren ondorengoa, 1.977ko 
urterarte, arik eta bere eskubideak, bere seme (1.938) I Karlos, ordurako 1.975-2.014ko 
urte bitartean espainitarren errege zanari, emon eutsoza arte. Borbon ta Orleans´eko 
Maria de las Merzedesegaz ezkondu zan, lau alaba semeak eukinda: 1.936ko urtean Pi-
lar; 1.939ko urtean Margarita; eta 1.941 eta 1.956ko urte bitartean bizi zan Alfonso.

-Gonzalo, Manuel, Maria, Bernardo, 1.914 eta 1.934ko urte bitartean bizi zana. 
Hemofilikoa jaio zan, eta seme alababage il zan.

Ezkontza kanpotik:
-Goi maillako frantzez, Gaufridy eta Dortan´tar Melanie´kin: Lebeke eta Bilmo-

rin´tar Rojer euki eban, 1.905eko urtetik 1.980ko urteraiño bizi zana.
-Espainitar antzezlari Ruiz Moragas´tar Karmen´ekin, seme bi euki ebazan, iñoiz ez 

ebezanak semeentzat artu: 1.925eko urtetik 1.965eko urteraiño bizi zan Ruiz ta Mora-
gaz´tar Maria Teresa; eta 1.929ko urtetik 2.016ko urteraiño bizi zan Ruiz ta Moragaz´tar 
Leandro Alfonso, 2003ko urtean Loraillaren 21ean, espainitar auzitegi edo epaikuntza al-
detik, baimendua izan zana Borbon abizena eroaten (Borbon ta Ruiz´tar Leandro Alfonso).

-XIIIn Alfonsok, beste neska bi be euki zituzen, etxean irasle lez euki ebazan an-
dariño bigaz: lenengoena ez zala ezagutzen esaten dabe, ostonduz, Madrilleko lekaime 
etxe baten sartu ebelako.

-Bestea: Milan ta Leongo Kiñonestar Juana Alfonsa ( Lenengo abizena ume or-
dearena izanda, bere aita Milan´eko dukea zalako), eta bigarrena, Frantzian egon zan 
espainitar ordezkoagaitik. 

1.916 ta 2.005eko urte artean bizi zan Noon´tar Beatriz Irlandako nanny au. In-
galaterrako Beatriz izan zan bere amagiñerraba, printzeak Erdiugarte ontara ekarrikoa. 

Karly Simon´ek: nor-bere bizitzaren langintzazko abeslaritzaren autobiografía edo 
agerpenetan esaten dau: beren amaren aldetik euki eban amama Txibie, XIIIn Al-
fonsoren sasiko alaba zala, ustez. Bere bizitzaren azkuntzazko edestia, Ingalaterrako 
lekaime etxe baten eginda.

10. Torres eta Alkala-Zamora´tar Nizeto´ren bizitza.
1.877ko urtean Uztaillaren 6an, Kordobako lurraldearen Priego´ko erritxoan jaio 

zan, Alkala-Zamora ta Torres´tar Nizeto au, eta 1.949ko urtean Otsaillaren 18an Ar-
jentinaren Buenos Aireseko Urian il.

Espainitar Politikua eta lege-jakintzaren zuzentasunezko bidetik bizi zana, XIIIn 
Alfonso eregearen gobernuetan, ainbat ministeritzazko arduraduna be, eta IIn Errepu-
blikan bitarteko edo aldirako lendakaritzaren agintaritza eroan ostean, 1.931-1.936ko 
urte bitartean, IIn Errepublikako lendakaritza zuzendu ebena.

Karakuel ta Alkala-Zamota´tar Manuel, eta Gaztelu ta Torres´tar Franzizkaren 
semea zan, euki zituzen beste alaba seme Manuel eta Pilar, anai arrebarekin.

Eta bai ta erdiugarte onen, Kordobako lurraldean Priegoko errian jaio ziran Garzia 
ta Alkala-Zamora´tar Gregorio, ta Serrano ta Karakuel´tar Maria de Santa Engrazia´-
ren billoba izan zan, ta oneik euki zituzen 11 seme alabaren loba, alde batetik. Bestetik: 
Jaen´eko lurraldearen Alkaudeteko errian jaio ziran Torres´tar Juan Manuel eta bere 
emazte, Gaztelu´tar Maria del Rosario´ren billoba.
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1.900eko urtean, bera baiño iru urte gazteago izan zan, Bidaburu ta Gaztelu´tar 
Garbikunde edo Purifikazionegaz ezkondu zan, zazpi ume eukin da.

1.881-1.894ko urte bitartean diputadu ta senatore zan Karakuel ta Alkala-Zamo-
ra´tar Gregorioren loba izan zan.

Granadako Ikastetxe Nagusian dauka oroimenezko burni-xafla bat, bere abizen 
ta izenakaz gogoratzen, zelan aldatu zan Ikastetxe Nagusi orretatik, bere goi maillako 
ikasketak egiten.

1.887-1.891ko urte bitartean, batxillerra´ren ikasketak bete zituzen Kabra Erre-
ge´ko ikastetxean. 17 urtegaz, lizentzi-mailla lortu eban lege-jakintzazko eskubidearen 
arloetan, Granadako Ikastetxe Nagusian, eta 22 urte euki zituzenean, Laterriaren Aol-
kularitzazko batzarraren Idazkaritza. 40 urte euki zituenerako, ospe aundiko gizona 
eginda egoan, eta Prieto ta Garzia´tar Manuel, Aluzemako Markesaren gobernuan, 
Laguntasunezko Ministeritzaren arloko ordezkaritza, eroan eban.

Berak, beti aldarrikatu edo esan eban, erregetzazko liberalaren aldekoa zala, gaz-
tetatik liberalaren alderdian lerrokatuta, Moret´tar Segismundo ta Praxedestar Mateo 
Sagaztagaz batera, bideratzen eben alderdia. 

1.917ko urtean kontuan artuta baiña, espainitar lurraldeetan denbora aietan, ara-
zo aundiak euki ebazala, janarien ugaritasunezko mozkiña lortzen, eta Munduaren I. 
borroka nagusiaren bidez, ertsitu edo sarratu egiten zirala janari bideak, gobernu ura 
ez ebala luzero iraungo, eta urte bat bete orduko, amaitu jakon euki eban agintaritza. 

XIIIn Alfonsoren konstituziozko asken gobernuan be egon zan, gudako ministe-
ritzaren zorroagaz.

Alkala-Zamora´tar Nizetok, ainbat lan-postu ezberdin ibili ebazan, gobernu ez-
berdiñeko ministeritzatik, eta 1.905eko urtean La Karolina´ren taldeko diputadua egin 
eben ordutik aurrera, mintzalari edo izlari aundi bezela be, agertuko zan.

Denbora luzean, Romanones kondearen liberal alderdian egonda, gobernuaren 
idazkaritzazko arduradun ordezkoa be, izan zan. 

Eta Kanalejas´tar Josek, Erdiugarte onen lurraldeentzat, edestiko erri ezberdiña-
kin(1) eta lurralde ezberdiñakaz egon ziran erri-batzarren(2) arazoak konpontzeko, aur-
keztu eban egitamuzko batzarretan be egon zan. Asken baten Garzia ta Prieto´tar Ma-
nuel´en Liberal Alderdi Demokratikoan lerrokatzeko. Ortik aurrera Laguntasunezko 
ta gudako zorroakaz(3) lan egiteko.

1.923ko urtean Loraillaren 23an, espainitarren orokorrezko batzarrak batu zira-
nean, batzarraren biribil edo obo-erdia, 22 alderdi ezberdiñakin osotuta egoan: De-
mokratak; Liberalak; Ezkertiarrak; Lurra lantzen eben Liberalak; Eraberri-Zaleak(4); 
Nizeto´en Aldekoak; Gordetzailleak; Zierbistak; Mauristak; Erki-Zale edo Erri-al-
deko Zaleak(5); Errepublikaren aldekoak; Sozialismu edo Gizartekeriaren aldekoak(6); 
Erregeen aldeko Batu zaleak(7); Errege Zaleak; Euskaldun Abertzaleak; Katalan Aber-
tzaleak; Bizkaiko Erregearen Alkartasunezko alderditarrak; Karlisten lengo zale edo 
(1) Edestiko erri ezberdiñakin = distintas naciones históricamente que comprende la peninsula, con 
el sempiterno problema de la L.T.H. (2) Erri Batzarraren arazoak = y los problemas de las comuni-
dades. (3) Laguntasunezko ta gudako zorroakaz = para trabajar en adelante con las carteras minis-
teriales de fomento y guerra. (4) Eraberri-Zaleak = reformistas. (5) Erki-Zale edo Erriaren-Aldeko 
Zaleak = regionalistas. (6) Sozialismu edo Gizartekeriaren aldekoak = socialistas. (7) Erregeen aldeko 
Batu Zaleak = Unionistas monárquicos.
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Antziñ-zaletasunezkoak; Katolikoak; Saleroslearen ezberdiñ motakuak; Nekazariak; 
Osotasunezko zaleak(1); eta abar. Iñork, ezin ebena zuzendu.

1.923ko urtearen Iraillan Ribera ta Primo´tar Migelek, espainitar Laterriaren aurka ma-
txinatuta, lege edo aginduak zuzentasunean ikertzeko, gudalarien batzar bat(2) sortu eban.

Erritar asko poztu ziran Migelek artu eban erabagiagaz, Alkala-Zamorak baiña, 
bere politikazko eritzia aldatzen joanda, Ribera ta Primo´tar Migelek irasi eban jaur-
pidearen guztiz aurkakoa agertu eban, eta bai ta XIIIn Alfonso erregearena be, kaisar 
aginte ori ipinteko, baietza edo laguntza aundia emon eutsolako.

1.930eko urtean Jorrailaren 13an, guzur eta zalantzak, aberatsak zirala espaini-
tar gobernu orreitan, Ribera ta Primo´tar Migelek, bere lanpostuari itzi eutsoenerako, 
XIIIn Alfonsok, 1.876ko urtearen konstituzioa ipiñi bear zala ibiltearen aginduagaz, 
Berenger´tar Damaso gudal nagusia ipiñi eban gobernuaren lendakari. 

Alkala-Zamoratar Nizetok, Balentziako Apolo agertoki edo antzokian, bere sola-
saldi edo itzaldi ospatsuena emonda, erregetzari bere baietza ta laguntza guztiak kendu 
eutson, eta Frantzesak euki eben irugarren errepublikako antzeko bat ipinteko ibili zan, 
erdiko giza-mail, eta jakintsuak(3) euken indarragaz bideratu egien.

2. 11. Batikano´a.
 Batikano, mendiari edo Batikano´ko Jauregiari dagokiona esaten jako, eta batika-

nista, Batikanok eroaten dauan politikaren zale, edo Batikanok eroaten dauan politi-
karen aldekoa danari. Eta Europan dagozan sei Laterri txikien artean, dagoen Laterri 
aberkide(4) bat, eta txikerrena, bera da.

Batikano, Erromaren lurraldean kokatuta dago, beren 0´44km2 edo 44 ektareare-
kin, eta gitzi gora beragoko 800 bistanlegaz. 

Eta maltzurrez ta menpetasunezko guzurrean eginda dagoan, barregarrizko, edo 
Urrezko Txekorra gurtzeko dan Batikanoaren Laterri Katoliko Aberkide otoiz toki 
onek, edo bereztasunaren aurka eginda dagoan gauza onek, Itsasoa ikusibageko 4 km´-
ko luzeran daukaz, bere mugak.

Tiber ibaiaren eskuma aldean, Trastebere auzunean, Batikanoko mendizka eta bere 
inguru gaiñean kokatuta dago. Eta Batikanoko mendi ta etxearen kanpo, Erromako 13 
etxe jauregi, bere jauntzapean kokatuta dagoz, daukazan irabazbidetan, besteen menpe 
kanpotik edo mugapekoan(5) bizi dirala.

Euren artean: Letraneko San Juan, erritik kanpo(6) dauan San Pablo, Aundieneko 
Andre dena Maria´ren(7) eleiz nagusia, Gregoriana`ren Ikastetxe nagusia, Barberini´ko 
eguras-etxea, eta udarako dan Gandolfoko Jauretxea(8).

(1) Osotasunezko Zaleak eta Askatasunezkoak = integristas e independientes. (2) Lege edo aginduak 
Zuzentasunean arteztzeko, gudalarien batzar bat sortu eban = que para gobernar creó un directorio 
Militar. (3) Erdiko giza-mail ta Jakintsuak bideratu egien = para que los dirijiesen los intelectos y 
gentes de la clase media.  (4) Laterri Aberkide = estado nación. (5) Besteen menpe kanpotik edo 
mugapekoan bizi dirala = que gozan de extraterritorialidad, convertida por no sé qué inventos pri-
vilegiados en estado-nación. Esto ez, como si el estado, que quiere decir “sujeto a cambios” fueran 
el padre y la madre de todo ese invento. ¿ Donde está la Naturalización legal del Derecho, impresa 
por El Creador a ésta Naturalización ?. (6) Extramuros = San Pablo Extramuros. (7) Aundienetako 
Andre dena Maria = Santa Maria la Mayor. (8) Gandolfoko Jauretxea = el palacio de verano de Castel 
Gandolfo para el veraneo del papa.



Eus
ke

ra
za

in
tz

a
48

Eta Batikano´ren barruan, San Pedro eleiz nagusia; Sixtina-Otoiz tokia; Batikanoko 
Liburutegia; erakus-toki batzuk, euren artean xixel edo tailugintzaren erakus-tokia(1); Mar-
go-Erakus tokia(2); Gaurko Eder-Lanentzako erakus tokia(3); Jendekuntzarako toki batzuk; 
eta 1.970ko urtean Pier Luiji Nerbi´k, VIn Paulo´rentzat egin eban entzuteko gela aundia(4).

San Pedro´ren Eleiz Nagusien asiera, San Anakleto Aita Santuak, San Pedro´ren 
illobi gaiñean otoiz-toki bat egitea agindu ebanean asten da.

I Konstantino, Erromatarren Eki aldeko, eta Ego aldeko Kaisar nagusiak, eleiz na-
gusi bat egitea agindu eban, K.o. 324ko urtean amaitu zana. Eta ortik 12 gizaldi barru, 
erre ta ezereztu egin zana.

Vn Nicolás Aita santuak, beste Eleiz Nagusi bat agindu eban egitea, 1.626ko urtean 
amaitu zana, eta VIIIn Urbanok sagaratu(5) egin ebena. 187ko metro daukaz luzetara eta 
1357`15metro zabalean, goialdean 137´50m. daukaz, ta goil-erdiak 42´45m. begiz-begi(6).

Bramante eraikille edo etxegilleak antolatu eban argintza onen egitaraua(7), eta IIn 
Julio Aita Santuak baieztu.

Sanzio edo Urbino´tar Rafael(8) izan zan urrengo egillea, bere Giokondo ta Sangalloko 
Giuliano´tar Fray ikasle edo etxegillezko lagunekin. Gero Peruzzi´tar Baldassare Sangallo´-
tar Antonio, eta 1.547ko urtean Migel Anjel, goil-erdia pizkundeko itxuran egin ebena(9). 

100urte beranduago Maderno´tar Karlok emon eutson Erromako eleiz nagusi 
orreri latiñezko gurutz antzekoa.

Sixtina´ko otoiz-tokia, luzeran 40m, zabaleran 15m, eta 18m goi aldian daukanak, 
IVn Sixtok, edo Bazio Pintelerik aginduta egin zan. 

1.512ko urtean Azillaren 1ean, IIn Julio aita Santuak, zabal-aldi aundiagoa emon eutson, 
eleizaren-sapaia(10), iztuku berrian margoztu egiazan Testamendu zaarrezko ta Asken-Epai-
ketazko irudiak Migel Anjeleri aginduta, eta IIIn Paulok eskatuta, altararen ormak iztuku 
margoan, 6 urteko apean amaituta, 1.541eko urtean Abenduaren 25ean zabaldu zana.

Batikanoko Uriak, esar lekua dauko bere barruan, eleiz katolikuaren egoitza lez, eta 
izen bi orreik batzuk edo jende guztiak, bardiñak diralakoan erabilten ba dabe, lenen-
goa Uri ta lurraldeari dagokion lez aipatu bear da, besteak, eleizak bideratzen dauan 
eraikitze edo erlijio katolikuen eraspena lez ibili bear diralako, beragan daukolako be-
ren epaiketazko nortasuna, erriarteko eskubide lez. 

Batikanoaren politikazko antolakuntza, goitik berako aginduan eginda dago, erregea-
ren orokorrezko al-osokerian ta kaisertzazko eran, Aita Santua, goiko agintaritzan ezarrita. 

Europan, erregeen azkeneko al-osokeritasuna ta Jaungoikuaren-Aginte lez(11), ge-
ratzen dan kaisar-agintari bakarra izan da. 

 (1) Tailigintzaren Erakus tokia = Museo de la escultura. (2) Margoen-Erakus tokia = pinacoteca o 
museo de pintura. (3) Gaurko Eder-Lanentzako erakus-tokia = Galeria de arte moderno. (4) Eta Luiji 
Nerbik, VIn Paulorentzatt egin eban entzuteko gela aundia = La sala de audiencias que Luigi Nervi 
hizo para Pablo VI en 1.970. (5) VIIIn Urbanok sagaratu ebena = que lo consagró Urbano VIII. (6) 
Begiz-begi = diametralmente. (7) Bramante etxegilleak antolatu eban argintza onen egitaraua = que 
fué Bramante el arquitecto quien proyectó la construcción de éste edificio. (8) 1.483ko urtean Sanzio 
edo Urbino´tar Rafael etxegille ta margolari aundia = Italiako Urbino´n, edo Italiako Pésaro lurraldean 
Urbinoko Urian jaioa eta 1.520ko urtean Erroman il. (9) Batikano´ren Goil-erdia, pizkundeko itxuran 
egin ebena = que hizo la cúpula del Vaticano al estilo renancentista. (10)Eleizaren-sapaia iztuku berrian 
margoztu egian = mandando después a Migel Anjel, que pintara la bóveda al fresco. (11) Jaungoikuaren 
Aginte lez, eta erregeen azkeneko al-osokerizko agintaritza geratzen dana = que en Europa son la últi-
ma Teocracia, y absolutismos reales que como heredad del medioevo quedan.



49

E

2. 12. Batikano´ko, edo Aita Santuen edestia.
 Kristo il zan urtetik, edo kristautasunezko alditan sartu gintzazan utsezko asie-

ratik, San Pedro il zaneraiño, onek 67 urte bete ebazanakaz. Aita Santuen edestian 
sartuta, guri arduratzen jakuna, 325eko urterarte I San Silbestreen denboraraiño, 35 
Aita Santu aldatu zirala, eta 756ko urtean, eleizaren jakineko edestian IIn Estebanegaz 
asi orduko, beste 67 Aita Santu aldatu zirala.

2. 13. Oar txiki bat emen.
Gauza baten bat orregaitik, oker dago emen, ondo dakigulako, Arrianoren denborea 

325eko urtean amaitu bazan, eta 325eko urtean I Konstantino ta I Silbestre Aita San-
tuak, Kordobako Osorio gotzaiña, ta Bito ta Bizente abadearekin Nizeako eleiz batzar 
nagusian, zelan Mundu osorako sortu ta siñezkatu eben, guri Jaungoikuak egindako gau-
za lez beti esanda: “iru sasijainkoen katolikotasunezko aberkidetza, Zezareako Eusebiok 
antolatu eban siñizbideko kredoagaz ikur lez, Munduko gizaki guztiak erabili egien”.

381eko urtearen baiño ariñago, eta Damaso Aita Santuaren denboran, Konstantino-
plako leen eleiz batzarra egin zanean, eleiz barnean ebatuta egon ziran ziñauskeriak kentze-
ko, Nizean, “Ispiritu Santuaren jainkotasuna” ziñezkintzatu ta baieztu bazan, emen, kendu 
gura eutsoen. Ez ebelako onartzen, uso-ar orrek, jainkotasunezko egazkerietan ibili zedin.

431ko urtean Efesoko eleiz batzarrean, Zelestino Aita Santuaren denboran, Nes-
torio gaitz-etsi gura eben, onek ez ebalako onartu gura Kristoren Jaungoikotasuna. 
Orren ostean Kristoren ama Jaungoikuaren ama lez izendatu eben.

451ko urtean Erromatar Marziano kaiserrak, I Leon Aita Santuagaz, Kaledoniako eleiz 
batzarrera deituz, berton Nestorio ta Eutikeseri, birao´ko(1) madarikatasuna ipiñi gurean, edo 
eleizatik eskomunikatzeko agintea baieztu eben, Kristoren jainkotasuna ta gizatazunak, jain-
kotasun bitan baieztu egin ebazalako, Alejandriako Dioskoro´ren monofisismoen(2) aurka.

Eta emen ikusten da argi ta garbi, eleiz katolikua ez dagola eginda Goiko Jain-
koagaitik, Urak, ez dauelako Bere Arauditasuna, izkilluaren indarragaz ezartzen, Igo 
Konstatino ta Igo Silvestre Aita Santua, Osorio gotzaiña ta Bito ta Bizentek, eskomu-
nikazioakaz egin eben antzera. 

553ko urtean, Justiniano eta Bijilio Aita Santuak deituta, Konstantinoplan egin 
zan bigarren eleiz batzarrean, Greziako Orijenes´ek bere lanetan, Aita Santu eritzien 
ustez egin ebazan akatzak, ta nestorianoren iru txatalak zigortu edo gaitz-etsitzeko, 
batu zan. 

680-681eko urtetan IVn Konstantinok deituta, Konstantinoplan egingo zan iru-
garren eleiz batzarra, San Agaton ta IIn Leon Aita Santuak, mai ori bideratuz, mono-
telitasek(3) edo Jesusen borondatean, jainkotasunezko borondate bat bakarrik egoala 
oldozten ebenak, gaitz-etsitzeko(4).

(1) Birao = voto, juramento, maldición, imprecación, anatema, etc. (2) Monofisismoa edo gauza bien 
izateagaz, bat izatea = que en la enseñanza dogmática del catolicismo, no existen en Cristo dos 
personas diferentes divina y humana, sino humana y divina a la vez. (3) Monotelitas o corrientes 
doctrinales que no admitian en Cristo más que una única voluntad divina. (4) Gaitz-etsitzeko = para 
condenar. 
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Batzar asko egon dira eleiz katolikuaren bizitzan, baiña aaztu gure dabela esan lei-
ke, katolikotasunaren aberkidetza bidez, sortu edo ezarri ziran astokerizko ziñezkintza 
guzti orreik, leenengo urte orreitan.

2. 14. Aita Santuen edestiari ostera ebatuz.
 756ko urtean eta IIn Estebanegaz asten gara, Aita Santuari dagokion edesti onegaz.
1.798, frantzezaren gudalozteak, VIn Pio Aita Santua baitu edo atxilopetu egiten dabe.
1.846ko urtean Bagillaren 16an, IXn Pio Aita Santua aukeratzen dabe Erromako 

Aita Santu lez. 
1.848ko urtean Azillaren 24an, IXn Pio Aita Santuak, Italiako aberkidetasunaren 

aurka egoteagaitik, abade mozorruta, alde egin bear izan eban Batikanotik, Italiako 
aberkideak, bere atzetik euki ebazalako atrapau gurean. 

1.850eko urtean Jorraillaren 12rarte ez zan IXn Pio Aita Santua, bere atzerritasune-
tik ostera agertuko, Erromako Batikanon, Aita Santuen eseri lekuan ezartzeko. Orain-
diño be, Erdiugarte orreitan bizi ziranak, Italiaren lurraldeari aberritasunezko batzango-
tasun bat emoteko ametsean, edo, nortasunaren aberkidetza barri baten itxuran emongo 
eutsoen itxaropenagaz egon zirenaren, amorratuzko etsai aundi bat biurtuz egoalako.

1.854ko urtean Abenduaren 8an, Jesus´en amagaitik aldarrikatu eben: “sortzezko 
pekatu barik jaio zala”, eta orregaitik errubagea zala, edo ta sortzez garbia zala, Jaun-
goikuaren ama izendatuz. Bai ta bide batez, Aita Santuaren “uts-ezintasuna”(1).

1.859ko urtea, urrengo urteagaz, oso garrantzi aundiko urteak izango ziran Ita-
liako aberkideentzat, Frantzezaren laguntzagaz, Austriari aurkezten dautsolako guda, 
Milan´eko Uria menpean artuta, Toskanako dukerriaz batera.

1.860ko urtean Garibaldi ta bere gudariak euren arkondara gorriekin, Bi-Siziliako 
Borboien erregetza menperatu eben, Piamontesak, joan zan urtean gud-antzeko bat eginda.

Eta Garibaldi, apaizaren aurkako amorratu lez, Aita Santua atara gura eban Erro-
matik, bere esan ospatsuagaz: “Erroma a la IL”.

IIn Biktor Manuel´ek alderantziz, eta Garibaldi geratzeko aitzakiagaz, bere guda-
lozteak, Aita Santuaren lurraldeetara bialdu ebazan.

1.860ko urtean IIn Biktor Manuel Italiako erregeak, Aita Santuen Laterriak artzen dauz 
menpean, eta Erromako etxea ta itsas ingurua bakarrik itzi eutson IXn Pio Aita Santuari.

1.860ko urtean Bagillaren 20an IXn Pio Aita Santuak, bere amurru guztiagaz ex-
komunikatu edo eleizatik kanporatu eban IIn Biktor Manuel, gero “Qui nuper” es-
kutitz(2) gogorra agertuz, Italiako gobernu barriaren aldekoentzak bideratuta egoana.

1.861eko urtean Epaillaren 17an, IIn Biktor Manuel egin eben Italiako errege.
1.866ko urtean IIn Biktor Manuel´ek, Beneziagaz jabetu zan.
1.866ko urtean Italiako gobernu barriak uste dau, ordua zala Italiako lurraldeak 

batzeko aberkidetasunezko nortasunaren jaurpide bategaz zuzentzeko, eta Aita San-
tuari eskeiñi eutson, Batikanokoagaz batera, Sant´Anjelo, ta Tiber ibai inguruan agin-
du egiala bakarrik, erregearen al-osotasunezko eran. 
(1) Uts-ezintasuna = infalibilidad del Papa. (2) Eskutitz gogorra agertuz = encíclica.
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IXn Pio Aita Santuak, oso aserre baztertu eban eskeintza ori, bere ustez, aldiko 
almena(1), bearrezkoa zalako, arimaren almenak arazo barik bideratu edo zuzeneko 
bidetan ezartzeko. 

1.870eko urtean Azaroko 20an Italiako errege IIn Biktor Manuelek, Franko-Pru-
sianoren gudan, garaipena lortuz, eta Frantzezaren gudalozteak Erromatik alde egin 
ebenean, Erroma artzen dau, Italiako erreiñuaren Uri nagusi barri lez izendatuz, IXn 
Pio Aita Santuaren ezetz aundienagaz, gobernu barri orren kideak, Aita Santuaren 
jabetzazkoa zan Kirinaleko jauretxea gura ebelako, Italiaren lendakarizko egoitza lez.

Emen batu ziran leen aldiz Italiako lurrak erri bat bezela. 
K.a. 753ko urtetik Italian egon ziran Etruskoen bidetik, gudalozteak antolatuz eu-

ren saleros tokiak babesteko, eta gero gudalozte orreik, Etrusko-eurak menperatu on-
doren Erromatar kaisertzazko gudalozteen menpean eukiteko, agertu jakien Godoa-
kaz, Italiako lurraldeak beste kaisertzazko eritzi barri baten itxuran, edo nortasunezko 
naasketa baten biurtu zan, Europako erregeentzat, bakotzaren jabetasunezko(2) bitxi 
bat izan zan arte biurtu ebena, bat edo besteen garaipeneko jabetzaren agindupean bizi 
egiezan. Erromatarrezko kaisar eritzien gudalozte orreik, Erdiugarte orren lurraldeetan 
bizi ziran errigizartearen nortasunak, ezereztu edo zirriborrotu egin ebazalako.

Dana dala, argi dago, Aita Santuak ez ebala onartzen, bera baiño gorago edo beren 
gaiñetik eukitea aldiko almenik, katolikotasunaren aberkidezko erlijio bidetik, almen 
zuzena eukelako, edo bere ustez, Jaungoikuak emonagaitik eukelako. 

Aita Santuak, IXn Pio´tik asita, ezin eben ulertu Italiako Erdiugarte ori erri bat 
lez, euren ziñeskintzatuaren katolikotasunezko aberkidetzagaz naikoa euki ebalako. 

Orregaitik ez eben Italiako lurralde ori sekula be, erregezko, edo Laterri(3) lez 
onartu, berton lenengotik egon ziran erri-leiñuakaz, IIn Biktor Manuelen atxilotu lez 
geratuta, Aita Santuaren izango zan Erromako Laterria, Italiako Laterriaren barruan 
geratzen zalako, eta Italiar orreik, Italia ta Erromako lurralde orreik, euren Aberri ta 
Uri nagusi lez gure ebazalako, ez Batikanoko Laterri lez.

1.870eko urtean dana dala, IXn Pio Aita Santuak, ez eban gura Batikanoko giltzak 
IIn Biktor Manueleri emon, eta Italiako gobernuak baikuntzazko lege bat atarata(4), 
IXn Pio Aita Santuaren agintaritza, errege baten agintaritza lez geratzen zan, nai ta 
Batikanoko Laterria, Italiaren menpeko Laterri lez geratu(5). Arik eta 1.929ko urtean 
Mussolinigaz, Batikanoko lurralde ori, askatasunezko Laterri bat lez geratu zan arte.

1.878ko urtean il zan IXn Pio Aita Santua Erroman, atxiloen damu edo sendime-
nagaz. 

1.917ko urtean XVn Benediktok, Munduko guda Nagusia urtenda egoanentzat, 
bakezko egitamu bat aurkeztu eban, eta Europaren erri arteko guztitik, iñork, ez eutson 
jaramonik egin.

IXn Pio Aita Santuaren bizia Aita Santu lez, luzeena izan zan katolikotasunezko 
eleiz onetan, 1.846ko urtetik, 1.878ko urterarte iraun ebalako.

(1) Aldiko almena = poder temporal. (2) Europako erregeen jabetasunezkoa = Italia estaba dividida en 
multiples trozos,teniendo como propietarios, a todos los reyes de Europa. (3) Laterri = estado nación.  (4) 
Baikuntzaren lege bat = que publicó una “Ley de Garantias”. (5) Batikanoko Laterria, Italiako Laterri lez 
geratu = Que el estado nación Vaticano quedaba sin ningun poder, inmerso en el estado nación Italiano.
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1.929ko urtean Otsaillako 11n, XIn Pio Aita Santuen denboran, Letraneko on-
gundearen izketak edo elkarpideak ospatu ziran, 1.870eko urtean franko-prusianoko 
gudan, Italiako errege IIn Biktor Manuel´ek Erromako lurraldeari kendu eutsoezan lur 
bidez, sortu zan eskubideko eztabaidari, azkena emon edo bakez amaitu zedin.

Gasparri´tar Pietrok Batikanoaren aldetik siñatu eban ongunde ori, eta Italiako 
erregeen aldetik, Kaisertzazko almenakin leenengo ministrua izendatuta egon zan 
Mussolini´tar Benito faziztea, eleizaren lurralde txiker orreri, Laterrizko aberkidetza 
emoteko(1). 44 eun-areako edo lau ektareako Lurralde orren leen Jaurlaria(2). Diruen 
ardurazko arloetan, goitsu edo jakintsua izan zan Kamillo´tar Serafín zan.

1.937ko urtean, XIn Piok, “Mit Brennnder Sorge”ko enziklikea edo idazkai luze bat 
argitaratu eban, gizartekeriaren aberkidetzari(3) aurre egiteko, (nik, ez dotena sinisten), 
ariñautik Frankok, Erdiugarte onetara, Italia ta Alemaniatik ekarri ebazan izkillu ta 
guda tresneri guztiak, bereinkatu ebazalako, beren Aberkide-Katoliku Gurutzada sa-
kratuagaz, irabazi egien. Edestitik zear, Gudalozte indartsuenak eukiten ebazan erre-
geari, emoten eutsoelako Kaisar Katolikuen domiña aundi ori, Izadi onen giza guztia, 
katolikotasunaren aberkuntzan batzangotzeko.

Alderantziz: “Gizartekerizko Aberkidetzari bideak zabaldu ondoren, Europa guztiko 
lurraldeak, bai ta Batikanoen lurraldeak be laterrituz gaiñ, aberkidetu egin ebazan, norta-
sunaren edozelango izen ta izkuntz baragarri bat emonda”, “Milla urteko azkuntzan lortu 
ziran Jendekuntzazko(4) benetako aberkidetzak, ezereztu gurean, edo alboratu naian”. 

Kosta egingo jakiena, Euskalerrian milla urte askotan, jendekuntz bidetik, Jaun-
goiko. Irasleari begira eginda dagoelako, bere nortasunaren Askatasunezko sen demo-
kratiko ederra lortu ebena. Eta ori ez da kentzen aiñ errez.

1.939ko urtean il zan XIn Pio Aita Santua, eta bere ordez, XIIn Pio ezarri zan 
San Pedroren aulkian. Eta Munduko IIn Guda asi zanean, XIIn Pio Aita Santuak 
Batikanoa, Alderdi edo aldera-bageko lez aldarrikatu ebanean, Batikanoren lurpeko 
artzuloak atzurkatu ebazan, ia San Pedroren illobia berton egon bazan edo ez, bien 
bitartean eskumatar faziztakaz jokatuz.

1.958ko urtean il zan XIIn Pio Aita Santua, eta bere ordez XXIIIn Juan izendatu eban. 
1.962ko urtean XXIIIn Juanek, Batikanoko II Elei-Batzar nagusia egiteko agindu eban.
1.963ko urtean il zan XXIIIn Juan Aita Santua, eta IVn Paulo ipiñi eban bere ordez.
1.965eko urtean VIn Paulok Batikanoko IIn Batzar Nagusiak bukatutzat emon ebazan.

(1) Laterrien aberkidetza emoteko = para dar a los estados pontificios, la categoría de 
ESTADO-NACIÓN. Sabrian estos dos, algo sobre lo que es el derecho de las naciones, o aquien le 
deba concernir ?. (2) Lurralde orren leen jaurlaria = Diruaren biltzaille aundia zan Camilo Serafín 
izan zan leenengo jaurlari edo agintaria. (3) Gizartekeriaren aberkidetzari aurre egiteko = para ha-
cerle frente a los nacional socialismo. Cosa que estimo incorrecta o falsa, porque para entonces ya 
habia entrado Franco en ésta península, con su cruzada nacional-católico socialista, cosa que con-
tradice totalmente al Papa Pio XI, que bendijo los armamentos que Franco trajo aquí. Donde tienen 
una equivocación diametral, puesto que los nacionalismos que se fabrican artificialmente, no son 
como a los nacidos física y culturalmente se les llama, pues los primeros son fruto de colonialismos 
esclavizadores caprichosos, que nada tienen que ver, con los “nacimientos-fisico-kultural-naturales”, 
pues son estos los que tienen el derecho inequívoco, a ser considerados COMO NACIONES, en el 
orden natural de ésta creación naturalizada. (4) Milla urteen azkuntzan lortu ziran Jendekuntzazko 
aberkidetasunari, bide guztiak moztuta ezeren LOTSA-BARIK” = cerrando toda posibilidad ética 
a todas las verdaderas naciones culturales. Que son las únicas que tienen verdadero derecho a ser 
NACIONES, porque son los verdaderamente nacidos en ésta Naturalización, naturalizada para el 
ejercicio moral de la Humanidad por el Dios-Creador. 
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1.978ko urtea, iru Aita Santuen urtea zana: Dagonillaren 6an VIn Paulo il; eta bere 
ordez I Paulo ipiñi eben, 33 egun barru il zana, Aita Santu lez 1.978ko urtean Dago-
nillaren 26´tik, Iraillaren 28raiño ordezkatu ebena. Azken baten eta 1.978ko urtean 
Urrillako 16an Poloniako IIn Juan Aita Santua aukeratuta.

1.981eko urtean, IIn Juan Paulo Aita Santuak, XXIIIn Juan Aita Santuak Batika-
noko IIn eleiz-batzarrean egin eban guztia, ezereztu eban. San Pedroko enparantzan, 
euki eban txarkeri edo gaztakeritik, gitzigaitik bizirik urten da.

2.001eko urtean Otsaillaren 11n IIn Juan Paulo Aita Santuak, oiñarrizko legea 
baieztatu eban Batikanoko Uri edo Laterrientzat.

2.005eko urtean IIn Juan Paulo Aita Santua ilten da, eta bere ordez XVIn Bene-
dicto Aita Santua ipinten dabe.

2.013ko urtean IIn Juan Paulo Aita Santuari ordezkatu eutson XVIn Benedikto Aita 
Santuak, 2.013ko urtean egin zan Batzar Nagusia ospatu ebenean, uko egin eutson Aita 
Santu izateari, ta bere ordez Bergolio´tar Jorje Mario aukeratu eben Franzizkoren izenagaz.

2.013ko urtean Batikanoko Laterria, San Jose ta Goi Angeruko Migel Sagaratu´a-
ri eskeiñi eutsoen.

2. 15. IIn Errepublikaren aldarrikapena eta bein-beiñeko gobernua(1).
Leenengo Errepublikeak, bizi laburra euki eban espainitarren artean, 1873ko urte-

tik 1.874ko urteraiño iraun ebalako bakarrik, oraindiño, gudako ta eskumatar menpe-
ratzail indarrak, aundiagoak izan zirelako.

1.930eko urtean Dagonillaren 17an Montaner ta Maura´tar Antonio(2) ta Mi-
gelek, euren Eskuma´tar Liberal Alderdi eta Errepublikatar gordetzaillearen izenean, 
urte ta egun onetan Donostian ospatu zan ongundeko batzarrean egon ziran, erregezko 
agintaritza kendu ondore, errepublikaren eritzizko jaurkintzan ezartzeko.

Ongunde orren erabagi bidez, Errepublikaren eritziko batzar bat sortu zan, Erdiugarte 
onen giza, euren espainitar konstituziozko Errepublikaren eritzi barri orrekin bideratzeko.

1.930ko urtean Abenduaren 12an Jaka´ko gudaltegian edo gudari-etxean, Galan, 
ta Ernandez´tar Garzia kapitaiñak matxinatu ziran, Errepublikaren jaurkintzazko eri-
tzia aldarrikatzeko.

Eskara bideratu ziran matxinatu orreik, ta gobernuaren gudalozteak geratu ebaza-
nean, epaitu ostean, tiros il ebazan.

Madrilleko Lau Aizetako egazkin-zelaian, Frantzizko Franko´ren anaia, Franko´-
tar Ramon, eta Keipo de Llano´tar Gonzalo matxinatu ziran.

Erregeen jauregia, bombas jo edo bonbakatu gura eben, gudal matxinoak, alda-
rrikatu zitezen. Franko´tar Ramonek baiña, Sabatini´ko baratz edo lorategietan, ume 
batzuk olgetan egon zirala ta, ez eban bonbarik bota.

Eta naikoa zan bonba orreik ez botatea, beste gudal nagusi matxinatuak geldi egon 
zitezen. Eta egazkiñ-zelai ori gobernuaren gudalozteakaz inguratuz geratuta, an egon 
ziran gudal nagusiak egazkiñez, Portugalera alde egin eben.
(1) Beiñ beiñeko gobernua = gobierno de transición, provisional. (2) Maura ta Montaner´tar Antonio 
= 1.853ko urtean jaio zan Mallorkako Palman, eta 1.925eko urtean Madrilleko lurraldearen Torrelo-
doneseko Urian il. Espainitar politiku ospatsua izan zana.
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A ta guzti, gobernuko indarragaitik inguratuta egon ziran matxinatuak, Errepubli-
kako gidari edo zuzentzailleak, ta batzordeko batzuk, euren artean Alkala-Zamora´tar 
Nizeto(1) egoala, an geratzen ziranak, arrapau ebazan.

1.931ko urtearen Epaillan, Erritarren aurrean egin ziran epaiketazko emaitzak, 
sei illabete ta egun bateko zigorrakaz urten eban, gero, baldintzapeko askatasunekaz 
ordaindu ebena.

2. 16. IIn Errepublikako bein-beingo edo bitarteko Jaurbidearen kideak.
Espainitarren IIn Errepublika demokratikoa deitzen jako, XIIIn Alfonsok euki eban 

erregetzazko jaurkintzaren ordez, 1.931ko urtean Jorraillaren 14an sortu ta aldarrikatu 
zanetik, 1.939ko urtean Jorraillaren 1ean, Frankok ekarri euskun anai arteko guda, edo 
katolikoen aberkidetzazko gurutzada sakratua asi zanetik, amaitu zaneraiño denborari. 

Guda ostean, Frankok ipiñi eban kaisertzazko agintaritzapean bizi bear izanda, ia 
40 urtetan.

1.931ko urtearen Otsaillan XIIIn Alfonso erregeak, Berenguer´ek bere jaurbideari 
utziazo egin eutson ostetik, Aznar ta Kabañas´tar Juan Bautistari agindu eutson, jaur-
kintz barri bat antolatu egiela. 

1.931ko urtean Otsaillaren 18an, erregetzaren guztiko eritziaren ministruakaz 
osotuta egon zan gobernu barri bat aurkeztu zan. 

Askodun edo askotariko eritziakaz egindako gobernu orrek, berak bakarrik agertu 
eban, XIIIn Alfonso erregeen eziña, zuzenbide bat aurkitzeko, bai ta gaiñera erregeen 
izaerak euki ebazan arazoak, asko ziran, orekaz konpontzeko.

1.931ko urtearen Jorrail-Abenduko bein-beingo jaurkintzan, eta 1.931ko konstituzioa 
aldarrikatu zanetik, jaurkitzazko antolaketetan asi ziran, IIn Errepublikeari bideak zabal-
tzeko, eta orretarako, bakezko 1.931-1.936ko urte bitarteak, iru ekiñalditan ikertzen dabe.

1.931-1.933ko urte bitarteko len ekitaldian, IIn Errepublikako bein-beingo edo bi-
tarteko Jaurbidearen kideak: Albornoz´tar Albaro; Alkala-Zamora´tar Nizeto; Maura´tar 
Migel; Largo Kaballero´tar Franzizko; De Los Rios´tar Fernando; ta Lerroux´tar Alejan-
dro izan ziran, espainitarren erriak bear ebazan politikuak, berrikuntza orreik egiteko.

1.933-1.935eko bigarren ekitaldi onetan, urte bi baltzak deitu eutsoezan urte bi 
onen bitarteai. Errepublikaren ertzeko alderdikoa zan Lerrouxtar Alejandro ipiñi eben 
gobernuen gidari, Lege-Biltzar bidetik “Espainitar Askatasunezko Eskubitar Alkar-
teagaitik” (CEDA) lagunduta(2) egoana, lenengo urte bietan sortu ziran akatsak, kon-
pontzeko itxaropenean.

(1) Alkala ta Zamora´tar Nizeto = 1.877ko urtean Kordubako Priego´ko urian jaio zan, eta 1.949ko urtean 
Buenos Aires´en il. 1.917ko urtean, gobernuaren laguntzaillezko ministrua izan zan (fomento). 1.922ko 
urtean gudarako leen ministrua. 1.930ko urtean Primo de Riberak euki eban politikaren aurkakoa izan 
da, Matxinatuko batzarraren lendakaria izan zan, 1.931ko urtean XIIIn Alfonsoren erregetza kendu ebe-
na. 1.931ko urtean, bitarteko gobernuaren lendakari izan zan. Eta 1.931ko urte ortako Jorraillaren 14an 
IIn Errepublikaren Lendakari lez izendatu ebena. 1.936ko urtearen Jorraillan kendu eben gobernuko len-
dakaritzatik, eta bere borondatez atzerritu zan, izkuntzaren jakitunen batzarrekoa be izan zan eta abar.  
(2) Lege Biltzarretik “Espainitarren Askatasunezko Eskubitar Alkarteagaitik” lagunduta =Ayudados desde 
el parlamento por la “Confederación Española de Derechas Autónomas” (CEDA). 
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Urte bi onetan sortuko ziran garrantzienetariko akats gogorrenak, 1.934ko matxina-
dan esagutuko zan lez, Asturiaseko socialista ta lege-bagekoak(1) sortu ebena, ta erritarren 
Matxintasun gogorrenean biurtuta, gobernukoak, gudalozteen indarragaz bakeztu ebena.

Irugarren azterketako ekitaldi onetan: 1.936ko urtean egin ziran auteskundeakaz 
argitzen da, ezker aldearen batasuneko erritarrak(2) lortu eben garaipenakaz. 

Bost illabetetan bakarrik erria jaurri edo zuzendu ebena, Uztaillaren 17 ta 18ko 
egunetan Franko´k, anai arteko guda, (Euskaldunentzat, atzerritarren guda zana), edo 
“sakratuzko gurutzada santu” lez: “Katolikotasunaren Aberkidetzazko(3) gizartekerian 
batzangotzeko izenegaz, guda madarikatu ta zitala ekarri euskulako.

2. 17. IIn Errepublikaren Aldarrikapena.
1.930eko urtearen Urtarrillan Primo de Ribera´tar Migelek, uko egin eutsoenean 

bere jaurkintzari, XIIIn Alfonsok, bere aukerazko almen guztiak ipiñi ebazan abia-
dan, bere erregetzaren eritzizko taldeak, len euki eban eragipenezko sendotasuna lortu 
egien. Nai ta erregetzaren aldeko taldeak oso makal ibili arren.

XIIIn Alfonsok orretarako, Berenger ta Fuste´tar Damaso(4) ipiñi eban gobernua-
ren leen ministru lez. Onek baiña, ez eban euki indar geiagorik, espainitarrak lengo 
konstituzioaren arauetara eroateko.

1.931ko urtearen Otsaillan XIIIn Alfonsok, Berenger kendu eban “bere makal edo bi-
gunezko jauntzar jaurbide(5) lekutik”, eta Liberal alderdiaren aurretik ibili zan Alba´ri(6) es-
keiñi eutson gobernu orren lendakaritza. Eta onek ez ebalako artu gura zeregiñ ori, Santzez 
ta Gerra´tar Joseri(7) eskeiñita, au Madrilleko “Jarraibidearen espetxera”(8) joan zan, berton 
egon ziran Jakako matxinatuengana, eta eurei eskaiñi eutsoezan ministeritzaren zorroak(9).

Asken baten XIIIn Alfonso erregeak, Bautista ta Aznar´tar Juan amiral´ari eskaiñi eutson 
espainitarren gobernuaren lendakaritza, eta liberal ta gordetzaille alderdien gudal zar guztiak 
sartu ebezan gobernu orreitan, adibidez: Romanones kondea; Garzia ta Prieto´tar Manuel; 
Maura ta Gamazo´tar Gabriel; Maura´tar Antonioren semea; eta Bugalla´tar Gabino.

Gobernu onek, egutegi barri bat aurkeztuta: 1.931ko urtean Jorraillaren 12an os-
patuko ziran Udalaren auteskundeak. Eta gero Araudi-Batzarraren auteskundeak.

1.931ko urtean Jorraillako 12an ospatu ziran auteskundeetan, emoitza onek agertu 
ziran: 22.150 zinegotzi, erregetzaren betiko alderdien taldekoentzat, eta 5.875 ziñe-
 (1) Asturiaseko Gizartekerizkoak edo Sosialistak eta lege bagekoak = Socialistas de Asturias y los ácratas o los 
de sin ley. (2) Ezker aldeko erri-batasunaren garaipenak = los triunfos del frente popular. Frantzian sortu ziran 
leenengoz, “Frente-Popular” onen ekintzazko eritzi au. 1.936ko urtean espainitarren lurraldean. Eta 1.937ko 
urtean, Txilen askenez. (3) Sakratuzko izenakin lez: “Gizartekeriaren katolikotasunezko Aberkidetzagaz” = que 
en el nombre de una gran cruzada, nos traian el establecimiento definitivo del “Nacional Socialismo Católico” 
como directamente ordenada por Dios, o el dios que ellos profesan, que ha durado hasta hoy, con grandísimos y 
gravísimos problemas sociales de identidad irresolutos. (4) Berenger ta Fuste´tar Damaso jenerala eta Xauen´tar 
kondea = 1.873ko urtean Suban jaioa, eta 1.953ko urtean Madrillen il. (5) Bere makal edo bigunezko jauntzar 
jaurbide = que le quitó de la dictadura blanda que estaba ejerciendo. (6) Alba´tar Santiago = 1872ko urtean Za-
moran jaioa, eta 1.949ko urtean Donostin ildakoa. Gordetzailleakaz egon zan leenengo, gero 1.905eko urtean 
Liberalen alderdira aldatu zana, ortik aurrera: 1.906ko urtean Itsasoko ministeritza; 1.912-1.915ko urtetan 
erriaren diru kontuetan; 1.912-1.917ko urtetan Irakaspeneko ministeritza; 1.917-1.918ko urtetan Laterriaren 
ministeritzan. Ribera´tar Primoren denboran, Frantzian egon zan atzerriratuta, eta au jausi zanean espainita-
rren jaurkintza eskeiñi eutson XIIIn Alfonsok, eta ez eban artu-gura zregiñ ori. (7) Santzez ta Gerra´tar Jose = 
1.859ko urtean Kordobako lurraldearen Kabra errian jaio zana, eta 1.935ean Madrillen ildakoa. (8) Madrillen, 
Jarraibideko espetxean = carcel Modelo de Madrid. (9) Ministeritzaren zorroak = carteras ministeriales. 
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gotzi, errepublikakoaren ezberdin mota edo eritziko taldeentzat. 52.000 ziñegotzaren 
ezar lekuak, autatubageko jabe barik geratuz.

Eta nai ta erregeen aldeko zinegotziak, errepublikaren aldekoenak baiño askoz geia-
go izan, errepublikanuak, 50eko Lurraldetik, 41eko Uri nagusietan, irabazle urten eben.

Madrilleko zinegotzi artean, errepublikanuak, erregearenak baiño iru bider geiago 
atara eben. Eta Bartzelonan lau bider geiago.

Geroagoko ikerketak baiña 19.035 zinegotzi erregearen gobernuko eritzien alde, 
39.568 zinegotzi Errepublikanoak, 15.198 zinegotzi, Tradizio zaleek, osotasunezko 
karlistentzat, Euskal Abertzaleak, Askatasunezkoentzat, ta abarrezko zaleentzat. Az-
ken auek, ezin ebela ziurtasunezko erakundez mail baten lerrotuta agertu 

Eta auteskunde orreik, zein, noren alde egon ziran, edo erregetzaren aldekoak zen-
bat ziran jakiteko, izan-gaitasun orregaz orokorrezko auteskundeen legeak aldatzeko 
ospatu ba ziran auteskunde orreik, errepublikako alderdikide guztiak, erri-autarki lez 
artu eben, bereala IIn Errepublikaren jaurbideak ezartzeko. 

Oyos´eko(1) markesak auteskunde onen gora beran: “garrantzi aundiko errien al-
bisteak, Uri nagusiarenak beste txarragoak zirela esan eban.

Eta auteskunde onen emaitza, erregezko eritziaren aurka agertu bazan, erri ta 
Urietan autarki-bozka, faltsotu edo naastekatu barik egon zalako zan. Eta orrek, baka-
rrik esangura ebena, XIIIn Alfonso Prin´en jaurbideari larregi ondoratu zalako, guztiz 
aipubage edo euki eban azkeneko izen-onenagaz be, guztiz ondatuta geratu zala.

1.931ko urtean Jorraillaren 13an, Aznar ta Kabañas´tar Juan Bautista(2) gorteko 
batzarrean aurkeztu zanean, ministruen batzarra ospatzeko, ta berri-idazleak itandu 
eutsoenean: “Ministro, hay crisis de gobierno ?”.

Aznar-Kabañasek erantzun eban: 
“¿ Que si hay crisis de gobierno ?. ¿Qué más crisis desean ustedes, que la de un pais que se 

acuesta monarquico y se levanta republicano ?. 
Gobernuaren batzarrean de la Zierba ta Peñafiel´tar Juan, laguntzaillezko ministe-

ritza eroaten ebenak, mukertasunezko(3) edo agertzen egon zan askatasunezko eritziari 
itxaroten, gogorrean eutsi(4) egin bear eutsoela gobernuari esaten eban: “Hay que cons-
truir un gobierno de fuerza, implantar la censura y resistir” esaten ebalako indar guztiagaz.

Zeri eutsi bear eutsoen eurak, euki eben almenezko indar guztiagaz ?. 
Edo ta, erritarren bearkuntzak jaurkitu barik, zeri egon ziran jaurkintzen ?.
Argi dago, okerrezko gauza aundi bat dagoela emen, jaurpide orreik, berekotasunaren 

aurka egiteko, euren erritarren aurka egiñez gain, berton eta eskubide bardiñakaz dagozan 
erri ezberdiñaren aurka egiten ebelako.

Nekez ulertzen direnak dira: Goiko Jaungoiko Iraslearen Legeen aurka, ain gogor egiten ba dabe.
Araujo ta Bugallal´tar Gabino kondea(5), ta Garzia ta Prieto´tar Manuel(6) Alu-

zemako markesaren antzekoak, laguntzen eben, konstituzio barri orrein guzurrezko 
(1) Oyos´eko markesak = Marqués de Hoyos. (2) Aznar ta Kabañas´tar Juan Bautista = Juan Bautista Ca-
bañas Aznar = 1.860ko urtean Kadiz´en jaioa, eta 1.933ko urtean il zana. Espainitarren gobernuan, Beren-
ger Jeneralari ordezkatu eutsona. (3) mukertasunezko = resistencia, insumisión, desobediencia. (4) Eutsi 
= retener, reprimir, que debian sostenerse en sus tésis, hacerles frente. (5) Araujo ta Bugallal´tar Gabino, 
Bugallal´eko kondea = 1.861eko urtean Galiziaren Pontebedrako luraldearen Puente-Areas´eko erritxoan 
jaioa, eta 1.933ko urtean Paris´en ildakoa. (6) Garzia´ta Prieto´tar Manuel = marqués de Alhucema.



Eus
ke

ra
za

in
tz

a
58

eritziak. Baten batek emonda, eurak ekarten ebelako Erromatarren kaisar katoliko 
abertzaletasun menpean batzangotzeko agindua. Nizeako 325eko urtetik, Europa ta 
Mundua jaurkitzeko gaur arte beintzat, menperatzailletasunaren bide edo erea dalako, 
danok eritzi orren azpian artalde lez egon gindezan.

Figeroa ta Torre Albaro´tar, edo Romanones´eko kondeak bideratzen ebazanak 
beste ministruak, dana galduta egoala oldozten ibili ziranen aurka.

Geiago, Lurraldeen orokorrezko gudal kapitaiñak urrutizkiñatik bialtzen ebazan eran-
tzunak, Berenger´tar Damasok ariñautik ta urrutizkin bidez, erantzuteko bialdu eutsen 
itaun eta aolkuak, aurrera egien: “con el curso que les imponga la suprena voluntad nacional”.

1.931ko urtean Jorraillaren 13an, Leoneko Saagun, Gipuzkoako Eibar, eta Ues-
ka´ren Jaka´ko Uriak izan ziran, gobernuak baieztu orduko egun bat ariñago, Errepu-
blikaren ikurriña goratu ebenak.

Gero Errepublikako gobernuak, “Uri Andikien Izenakaz” saritu egingo ebazanak. 
1.931eko urtean Jorraillaren 14an Sanjurjo(1) gudal nagusia, guardia zibillaren zu-

zendari zala, Maura´tar Migel´en etxera joan zan, berton, Frantziko erbestera joan ez 
ziranakaz berba egiteko: Alkala-Zamora´tar Nizeto, Largo ta Kaballero´tar Franzizko, 
de los Rios ta Urrutia´tar Fernando(2), Kasares ta Kiroga´tar Santiago(3), eta Albor-
noz´tar Albaro de(4) Errepublikako zaleen guztiekaz. 

Sanjurjo, Maura´tar Migelen etxera sartuaz, Maura´ren aurrean artez geratu on-
doren, gudalarien kilimusia eginda(5), “a las órdenes de usted señor ministro”, esan eutson.

XIIIn Alfonsok bere aldetik, Alkala Zamora´tar Nizeto´ren antziñako laguna izan 
zana Romanones´eko kondeari eskatu eutson, beragana joan zedin, “Matxinatu Batza-
rarren” lendakari lez, bere ta beren senditasunezkoai, ia bide bat baiezten ba eutsoen 
atzerrira bakez joateko.

Marañon´tar Gregorio(6), XIIIn Alfonso erregearen sendiko osagillea izan zana, 
eta gero errepublikako alderdira aldatu zanen etxean, eguerdiko ordu baterdiak zirala 
egin zan batzar ori.

Romanones kondeak, aldaketazko gobernu bat ipintea eskaiñi eutson Alkala Za-
moratar Nizetori, bai ta XIIIn Alfonsok gobernu orren utziera egitea Asturiaseko 
printzearen alde.

(1) Sanjurjo ta Jakanell´tar Jose = 1.872ko urtean Zaragozan jaioa, eta 1.936ko urtean Lisboa ingu-
ruan ilda, Marrokos´eko gudaldian Gurugu ta Laratxeko mendiak artugurean ibilita, eta il osteko 
Ereñustutako Gurutzearen domiña artuta. 1.932ko urtean, gusadia zibilaren zuzendari izan zanean, 
Errepublikaren aurka matxinatu zan eta espetxeratu ondoren iltera zigortuz, betiko espetxeagaitik 
ordezkatu eutsoen, eta 1.934ko urtean askatu eben Portugalera joanda, 1.936ko urtean Frankoren 
ondora etorteko zanean, egazkiña jausi eta berton il zan Sanjurjo ori. (2) De los Rios ta Urrutia´tar 
Fernando = 1.879ko urtean Abenduaren 8an Malagako Ronda Urian jaioa, eta 1.949ko urtean Lo-
raillaren 31n Nueba York´en il zana. (3) Kasares ta Kiroga´tar Santiago = 1.884ko urtean Koruñan 
jaiotakua da, eta 1.950eko urtean Paris´en il da. Errepublikea sortzeko matximatu guztietan ibilikoa 
zana. (4) Albornoz´tar Albaro de = 1.879ko urtean Asturias´eko Luarkan jaioa, eta 1.954ko urtean 
Maxiko´n il. Lege gizon, Idazle, ta espainitarren politikua zana. (5) Gudalarien kalamusia = el gesto 
que represeta el saludo militar. (6) Marañon ta Posadilla´tar Gregorio = 1.887ko urtean Madrillen 
jaioa, eta 1.960ko urtean Ladrillen il. Espainitar Politiku, Osagille, ta idazle izan zana.
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1.931ko urtean Jorraillaren 12an egin ziran Udalen auteskundeak
Alkala Zamora´tar Nizetok baiña, “Antes de que se ponga el Sol” espainitar lurralde-

tik urten egiela eskatu eban. Romanones´eri oarkizun au egin be: Si antes del anochecer 
no se ha proclamado la república, la violencia del pueblo puede provocar la catástrofe”.

1.931ko urtean Jorraillaren 14ko egunean urten eban erregea bere sendiagaz atzerrira.
1.931ko urtean Jorraillaren 14an, goizeko seiterdietan aldarrikatu zan IIn Errepu-

blikako Jaurkintza. Erregea, Kartajenako kaian itsasontzia artuta, eta bere senidetasuna 
suburdia artuz Frantzira atzerriratu ziran.

1.931ko urtean Jorraillako 14an, Eibar izan zan goizeko seiterdietan leena, Erre-
publikako ikurriña goratu ebena. Gero arratsaldean, beste Uriak goralduta: Balenzia, 
Bartzelona ta Madrillekoak artean zirala, euren auteskundeetan nagusitaun aundiak 
lortu ebazalako. 

Eibarko idazle Etxebarria´tar Toribiok, alan idatzi eban IIn Errepublikako aldarri-
keta bere liburu “Ibil aldia Oraitzapeneko Erritik”(1):

...y antes de las seis de la mañana habíase congregado el pueblo en la plaza que se iba a 
llamar de la República, y los concejales electos del domingo, por su parte, habiéndose presen-
tado en la Casa Consistorial con la intención de hacer valer su investidura desde aquel ins-
tante, se constituyeron en sesión solemne, acordando por unanimidad proclamar la República. 
Acto seguido fue izada la bandera tricolor en el balcón central del ayuntamiento, y Juan de 
los Toyos dio cuenta desde él al pueblo congregado, que a partir de aquella hora los españoles 
estábamos viviendo en República.

1.931ko urtean Jorraillaren 16ko egunean, XIIIn Alfonso eta Migel Maura´ren 
anaia Maura´tar dukeak idatzita, agiri au argitaratu egin zan, 17n egunean, ABC iz-
parringi edo aldizkariaren leenengo orrialdian, bitarteko gobernuaren oarpen bategaz 
batera urten ebena:

“Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor 
de mi pueblo. Mi conciencia me dice que ese desvío no será definitivo, porque procuré siempre 
servir a España, puesto el único afán en el interés público hasta en las más críticas coyunturas. 
Un Rey puede equivocarse, y sin duda erré yo alguna vez; pero sé bien que nuestra patria se 
mostró en todo tiempo generosa ante las culpas sin malicia.
(1) Ibilaldia, oroitzapeneko erritik = viage por el pais de los recuerdos. 
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Soy el rey de todos los españoles, y también un español. Hallaría medios sobrados para mantener mis regias 
prerrogativas, en eficaz forcejeo con quienes las combaten. Pero, resueltamente, quiero apartarme de cuanto sea 
lanzar a un compatriota contra otro en fratricida guerra civil. No renuncio a ninguno de mis derechos, porque 
más que míos son depósito acumulado por la Historia, de cuya custodia ha de pedirme un día cuenta rigurosa. 
 Espero a conocer la auténtica y adecuada expresión de la conciencia colectiva, y mientras habla la nación 
suspendo deliberadamente el ejercicio del Poder Real y me aparto de España, reconociéndola así como única 
señora de sus destinos.

También ahora creo cumplir el deber que me dicta mi amor a la patria. Pido a Dios que 
tan hondo como yo lo sientan y lo cumplan los demás españoles(1).

XIIIn Alfonsok, odolkeririk ez daiten sortu, bere ministruaren aurka agertuz, atze-
rriratu egin zan, Alkala-Zamora´tar Nizetok Errepublikako jaurkintzaren lendakariak 
askeneko deia egin eutsoenean.

XIIIn Alfonso espainitarren lurraldea itzi eban, erregearen ondorezko agirietan ezeren 
uzte(2) egin-bage, eta Paris´era joan zan, gero Erromako Urian bizitza eroanda, il zan arte.

Alkala-Zamora´tar Nizetok, erritarren ta orduan Sanjurjo´tar Josek bideratzen eban 
guardia zibillaren laguntza euki eban, eta gobernu bitartekoen Lendakari lez geratu zan.

Alkala-Zamoratar Nizeto ta Maura´tar Antoniok, ordu orreitan, gordetzailleen-a-
berats egoera baieztu egiten eban, beste era bateko politikagaz batera, euki eben bitar-
teko gobernu orretan.

1.931ko urtean Jorraillaren 15ean, San Sebastian edo Donostiko Ongundean er-
peratuta egoan, Errepublikaren bitarteko gobernu barri ori, egitamu bat aurkeztuta:

-Nekazarirentzat, berrizte bat aurkezten ebana.
-Erlijiozko sinismen eta gurketak, askatasunean izten ebazala.
-Ondasunaren Jabetzazko lege barriak, begitu egingo ebazala.
-Kaisar gobernuarekin laguntzaille lez, ibili ziranarekin begituko ebazala.
-Bakotzaren eta alkartasunezko erakundeetan, gero ta geiagoko askatasunetan, au-

rrera egitea, eta abar.
Alkala-Zamora´tar Nizetoren gobernu orrek, egikeraren agindutara aldatu zan 

orduan, aurre egin bear izan eutson Kataluñan aldarrikatu zan Katalanaren Errepubli-
keari, eta urte orren Loraillan, eleiz katolikuaren aurka urten eben alegiñari be. Bai ta, 
lege-etsaien(3) arazoari, lenengo ordutik aldarrikatu ebelako: “Eurak ez doiezala Erre-
publikarekin”, beren aurka eginda, egiten ebazan alegiñ guztiak.

1.941eko urtearen Urtarrillan itzi ebazan XIIIn Alfonsok, bere erregetzaren titulu 
orreik, irugarren semeen alde.

1.941eko urtean Otsaillaren 28an Erroman il zan XIIIn Alfonso au.

2. 18. Alcalá-Zamora´tar Nizeto 1931´ko urtean.
Azaña´tar Manuel´ek bideratzen eban errepublikako gobernua, ezker aldera asi 

zan eritzitzen, 1.931ko urtean, idatzi ziran konstituzio barrietan, argi geratu zana. 
Ekaiñaren 28rako auteskunde barriak egiteko aginduz.

(1) Celebraciones de la proclamación de la Segunda República Española en Barcelona. Extraído el año 1.931 de 
los archivos federales de Alemania. (2) Erregeen ondorengo Agiri´etan ezeren Uzte egin bage = sin hacer ningu-
na clase de abdicación en la carta de sucesión real. (3) Etsaien legea = leyes de los ácratas, anarquistas y libertarios.
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Bai gogortu be, eleiz katolikuaren aurka sartu ziran, Gordetzaille, Errepublikarrak, 
gizartekeriaren aldekoak edo sozialistak, ertzeko zaleak, eta abar.

1.931ko urtean Urrillaren 14an asken baten, Akala-Zamora´tar Nizeto eta Mau-
ra´k, utzi edo alde egin eben, gobernu ortatik.

2. 19. Alkala-Zamora´tar Nizeto, IIn Errepublikako lendakari.
Sozialistak eta Azaña´ren(1) aldekoak beldur, Alkala-Zamora´tar Nizetok Errepu-

blikaren aurka, ikustaldi, edo bir-azterketa(2) bat egingo ba-eutson, edo ta aipu-galtze 
edo izen-galtze(3) alako bat egian, Errepublikaren lendakaritza agindu eutsoen berari.

Eta 1.931ko urtean Abenduaren 2an, Errepublikako lendakaritzarako autatu eben 
Alkala-Zamora´tar Nizeto´ren aurkezpen bakarrarekin, 1.931ko urtean Abenduaren 
11n jantzi eben, Errepublikaren lendakaritzagaz.

Alkala-Zamoraren eritzian, berregintzaren(4) ostetik, Borboien aurka sortu ziran 
talde barri guztiak, espainitarren gobernuan euki egien ordezko ezar lekuak, egin ziran.

Zabaltasun onen egikera, goitik beragoko antolamenduzko agintaritza bat bear 
eban, legeak baldintza barri batzukin jantzita egon ziranak ostopo egiten, bakez ken-
tzeko, edo alboratzeko Lege-Biltzarrean. 

2. 20. Azaña´tar Manuel´en arazoak.
Orduko gobernuaren arremanak, gora bera andikoak ziran.
1.931ko urtean, Azaña´tar Manuel´ek, Alkala-Zamorari, idatzi ziran konstitu-

ziozko legeak, berak ontzat artuta baiezteko aurkeztu eutsozanean, izenpetu egiezan. 
Adibidez: Batzarraren Legeak baieztatzea; edo bere bardiña izan zana “ikasbideak 
erritarren artean ezartzea”(5); bai ta “konstituziozko legeak bermatu edo baikuntzatu 
egiten ebazan epaitegi edo Auzi-etxearen legeak”(6) baieztu egiazala eskatzen eutzan.

Alkala-Zamorak, nai ta ausartu ez arren, lege orreik ezerezean izten, ez eutson 
izenpetzeko baietzik askenerarte emon. Aurkariak, Alkala-Zamora´ri: “luzakari, iraun-
kor, edo ta alper lez” salatuta. 

Geroago, eta gobernuaren berrikuntza bategaitik, eztabaidako ezberdintasun 
orreik agertu ziran ostera, eta Azaña´tar Manuel´ek bere gobernuaren kideakaz, uko 
egin eutson bere ardurazko jaurkintzari.

2. 21. Espainitar konstituzioaren IIn Errepublikea.
Espainitar IIn Errepublikararte, eta baita gaur arte be, alperrik egin dira ainbeste 

jaurkintzazko ekintz, ta gobernu ezberdiñaren ikerketazko saio barri, demokraziaren 
antzeko bat lortu naian. 
(1) Azaña´tar Manuel = 1.880ko urtean Henareseko Alkalan jaioa eta 1.940 urtean Frantziko lurral-
dearen Montauban´en ilda. Bera izan zan matxinatuen batzarrekotik Errepublikako mogimendua ibil-
ten ipiñi ebena. (2) Errepublikaren aurka, ikustaldi edo bir-azterketetan asi dagian = miedo de los so-
cialistas y Azañistas, a que Alkala-Zamora comenzase en plan revisionista contra la Repúbica. (3) Aipu 
galtze edo Izen galtze = campaña de desprestigio. (4) Beregintzaren ostetik = después de la restauración. 
(5) Ikasbideak erritarren artean ezartzea = secularizar la enseñanza. (6) Konstituziozko legeak bermatu 
edo baikuntzatu egiten ebazan Auzi-Etxearen legeak, baieztu egiazala eskatzen eutzan = que aprobase 
las leyes constitucionales que presentaba la Ley del Tribunal de garantias constitucionales. 
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Ezinezkoa dalako: Zor-eskubideko ardura baten, Demokraziaren billa, ekanduz 
jokatzea bakeak lortzen. Egiaren ordez, ta inguru guztietatik josita, maltzur ta guzu-
rraren ugaritzak, dan guztia, korapillotu egiten bada be. 

Orregaitik, alperrezkoak dira, aurreruntz egiten diran alegiñ guzti orreik, demo-
kraziaren ekanduz jokatzeko, beti zikintzen diralako, jaurkintzan bear diran, edo dite-
ken aukera guztiak. Eta gudaloztearen indarrezko almen bakar bategaz bakarrik al izan 
dira edesti guztian, maltzur ta guzurrezko burdi ori, aurrera eroateko. Ez dira gai izan, 
egiz jokatzeko, eta gitziago, 325eko urtetik erperatuta daukaguzan oker guztiak, beren 
sorburutik egiztu edo garbitzeko. Eta deitu ba jakon IIn Errepublikea, 1.873-1.874ko 
urte bitartean, lenengoa egin zanetik, berezkatzeko da.

1.931ko urtean Jorraillaren 14tik, XIIIn Alfonsoren jaurbideak baztartuz, 1.939ko 
urtean Jorraillaren 1´erarte iraun eban, edo, erritarren arteko guda amaitu zan arte.

1.931ko urtearen Jorraillatik, Abenduaren 31ko egunerarte iraun eben, bein beiñeko 
edo bitarteko(1) gobernua, eta denbora orretan, 1.931ko konstituzioa baieztu zanetik, IIn 
errepublikako edestian sartzen gara, 1.931-1.936ko urte bitartean, “bakez” iraun ebena.

Iru ikerketagaz aztertzen dabe edestilariak, IIn Errepublikako aldi ori:
-Lenengoa, “1.931-1.933ko urte bitartean, Azaña´tar Manuelek, errepublikatar 

eta sozialistakaz jaurritu ebena, espainitar eritzizko aberri barri ori, zar-berritu gurean”.
-Bigarrena: “1.933-1.935eko urte bitartean, ezker zaleen aldetik, bi-urteko jaur-

kintz baltz deituko zana. Lerroux´tar Alejandrok, bere errepublikar ertzeko alderdia-
gaz, Lege Biltzarretik, katoliko aberritar eskuma´koen aurka, CEDA´rengoagaitik(2) 
lagunduta egon ziranak, lenengo urte biko legeak, ezereztuten ibili ziralako.

Urte-bi onetan sortu zan, lege-bageko(3) ta sozialistaren garrantzi aundiko matxi-
nada, Asturiaseko lurraldeetan. Erritarren matxinadan biurtu zana, eta gobernukoak, 
gudalozteen indarragaz bakeztu bear izan ebena.

Irugarrena: 1.936ko urtearen orokorrezko auteskundeagaitik ezker-zaleak, garai-
pen aundiak lortuz, marratuta dagoana, eta ortik aurrera “Erritarren-Aurrea edo ta 
Aurkaritza”(4) deituta, bost illabetetan bakarrik jaurkituko ebena, 1.936ko urtean Uz-
taillaren 17-18ko egun artean, gudaloztearen zati batzuk matxinatu zirelako, Mola, 
Franko, Keipo de Llano, Hitler, Mussolini ta abarren agindu ta laguntzagaz, espainita-
rren Erritar-Guda deituko zana, sortuz.

1.936-1.939ko urte bitartean iru jaurbide aldatu ziran: 
-Leen, “Ezkertar-errepublikano Jiral ta Pereira´tar Josek(5), 1.936ko urtearen Uz-

taillatik, Iraillararte iraun ebena, eun-askoko mota ezberdiñaren batzarregaitik bidera-
tuta egon zana.

(1)Bein beiñeko gobernua, edo bitarteko gobernua = gobierno provisional. (2) CEDA = Confedera-
ción Española de Derechas Autónomas. (3) Legee-bageko = elemento sin ley, anarquista, libertario, 
o, ácrata. (4) Erritarren-Aurrea edo Aurkaritza = Frente Popular. (5) José Giral y Pereira = 1.879ko 
urtean Kuba´ko Santiagon jaioa, eta 1.962ko urtean Mexikon il. Madrilleko Ikastetxe Nagusiaren 
zuzendari izan zan. Lege-Biltzarreko diputadua. 1.931ko urtean Itsasoako ministrua. 1.936ko urtean 
Aolkularitzaren lendakaria eta 1:936ko urte orren iru illa betetan Gobernuaren lendakari, eta Erre-
publikako lendakaria gobernuaren atzerritasunean, ta abar
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-Bigarren, Largo ta Kaballero tar Franzizkok(1) “Orokorrezko Langilleen Batasu-
nagaz”(2) eta “Langitzazko Aberkideen Elkarteagaz”(3), matxintasuna sortu eben ar-
tean, bideratzen ebana.

Eta irugarren jaurbidea: Loraillaren ekitaldi ostean, Largo ta Kaballero´tar Fran-
zizko jaurkintzatik kendu ebenean, Negrintar Juanek(4) bideratu ebena, arik ta 1.939ko 
epaillaren 28an, Kasado ta Lopez´tar Segismundo(5) koronelak, espainitar Laterrien 
aurka emon eban matxintasunagaz, Errepublikako gudariak etsaimendu ziran arte, 
urte ta egun onetan siñatu zana. Espainitar barri orren zuzentasuna ordutik aurrera, 
Franko izan da bideratu ebena, nausitzar edo jauntzar-aldiko jaurbidez.

Errepublikaren zuzendariak ortik aurrera, atzerrian iraun eben, errpublikaren ta 
erritar errepublikanuen arazoak konpontzeko. Bai ta Munduko bigarren guda nagusia 
asi zanetik, ia eltzen bazan aukera bat errira ostera etorteko. Gauzak baiña, alderan-
tzizkoak biurtu ziran, eta euren bizitzazko arazoak, gogortu egin ziran ezin-besterarte.

2. 22. 1.931ko espainitar Konstituzioa.
1.931ren espainitar konstituzioa, eta 1.931ko konstituzioan, erlijiozko eztabaida-

ren galdeketak.

Bigarren Errepublikako leen gobernua. Ezkerretik eskumara ezarrita dagozenak: Lerrux´tar 
Alejandro, Azaña´tar Manuel, eta Alkala Zamora´tar Nizeto. Gero ta lerrotasun barik: Albor-

noz´tar Albaro, Maura´tar Migel, Largo Kaballero´tar Franzizko, eta Rios´tar Fernando.
IIn Errepublikako konstituzioaren ataria, gobernuko agiri baten.
Principios fundamentales de la Constitución de 1931:

(1) Largo ta Kaballero´tar Franzizko = 1.869ko urtean Madrillen jaioa, eta 1.946ko urtean Paris´en 
il zana. Presidente del partido Socialista Obrero. Secretario de la Unión General de Trabajadores. 
Entre los años 1.931-1.9 Ministro del trabajo durante la segunda Republica. Entre los años 1.936-
1.937 ministro de la guerra. En 1939 se refugió en Francia. Internado en Alemania por los soldados 
nacis, volvió a Francia en 1.945. Sus restos mortales fueron trasladados a Madrid en el año 1.978. (2) 
Orokorrezko Langilleen Batasunagaz = Unión General de Trabajadores U.G.T. (3) Langintzazko 
Aberkidearen Elkartasunagaz = Confederación Nacional del Trabajo (CNT). (4) Negrin´tar Juan, 
Madrilleko ikastetxe Nagusian, fisiolojia´ren maixua izanez gain, osagille ta politikua be izan zana 
= 1.891ko urtean Kanariaseko Palmatan jaio zana , eta 1.956ko urtean Parisen il. (5) Kasado ta Lo-
pez´tar Segismundo = 1.893ko urtean eta Segobiako lurraldean, Nava de la Asunción erritxoan jaio 
zan, eta 1.968ko urtean, Madrillen il. Berak kendu eban Negrin bere jaurkintzazko lekutik.
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-Principio de igualdad de los españoles ante la ley, al proclamar a España como «una 
república de trabajadores de toda clase».

-Principio de laicidad, por el que se iba más allá de la mera separación entre la Iglesia y 
el Estado para adentrarse en un ámbito de total eliminación de la religión de la vida política. 
Reconocimiento, asimismo, del matrimonio civil y el divorcio.

-El principio de elección y movilidad de todos los cargos públicos, incluido el jefe de Estado.
-El principio de unicameralidad, que suponía la eliminación de una segunda Cáma-

ra aristocrática o de estamentos privilegiados y por el cual el poder legislativo sería ejercido 
por una sola Cámara.

-Se preveía la posibilidad de la realización de una expropiación forzosa de cualquier tipo 
de propiedad, a cambio de una indemnización, para utilización social, así como la posibilidad 
de nacionalizar los servicios públicos.

-Amplia declaración de derechos y libertades. Concedía el voto desde los 23 años con su-
fragio universal (también femenino desde las elecciones de 1933).

1.931ko urtean Jorraillaren 14an, Alkala-Zamora´tar Nizetok artu eban bitarteko 
gobernu orren jaurkintza, arik eta 1.931ko urtean Urrillaren 14an Nizetok ikusita, ze-
lango eritzien ulermenagaz artu eben konstituziozko 26 atala espainitarren Laterrizko 
laikotasunean(1), gobernuari beren uztea aurkeztu arte(2), gobernuko gudal agintari na-
gusiak, Azaña´tar Manuelengaitik ordezkatu ebena.

1.931ko urtean Abenduaren 10ean, Alkala-Zamora´tar Nizeto urten eban aukeratu-
ta egon ziran auteskunde bitartez, 410eko diputaduen kopurutik, 362 autarki Alkala Za-
mora´rentzat izan zirelako. Gobernuko diputaduen batzarrak 446 diputadu euki ebazan.

 1.936ko urtean Jorraillaren 7rarte egon zan Alkala-Zamora, gobernuaren lege-e-
txeko agindutara, arik eta erritarren batzarrekuak(3), kendu eban arte, bat bakarrik egi-
teko almena eukin, eta bere agintasunean, bi bider ospatu ebazalako auteskunde orreik. 
Bere ordez Azaña´tar Manuel ipiñita.

1.931ko urtean Bagillaren 28an araudi-batzarretarako(4) ospatu ziran auteskundeak, 
Abenduaren 9an ospatuko zan konstituziozko araudi legeen gora berak, baiezteko zan.

Errepublikako konstituzio orreik, aurrerakuntza aundia esangura eban, gizaren esku-
bide arloetan, espainitarren demokrazizko bidean, arautu bear ziran legeen antolaketarako.

Gizaren eskubide asko onartu ziralako ortik aurrera, adibidez: “Araudiaren 10eko 
kopurutik, 3 zati, giza bakotzaren eta erritar eskubidearen alde idatzi ziralako; 1.933ko 
urtean eta 23 urtetik gora euki ebezan erritar neska-mutilleentzat, zabaldu egin zira-
lako auteskundeen gora beran euki ebazan eskubideak, nai autesmeneko(5) ta aukera-
gaiezkoen(6) autarkiko arloetan, erritarrak, diputaduen gorte edo batzarra deitzen zan 
gela bateko lege-biltzarragaz(7) baliotuz.

Laterriaren lendakaria gaiñera, orokorrezko auteskundeetan aukeratzen ziran arte-
kari edo antolatzailleak aukeratzen eban.

(1) Laikotasuna = laicidad o, doctrina que defiende la independencia del hombre o de la sociedad, de toda 
influencia eclesiástica, o religiosa. (2) Beren uztea aurkeztu arte = Presentar su dimisión. (3) Erritarren Batzarre-
kuak = frente popular. Bi bider, ospatu ebazalako auteskundeak. (4) Araudi Batzarretarako = elecciones consti-
tuyentes. (5) Autesnebeko bozka = voto activo, facultad de votar. (6) Aukeragarri edo Aukeragaiezko bozka edo 
autarkia = voto pasivo. (7) Gela bateko lege-biltzarrean = unicameral, o parlamento que solo tiene una cámara.
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Argi ikusten da emen, ezerezko begirun barik, azturaz, lur ta Goiko Jaunari begira 
sortu ta jendekuntzatu egin ziran errien eskubideak, pikutara bota zirela. Egin zan alda-
keta guztia, kaisar menperatzail Erroma-Godo´tar Katoliko aberkide menpean batzan-
gotzeko bidez, eta Izadi au, mozkingintza lez artuz, bere emaitzak diruketetan biurtzeko.

Errez ikusi leike, leenengo denborakin betetan zirela bakarrik Jaungoikuak Izadi 
oneri ipiñitako legeak.

Euskaldunen artean beintzak, ikusten dogun lez, edo ta Euskaldunakaz batera, 
beste berezko erriak bakarrik eldu zirela, “Izkuntzaren bidez”, Euskal Nortasunaren 
egizko Baita´gaz Nor-izatera, bakotzaren bere izen-bereziakaz. Bai ta, arrigarrizko 
“Batzar demokratikoak” lortzen be. 

Arik eta Eki-aldetik ariñago, ta Mendebal onetan erromatarretatik ta gero 325eko 
urtean Nizeako Erroma´tar-Godo-Kristau eleizaren batzarretatik, asmatu ziran mal-
tzurkerizko guzurrak, eta dogma-arauz ziñeskintzatuta, katolikoen atsegiñezko aberri 
baratz edo ta parabisuan bizitzeko, diruaren arloak al-geien eukiten eban zerbitzura 
ipiñita, katolikotasunezko parabisu ori kontrolean eukiteko, eten bageko borrokan eto-
rri garela gaur arte, Euskalerriko edesti onen zeazkuntzak erakusten dauan lez.

Zergaitik ?.
Ez garelako izan gai, Jaungoikuak Izadi oneri ipiñitako legeak agirian ipinteko, eta 

geiago gure izan dogulako, geure legeak atara Jaungoikorenarekin ibili baiño.
Or agertzen jaku, Jaungoikua alboratzen dauan urrezko-tzekorra.
Jaungoikuaren Legeekin edestiko denbora guztiak, bardiñak dira, asieratik guk, 

bizitza onetarako daukaguzan aginduzko denborak amaitu arte.
Erreza da konturatzea, Izadi au, bere Sortzailleagaitik legeztuta egonda, guk, ez 

dogula ezeren almenik, lege barriak atarateko, Izadiak daukazenak betetea baiño, eta 
orregaitik dirala denbora guztiak bardiñak, gure zeregin guztietan egiten doguzenak, 
Izadiak daukan legeen ekanduz beteteko, demokraziaren ardurazko zor-eskubideen 
ordezkoak, bakez eta Jaungoikuaren Legeak agintzen dabezan erean beteteko.

Eginkizun orreitan ez zan bearko L.T.H.´rik, begirun aundiagaz begitu genduze-
lako, bakotzari, zor izan jakona.

2. 23. Laterri barri orren itxurapenezko ikur edo irudiak(1)

Errepublikako ikurriñaren more edo ubel(2) margoa, erritarren margoa izanez 
gain, liberalak ta aurrerakoiezko taldeak edestitik ekarten eben margo politikua da, eta 
1.820-1.823ko iru urte arteko ezkeroztik geien, XVIn gizaldiko denboretatik, Aus-
tria´tar I Karlos kaisar katolikuen aurka matxinatu ziralako Gaztelarrak, ubel margo 
orregaz, Flandesetik ekarten ebazan gizonak, Gaztelatarrak alboratu ondore sartzen 
ebazako espainitarren gobernuan.

Orregaitik dator Gaztelako Komuneroen ubel margotik, euren ikurriñazko eragi-
penetik etorten dalako.

1.931ko urtean Jorraillaren 12ko auteskundeetatik dana dala, erritarren artean, 
onartu zan margoa da.
(1) Laterri barri orren itxurapenezko ikur edo irudiak = nueva simbologia del recien nacido estado 
Español. (2) More edo ubel margoa = el color morado de la bandera republicana.
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Eta 1.931 Jorraillaren 27an, iru kolore “gorri, ori, ubel” margoakaz osotuta geratu 
zan Errepublikako ikurriñea, beste Laterri eskumatar menperatzailleetatik ezberdin-
tzeko edo Berezkatzeko.

Ikurriñaren gora beraren eztaibadako bigarren lege-gaian: “ikurriñak, zut-oial, eta 
gud-oialarentzat” egon zan agindua, zear edo etzaneko(1) luzetan ta iru margoko itxu-
ran egon bear zirala atonduta” esaten eban.

Goialdean gorria, erdi aldean oria eta be aldean, more edo ubel margoaz, erdiko ori 
margoan, espainitar armarria daukela(2). 

1.869-1.870eko urte bitarteko errepublikaren gobernuak(3), atara ebazan bost pez-
tako diru txanponetan, espainitar armarri ori atze aldean irarrita ekarten ebala. 

Guzti au, 1.931ko konstituzioaren leenengo lege-gaian baieztu zan. Eta ubel margo 
ori Gaztelar Komunero matxinatuen oroimenez artuta, Errepublikaren ikur lez ipiñi zan.

Gobernuko agindu orretan, argitu egin zan, zelan Gaztelarrak, Aragoitarrai sartu 
eutsoela margo ori, eta “ikurriñori gaur tolestatu(4) egiten da, XIXn gizaldi erdian, es-
painitar aberriko ikurra lez artu zanen antzera.

Zer egin eben espainitarrak, maltzur ta guzurrezko ikurriñ ori aurrera eroateagaz ?.
Bakeak urrundu, gaur, ikur orregaz zer sortzen dan ikusita.
IIn Errepublikako ikurriñ orretatik, margo bi baieztuz gain, irugarren margo orrek 

esan gura dauana: Erdiugarte onek bere barne sakonean, Nortasunezko izatasunean 
daukazan ezberdineko arazoak konpontzeko, bera dala bakezko ikurra, bere demo-
krazi bidez, bakotzari berea emonda, ezberdintasunezko izatasun orreitan, konpondu 
leikezelako dagozan arazoak, bakotza NOR ta bere ARDURAKAZ bakez bizi izan, 
almenezkoa dalako danon artean, alkartasunezko antolamendu poli bat egitea. 

1.820ko urterarte joan egin bear da, 1.934ko urtean peztaren 25 erleko txanpona-
ren etorkizuna argitzeko, Riego jeneralak, San Juan´eko Buruetatik(5) Kadiz´eko kons-
tituzioa aldarrikatu ebenean, VIIn Fernandori, iru urteko arnasa emon eutselako bere 
orokorrezko jaurkintzagaz aurrera egiteko.

Denbora onetan, Erdiugarte onetan, eta Omosapiensetik sortuta bizi ziran da-
noentzat, euskaldun, katalan eta gallegoen ezberdintasuna kontuan euki barik, aberriko 
gudalozteen serbitzua irasi eben, Gaztela ta Leoneko mora edo ubel margozko iku-
rrakaz. Denbora gitzi iraun ebena, urte orren barruan aldatu zalako gorri ori margora, 
erdiko ori margoan, konstituzioaren izen burua irarri eutsoelako.

1.823ko urtean eta Frantziren laguntzagaz VIIn Fernando ostera agertu zanean, ken-
du eban aberriko gudaloztearen serbitzu ori, lenauko orokorrezko legeak ostera ipiñita.

1.843ko urtean Urrillaren 13an, IIn Isabel erregetzan egoala, bateratu zan leenen-
goz, espainitar laterriaren ikurra.

Gobernu orren aginduagaz, bateratu egin ebazan ikurrak, iru margotik gorri ta 
ori´ra, iru margoan euki zituzen guda-taldeko gudariai, iru margoko lepokoak(6) ipin-
ten itzi eutselako, ikurriñaren kanpo aldeko ertzetik. Eta ori izan da aurrerakuntzazko 
etorkizunetik, agertu zan Errepublikako ikurriñean, iru margoen edestia.
(1) Zear edo etzaneko iru margo luzeetan egon bear zirala atonduta = que las tres bandas de distinto ko-
lor, deben ser horizontales. (2) Erdiko ori margoan, espainitarren armarria daukela = en la mitad y sobre 
el color amarillo el escudo de España. (3) Bitartearen gobernuak = gobierno provisional. (4) Tolestatu = 
doblar, plegar. (5) San Juan Buruetan = Cabezas de San Juan. (6) Iru margoko lepokoak ipiñita ikurriñaren 
ertzetik= corbatas o cordones de tres colores colgando del extremo de la bandera nacional rojo-gualda-roja.
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1.868-1.871ko urtean, bitarteko gobernu orrek, IIn Isabel erbesteratu egin ebe-
netik, aldatu eben erregetzazko armarri ori, Koroia ormakoagaitik aldatuz, eta eskusoi 
edo atze aldean(1) Borboi ta Ajou´tar euki eben armarriaren ikurra kenduta.

2. 24. (33) Agirre ta Lekube´tar Jose Antonio.
2. 25. (34) Jose Antonioren leen urteak.

1.904ko urtean Epaillaren 6an, Bilbaoko Zazpi kaleen erdian, Gurutze kaleko 4-6 
zenbakietan, Joan Santuen eleiz ondoan jaio zan, gure Agirre ta Lekube´tar Jose Anto-
nio, bateatu be, bertan egingo ebena. 

1.960ko urtean Epaillaren 22an, Paris´en biotzeko miñagaz il zan, 56 urte eukezala.
Leen aztura edo ezkuntzazko ikasketak, Bilbaoko Enperantza Barrian egon zan, 

Euskal Erriko ikastolan bete ebazan.
Bigarren aztura edo ezkuntzazko ikasketak, Urduñako Josu-Lagunen ikastexean 

asi zituzen, eta amaitu ebazanean ikasketa orreik, Deustuko Ikastexe Nagusira joan 
zan, legeen zuzentasuna, edo, Lege-jakintzaren ikasketak osotzeko.

1.920ko urtean Jose Antoniok 16 urte eukezala, aita il jakon, eta bere senditasuna 
Algortara aldatu zan. Amar arreba-anai arterekin, bera zan nagusia, eta jabetzaren 
edo aitaren ardurazko ekintz orreitan emon eban, bere baitak emoten eutson zuzenezko 
aolku osoa, beste anai-arrebak adiñekoak izan arte.

1.921eko urtean E.A.J.eko erakundean sartu zan, E.G.I. gaztediaren lendakari 
izendatuta, gero zinegotzi ta alkatezko arduraduna izan da.

Zuzenbide edo Lege-Gizonen ikasketak amaitu ebazanean, bere senditasunak euki 
eben kokolo(2), izen bageko, edo izen-gordeko baltzua(3) zan, Bilbo´tar-Txokolategintzan 
asi zan, aolkularitzazko lanean. Bere jakintasun ta egilletasuna, argi ta garbi erakutsita.

Geroago, beste lau txokolategille bazkideekin alkartu, ta Bilbo´tar-Txokolategintza 
sortu eben: Zurikaldai´tar Martina; La Dulzura; Karakas; ta Agirretar Txokolategin-
tzak alkartuz. Bakotzak %´etik, 25na garazkien agiriak euki zituzenak(4).

Agirre´tar Jose Antonio adiñetara eldu zanean, lantegiko aolkulari izendatu eben, 
eta bere anai Juan Mari, andik lau urtera. Lantegi orren zeregiñetan arduratu zan Jose 
Antonio une-oro, eta 1.933ko urtean eraginkortasunez eskua artu eban, lantegiak bear 
ebazan aldaketa teknikoetan lan egiteko aolkulari legez.

1.810-1.903ko urte bitartean bizi zan XIIIn Leon Aita Santuak, eta 1.891ko urtean 
Mundu osoaren gotzaiñarentzat bialtzeko, auek, Erri-Gizarte katoliko guztien artean 
zabaldu egien, atara eban “Rerum Novarun” eskutitza´ren(5) jarraille izan zan Jose An-
tonio, bere aolkuzko mezuagaz, berrikuntza oneik sartu gurean ibilita. Lantegi guz-
tietan: osagille edo sendagille bat ipintea; Ordainduzko-Oporrak; Errigizarteen  lan-
gilleentzako Etxe-bizitzak; Lantokietako garazki-agirien(6) zati bat, langilleen artean 
banatzea, zar sariak ordaintzeko, diruen gordailluak irastea(7), ta abar.
(1) En castellano escusón = Atze aldea edo ikurriñaren atze aldea. (2) Kokolo, kokote edo Bilbo´tar-T-
xokolategintzan = fábrica de chocolaten Bilbainos. (3) Izen-bageko edo izen-gordeko baltzua = Socie-
dad Anónima. (4) 25na Garazki agiriak = que cada uno de los cuatro socios tenia un 25% de las acciones 
del capital en bolsa. (5)Eskutitza = Enciclica. (6) Lantokietako garazki-agirien zati bat langilleen artean 
banatzea = hacer partícipes a los obreros de una parte de las acciones de la empresa. (7) Diruen gordai-
lluak irastea, zar zaritza ordaintzeko = crear depósitos de dinero, para abonar el retiro de los obreros.
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Gudaritzaren “Larderialdia”(1) bete bear izan eban.
Eta gudari´ko denboraldi ori amaitu ondoren, bere zuzenketazko lanetan asi zan.
Esteban Bilbao´ren bulegoan asi zan laguntzaille lez. Eta beragaz iru urte egin on-

doren, bere kabuz lan egiteko kezka edo griña sartu jakon, eta bere bulegoa Iturribide 
kaleko 2n zenbakian zabaldu eban, Berreteaga´tar Antonio bere lagunarekin batera.

Eta espainitar Ribera ta Primo´tar Migelen jauntzargopean egoala, lan ta politika-
ko ardurakaz kezkatu(2) zan.

Agirre´tar Jose Antonio E.A.J.ko taldean sartu zanetik, argi erakutsi eban berak, 
eta alderdiko kideak ikusi be, euken abertzaletasunezko maitasunez gain, zelango eskua 
eukan, arlo orretan lan egiteko.

Asieran baiña, E.A.J.aren Alberdi bi joetara, jokatu bear izan eban: Aberri ta Eus-
kal Abertzaletasunezko Elkartearen(3) artean.

Agirrek, ez eban on artzen jeltzalearen zatiketa bi orreik, Euskalerria egoalako da-
non gaiñetik, eta ama erriak, ez ebelako bear iñungo eritzizko zatiketarik, Aberria lortu 
gura ez-kero, edo berrezkuratzeko alegiñetan.

1.930eko urtean, joera edo eritzi bi orreik bat egin eben, aurrerako, zatiketa edo beste 
talde bat sortuz, Eusko Abertzal Ekintzaren izenagaz(4), katolikotasunezko kidetasune-
tik kanpo egon zana(5), gizartearen izaera sendikoa ta Errepublikaren zale izan zalako.

Agirre´tar Jose Antoniok bere barne edo baitan, E.A.J.ekoa senditzen zan, ta alan 
iraun eban bere bizitz osoan, Euzko Gaztediko kideentzat ta Euzkadi egunkarietan ar-
gitaratzeko idaz lan guztiak, berritzaille ta alkartzearen zale agertuz.

1.930eko urtean, Ribera ta Primo´tar Migelen nagusi-tzargo edo jauntzargoa 
amaitu zanean, ibili aldi politikoetan, bide barri asko zabaldu ziran Erdiugarte onen 
lurraldean, Jose Antonioren politikari, aukera barri asko ta garrantzitsuak ekarrita.

1.932ko urtean Getxon egin zan batzarrean, endakerizko zentzunetik kanpo agertu 
zan, bere askatasunaren demokrazizko eritziaren antzera, Euskal Erritik kanpo jaiota-
koak, alderdian sartzea ikus-arazi edo eskaiñi(6) eban orduan.

2. 26. (35) Jose Antonioren Bizitza, Errepublikako garaiarekin batera.
Jose Antonio, Juan Mari anaiarekin, lantokiaren zuzendaria izan zan, lan-tokiko 

batzordearen langillekaz, adostasunezko arautegi bat ezarri ebenak, aolkularitzazko 
banakuntzaren aldetik onartu ebena, ta abar. Agirre´tar Jose Antoniok, bestelako au-
rrera pausoak emon ebazan lantegiak zuzendu edo kudeatzeko be, langilleak bide batez, 
artu egien, danon alegiñetik irabazten zan zatia.
(1) Espainitarren gudaritzazko larderia bete bear izan eban = que debió de cumplir, la imposición 
de los españoles, a que los vascos cumplamos su servicio militar, bajo fuertes sanciones. Larderia = 
bramuras, bravatas, gallear, intimidar, sojuzgar, sufrir rigorez de esclavitud etc. (2) Politikako ardu-
rakaz kezkatu = intranquilidad, preocupación por las cuestiones políticas. (3) Alderdi bien joetara, 
jokatu bear izan ebala: “Aberri” ta Euskal Abertzaletasunezko Alkartearen artean = que tuvo que 
jugar a dos bandos: “Aberri”, o su omónimo E.A.J. o PNV, y Comunión Nacionalista Vasca. (4) Ortik 
aurrera Eusko Abertzal Ekintzaren izenagaz, beste talde bat sortuz = que aunque se unieron Aberri 
y Comunión Nacionalista Vasca, surgió otro partido con el nombre Acción Nacionalista Vasca. (5) 
Katolikotasunezko kidetasunetik kanpo egon zana = no confesional, o fuera de la influencia católica. 
(6) Euskal erritik kanpo jaiotakuak, Alderdian sartzea ikus-arazi edo eskaiñi eban antzera = como 
propuso en la junta, de que en el partido, tambien podian participar los nacidos fuera del pais. 
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Eusko Jaurlaritzaren lendakaria eta Euskalerriaren leenengo gobernuko babesaren 
Aolkularia, espainitarren gudan izango zan, aldi orretan, Euskal Gudarostea irasita, 
espainitarren Errepublikeaz batera borrokatzeko.

1.929ko urteen Denbora onetan, Bilbaoko Athletik Klub taldeko jokalaria be izan 
zan, bere zuzenbideko lanetan be asita.

1.930eko urtetan, Ribera ta Primo´tar Migel menperatzail edo kaisartzaille sutsua-
ren azkeneko denboratan, eta Bizkaiko Gazte Katolikoen aldetik, lendakari ibili ondo-
ren, E.A.J.aren kide egin zan, Leizaola´tar Jesus Mari burukidearen eskutik.

1.930eko Urtarrillaren 28an, yeregi edo utziera egin eutson Ribera ta Primo´tar 
Migelek, euken jaurkintzazko adurari.

1.930eko urtean Otsaillaren 25ean, E.A.J. edo Eusko Alderdi Jeltzalea ta C.N.V. edo 
Euskal Abertzaletasun Alkarteen artean asten dira alkarrizketak, ostera lengo E.A.J.eko 
zentzunean batzeko.

1.930eko urtearen Jorraillan, Euskalerriko aberritarrak, Europako Aberritarren 
biltzarrean sartzea eskatzen dabe.

1.930eko urtean Bagillaren 1ean Donostin, “El Dia” aldizkaria asten da argitaratzen.
1.930ko urtean Bagillaren 15ean Bilbon, “Juventud Vasca” berriz zabaltzen dabe.
1.930eko urtean Bagillako 15ean, Ortuetak, Euskal Abertzaleen Alkartearekin kontro-

latzen eban “Euzkadi” egunkariagaz, euskal erritarren arteko inkesta edo ikerraldi bat egitea 
erabagiten dabe, jakiteko, zeintzuk ziran euren borondatezko baitan, Euskal Aberritasunak 
euki ebazan akatsak, batzar bat orretarako irasita, oker orreik bereala konpontzeko.

1.930eko urtean Dagonillaren 17an, espainitarren aldeko IIn Errepublikaren alde 
egon ziran alderdi guztien baimenez, Donostiko ongundea izenpetzen da, batzar ortara, 
iñungo Euskal Aberkidetasunik egon bage.

1.930eko urtean Dagonillaren 31n Bergaran, Eusko Ikaskuntzaren bostgarren bil-
tzar nagusia egiten da, antzezko lanaren buruz, euskal erritar trebetasunak erakusteko.

1.930eko urtean Urrillaren 26an, Euzkadi aldizkariagaz egin zan ikerraldi edo in-
kestatik, 20 kideko batzordekoagaz aukeratu zana, Sabinoren eritziekin ez eben euki 
antzezkorik be. Aberritasunezko egitamuagaz bat onartu zana, ta egun berean, Euskal 
Abertzeletasunezko Alkarteak (C.N.V.) baztertu ebana.

1.930eko urtean Azillaren 16an Bergaran, Eusko Alderdi Jeltzalekoak eta Euskal 
Aberkide Elkartekoak (C.N.V) batzartzen dira, eta ostera talde biekaz bat egin ondoren, 
Eusko Alderdiaren Jeltzaletasunagaz egin eben aurrera.

1.930eko urtean Azillaren 30ean, ta Andres Deunaren egunean, “Eusko Abertza-
lezko Ekintza”ren alderdia sortzen dabe, Andres Deunaren agiria aldarrikatuta.

1.931ko urtearen Urtarrill-Jorraillezko ille artean, oso eztabaida gogorra sortu zan E.A.J.
le ta Eusko Abertzaletasunaren Alkarte artean, Bilbaoko aldizkarien kontrola eukiteagaitik.

1.931ko urtean Jorraillaren 7an, E.A.J.eko kide batek, diruen garazkien-agiri batzuk 
ostu ebazalako, Euskal Aberkidetasun agerkaiak, E.A.J.leen eskuetan edo kontrolpean ge-
ratzen dira.

C.N.V =  comunión nacionalista vasca.  Eusko Abertzaleen Ekintza = Acción Nacionalista Vasca. 
(A.N.V.) 
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1.931ko urtean Jorraillaren 13an, Udal auteskundeak egin ziran espainitar lurrean, 
Errepublikanoak irabazita, ta urrengo egunean Espainitar Errepublikea aldarrikatu.

1.931ko urtean Jorraillaren 14an, Eibarko erria izango zan leenengo erria, IIn 
Errepublikako ikurriñea goratu ebena goizeko leen orduetan.

27 urte eukazan gure Agirre´tar Jose Antoniok auteskunde orreitan, eta autagai iza-
teko aukeratu eban lez, Getxoko alkate izendatuta, erakundeetako ordezkari lez, jardun-
bide politikoaren bideakaz bete betean arduratu zan.

1.931ko urtean Jorraillaren 14an Eibarren, espainitarren Errepublikeari begituz, 
Euskadiko Errepublikea be aldarrikatu zan. Batera Euskal Errientzako autonomi edo 
askatasun geiago eskatuz, arrigarrizko alegiñak eginda.

Urte artatik, eta biotz guztiagaz egin ziran alegiñak, ez ziran izan naikoak gure 
Esukalerriko Askatasunaren elburua lortzeko.

Gaiñera, nai ta oldozmen bidez gauzak lortzeko almena erakutsi, edo ta aurkeztu 
ziran zentzun aundiko elkartasunak be, ez eben balio.

Eta antolamendu orretan joan zan Euskalerriko Alkateen mugimenduekin, Arau-
dia(1) edo estatutoa eratzen.

Alkateen mogimendu orrek, Eusko Ikaskuntzari eskatu eutson, askatasunezko auto-
nomi edo askatasunezko arauditasunaren egitamu edo zirriborro bat idatzi egien, Alka-
teen alkarte urak eta Euskaltzaindiak, ondo jakin ebelako lan orren ezean, egiten zan guz-
tia, eremu baten ereitea lez izando zala, alperreko ekintza ori, Euskalerri osora zabalduz. 

Eusko Ikaskuntzazko kide izan zan Landaburu´tar Franzizko Jabier´ek, Arabata-
rren izenean idatzi eban arauditasunezko montio ori, Euskalerriaren askatasunerako.

Eta ori billa, Alkatezko mogimenduen batzorde iraunkor bat irasi eben: Azpeitia, 
Laudio, Nafarroako Zangoza, ta Getxoko alkateagaz, Ego-Euskalerriaren guztira za-
baltzeko asmotan.

Agirre ta Lekube´tar Jose Antonio bera izan zan bat, eraginkortasun guztiekin lan 
egin ebena, Ego-Euskalerriaren askatasunezko araudi orren alde.

1.931ko Ekaiñaren 14an amaitu zan, Lizarrako Euskal Araudi orren aldeko ekintza.
Ego-Euskalerrien 427 Udalak egon ziran mogimendu orreitan, lau Uri buru nagu-

siak izan ezik. 
1.931ko urtean ta Errepublikea agertu ondoren 27urte eukazala, Getxoko zinegotzi 

ta alkatea autu eben, orduko Udal-Auteskundeetan. 
1.931ko urtean Ekaiñako 28an, espainitar gorte konstituzionalen buruz egin zi-

ran auteskunde onek, eta Agirre, abertzal, karlista eta monarkikoakaz, danak Lizarra-
ko euskal araudi edo estatutoaren aldekoak ziranakaz alkartuz, aurkeztu eben autagai 
zerrendagaz, Agirre bera, Bizkai ta Naparren aldetik, espainitar gorteetarako aldun 
diputadua izendatzen dabe, Madrillen, bere jakiturien ulertzagaz, laster erakutsita, 
berbetan eukan trebetasuna, Euskal Araudi edo Estatutuaren alde. 

Bai ta lanean etenbageko egilletasun trebe ta garbia be. Gero 1.932ko urtean, ta 
1.936ko urtean, Bizkaitik aldun diputadu izendatu ebena.

Agirre, Bizkai ta Nafarroako zerrendan joateagaz, bata edo besteari uko egin bear 
izan eutson, eta Nafar garaikoa eldu eban.
(1) Euskalerriko Araudia = estatuto de Guernica.
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1.931eko urtean Iraillaren 22an, Lizarran onartu zan euskal Araudia edo Estatu-
toa, Euskalerriko 420 alkatearen babesean, Madrilleko gorteetan aurkeztu zan.

Ez eban sarrera edo artu onik euki espainitarren artean, euki ebazan baldintzaren artean, 
Batikanoren arremanetik, espainitarren Errepublikako gobernua, kanpoan geratzen zalako.

Konstituzioa idatzi ta onartzea izan zan, auteskunde onen ostean agertzen zan el-
buru nagusia. 

Madrillen, egon ziran diputadueri, zeregiñ aundiak emon eutsoezelako, Lizarrako 
estatutoen egitamu asmo onek. Ontzat artu bazan be, aldaketak egin bear eutsoezelako. 

1.932ko urtean Urtarrillaren 31n, Euskalerriko udaletxeak, euskal lau lurraldeko Uri 
nagusietan batzartuta, laurentzat araudi bakar bat sortu egien, aldarrikatu ziran.

1.932ko urtea eta urte onen Urtarrillaren 31ko egun onetan, espainitarren aldetik 
Josu Lagunak erbestu edo ezereztu orduko, E.A.J.ko elkartea, egin eutsoen omenaldira 
joan zan erakunde lez.

1.932ko urtean Epaillaren 19an, Mendigoixale astekariko albistearen leen zenbakia 
argitaratzen da.

1.932ko urtean Epaillaren 21ean, euskal kundeatzalle(1) arduradunak, Estatuto edo 
Euskal Araudiaren eredu edo egitamua argitu edo aldarrikatzen dabe.

1.932ko urtean Epaillaren 27an(2), Bilbaon ospatzen da leenengo Aberri Eguna, edo 
Euskal Aberkidetasunaren eguna.

1.932ko urtean Bagillaren 19an Iruñako Urian, kudeatzaille arduradunak egin 
eben estatuto edo Euskal Arauditasuna, Alkatearen batzarrean aurkezten dabe, euren 
eritzia emon egien. 

Onartu zana: Araba, Bizkaia, ta Gipuzkoako Alkatearen borondatean. Nafarroan 
baiña, baztartua izan zana karlisten autamen gutzigaitik, eta ostera batzartuz, onartu 
zan, Napartar Udaletxeen autamen batzuk aldatuz.

1.932ko urtean Bagillaren 22an, E.A.J.koak aurrera egiten dabe estatuto edo Euskal 
Araudiagaz, Araba, Bizkaia, ta Gipuztarrai dagokionagaz.

1.932ko urtean Bagillaren 29an, Europako aberri ezberdiñaren biltzar nagusia os-
patu zan, ta bertan egon zan E.A.J.koak bialduta, Izaurieta´tar Jose Mari ordezkaria.

1.932ko urtean Uztaillaren 2an E.A.J.lekoak, Euskalerriko Aberkidetasunen gaia-
gaz, zabalkunde berezi bateri asiera emon eutson, Araba ta Nafarroako lurraldetatik, ia 
abertzaletasuna bizkortzen bazan.

 1.932ko urtean Uztaillaren 17an, lliburu(3) bat zabaldu eben E.A.J.learen aurka, 
bere barruan: “Judaísmo-Nacionalismo-Comunismo” ekarten ebena. 

1.932ko urtearen Dagonillako illean Gernikan, Euskal Ikaslearen Biltzar Nagusia 
egiten dabe.

1.932ko urtean Dagonillaren 10ean Sevillan, Sanjurjok bideratzen eban eskumatar 
gudalariakaz, matxinada bat egiten dabe, Euskal abertzaleak guztiz aurka, urten da.

1.932ko urtean Iraillaren 9an, espainitarren gorteak, ontzat artzen dabe Kataluña-
ko Araudia(4).

(1) Kundeatzaille arduradunak = los gestores responsables. Kudeatzaille = gestionador, negociador. 
(2) 1.932ko urtean Epaillaren 27an = Domingo de Resurrección, edo Berpiztueraren Domekea. (3) 
Lliburu = librito, libreta, librejo, folleto. (4) Kataluñako Araudia = estatuto Catalán.
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1.932ko urtean Iraillaren 14an, gizartekeri edo sozialismuagaz lotuta egon ziran 
gazteak, Bilboko “Juventud Vasca”ren bizi edo ta jolas tokian sartu ziran, eta aurkitu 
eben guztia, ankaz gora ipiñi ondoren, bertoko gazte abertzaleak espetxeratu ebazan.

1.932ko urtean Iraillaren 15ean Donostin, Kataluñako Araudia izenpetzen dabe.
1.932ko urtean Iraillaren 17an, Bilboko “Juventud Vasca”ren tokia, sozialistak eraso 

edo oldartu egin eben ostean, sozialistak zigortu barik, Euskal gazte abertzaleak baitu 
ebazan espainitar arduradunak, oneik beste gazte abertzaleen laguntasunagaz, leenengo 
gose-greba eginda.

1.932ko urtean Iraillaren 17an, leenengo Euskal Abertzaleen astekari “Jagi-Jagi” 
agertu zan.

1.933ko urtean Urtarrillaren 29an Tolosan, E.A.J.aren Batzar Nagusia ospatu zan, 
berton, Alderdiaren zeregiña berritu, ta antolakuntza barri baten egokitzeko.

1.933ko urtean Jorraillaren 16an Donostin, “Euzkadi Europa”ren izen buruagaz, 
bigarren “Aberri Eguna” ospatzen da, jende samalda edo askorekin.

1.933ko urtean Jorraillako 23an Euskal-Iparrean, abertzaletasunezko leen mugial-
di izango zan “Euskualerri-Zaleen Biltzarra” irasi eben, Euskal Iparreko aberkideak.

1.933ko urtean Jorraillaren 29an Gazteizen, ELA/STV´ek(1), bere IIn Biltzar Na-
gusia ospatzen dau, Arabar sindikatuko edo Elkartasunezkoak euki eben izena “Sindi-
cato de Trabajadores Vascos” izenagaitik aldatuz. 

Batera, Utretx´en ospatzen zan “Confederación Sindical e Internacional Cristia-
na”n sartzea eskatuz.

1.933ko urtean Loraillaren 1ean, ELA´ren Biltzar Nagusia amaitu zan, Robles´tar 
Manuel aukeratuta, Elkartearen lendakari lez.

1.933ko urtean Uztaillaren 8an ezkondu zan gure Agirre ta Lekube´tar Jose An-
tonio, bere emazte, Aketxe ta Zabala´tar Mari Karmen´ekin, Begoñako eleiz nagusian.

Urte onetan eta politika arloan, uko egin bear izan eutson Getxoko alkatetzari, Eus-
kal Araudi edo estatutoaren aldeko diputadu lanak artu bear izan ebazalako. 

1.933ko urtean Uztaillaren 13an, Bizkaiko erki-jaurlari edo espainitar ordezko 
agintariak, E.A.J.eko B.B.B. atxilotzea aginduten dau, politikan egon zan nekaitzezko 
oldarkeri edo bortiztasunezko denboraleagaitik, abertzaletasunaren aurka.

1.933ko urtean Uztaillaren 25ean eta IIn Errepublikako denboran, Euskaldun, 
Katalan, eta Galleguak, “Konpostelako Ongundea” izenpetu eben, eurak bereztu ziran 
sorterriko aberrietan, buru-jabetasunagaz jaurkitzeko(2). Bertan, “Galeuzka” alkarteari 
asiera emonda.

1.933ko urtean Dagonillaren 6an, egitamu barri bat artu bear izan eban, Nafa-
rroako aldia kanporatu ebena, eta iru Lurraldeetan egin zan erreferenduan amaitu zan 
ekintza ori. Autarki geiena Euskal aldera lortuz. 

Gazteizen, Araba, Bizkaia, ta Gipuzkoako Udal ordearen batzar bat sortu eben, 
Kudeatzailleak egin bear izan ebezan Euskal Araudien antolamenduak baieztatzeko.
(1) E.L.A./S.O.V. = Eusko Langillen Alkartasuna/Solidaridad de los Trabajadores Vascos. 1.933ko 
urtean E.L.A./S.T.V.´gaitik aldatu zana. (2) Euren Buru-Jabetasunagaz Jaurkitzeko = Para gobernar 
ellos, como les corresponde autonómicamente.
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1.933ko Azillaren 5ean erri-autarkian(1) ta abailgarri(2), Gipuzkoa ta Bizkaian, 
Euskal Araudia onartzen da, nai ta Araban, ez ainbeste berotasunezko-gogoarekin, os-
tera, karlisten aurkaritzagaitik.

1.933ko urtean Azillaren 19an, gorteetako auteskundeak ospatzen dira, espainitar 
lurraldeetan, eskuintarrak irabazita. 

E.A.J.leak baiña, bere garaipen aundiena lortu eban auteskunde onetan Araba, Biz-
kaia, ta Gipuzkoan, 459.000 autarki euki ebazalako beren alde, 14.000 autarkien aurka, 
nai ta Araban, %´etik 50 lortu ez, Euskadin alderdi aundienetan biurtuz gain, agiri er-
diak baiño geiago, beraganatu ebazalako. Agirre, E.A.J.aren zerrendan aurkeztu zen. 

Nai ta Errepublikako gorteen ezereztasuna, auteskundeak ospatzeko, eta ertzezko 
gobernuaren zalantzagaz, bai ta karlisten aurkaritzarekin, Araba Euskadiko araudi 
edo Estatutoan sartzeagaitik, lagundu ebela estatuto ori inguratzen, guda asita egoan 
1.936ko urtean Urrillaren 1terarte. 

1.933ko urtean Abenduaren 21n, espainitar gorteetan aurkezten da Euskal Arau-
dia, eta eurak eskubitar geiago eukinda, atzera botaten dabe, gure eskubideko jaurkintza.

1.934ko urtean Jorraillaren 1ean Gazteiz´en, irugarren Aberri Eguna ospatzen da.
1.934ko urtean Jorraillaren 5ean, espainitar gorteak, atzera bota ebezan E.A.J.leak 

aurkeztu eutsoezan asmoak, Araba, Euskal Araudietan beste lurraldeakaz bat agertu 
zedin, eta orrarte nekagarri ibili ba ziran alegiñ orreik, Lege-Biltzarreko legegintz-al-
dia amaitu arte iraun ebezan. 

1.934ko urtean Loraillaren 5ean, “Jagi Jagi” astekaria agertzen da, bere bigarren 
aldia asita, nai bigarren aldi au E.A.J.learen antolamenduzko kanpotik ibili arren.

1.934ko urtean Loraillaren 6an Donostin, eta Euskaltzaleagaitik eraginda, leenen-
go “Euskal Antzerki Eguna” ospatzen da.

1.934ko urtean Loraillaren 25ean, larritasun edo gaitz-aldi gogorrak egon ziran 
Nafarroaren E.A.J.leko batzarrean, Doxandabarantz´tar Jesus lendakaria, bere agin-
duteko arduratik kanpora bialtzeko, Aberriko Batzarretatik be, kanpo geratu zana.

1.934ko urtean Bagillako 9an Konstituziozko Baikuntzaren Auzitegiak, bere inda-
rren gaieztasuna edo bere indargabetasuna agertu eban, Kataluñako Lege-Biltzarrean, 
erritarren eskubideko legeak epaitu edo erabakitzekotan. 

Eta 1.934ko urtean Bagillaren 12an espainitarren Lege Biltzarretik, asarre alden-
du ziran, E.A.J.eko ta Z.E.ER.ko(3) euskal katalanen txiker taldeak, Konstituziozko Au-
zitegiak Bagillaren 9an, Baikuntzaren azalkerak argitaratu ebazanagaitik.

1.934ko urtean Uztaillaren 5ean Bilbon, Batzartu egin ziran Euskalerriko Udalaren ardu-
radunak, Madrilleko espanitar gortekoak, eurekaz antolatu ziran zergak, itunez kanpo batu gura 
ebazalako. Euskalerriko lurraldeetan, bein-beiñeko edo bitarteko batzar bat eraikitea erabagita, 
arik eta orokorrezko batzar bat lortu arte, gure “Itunpeko-Ordainketa”(4) orreik, babesteko.

1.934ko urtean Dagonillaren 12an, espainitarren indarrak Euskalerriko Udale-
txeak artuz, zerga gora beran batzorde orreik, itunpeko erabagi barik ez ebelako gura 
ezer egin, ainbat alkate ta zinegotzi baitu ta espetxeratu ebazan.

(1) Erri autarkian = en plebiscito. (2) Eta abailgarri = y de forma abrumadora. (3) Z.E.Err. = Katalan Ezker-
tien Errepublikea. (4)Itunpeko ordainketa orreik babesteko = en defensa de nuestros conciertos económicos.
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1.934ko urtean Dagonillako 26an Gazteizen, Eusko-Ikasleen IIIn Batzar Nagusia 
ospatu zan. 

1.934ko urtean Iraillaren 2an Zumarragan, eta espainitarren erriko indarkeriagaz 
erasotuta, Lege-Biltzarreko ta Udaleko arduradunakaz osotuz, orokorrezko batzar bat 
egin eben, eta batzar ori amaitu ondoren, danoen ardurak bertan iztea erabagi zan. 

1.934ko urtean Iraillaren 7an, ezkertiar eta abertzaletasunezko udalak, danoen ye-
regi edo utziera aurkeztu eben, ain gogorra izan zalako espainitarrek erabilten eban 
aurkako erri-indarra, Udaletxeko mogimenduaren aurka.

1.934ko urtean Urrillaren 5ean, espainitar Laterri osoan azten da, aste oso baten iraungo 
eban matxintasuneko gose greba aundi bat, Euskadin, Bizkaia ta Gipuzkoaren lantegiko lan-
gilleak, onartu ebena. E.A.J.le ta E.L.A.tasunezko arduradunak, ez ziranak joan mogimendu 
orregaz, nai ta erabagi orregaz be, espainitar jaurkintzaren aldeko zigorrak bardin artu.

1.934ko urtean Azillaren 6an, E.A.J.learen diputaduak, ostera joan ziran gorteetako 
batzarretara, Urrillaren 1ean Lerroux´tar Alejandro(1), Zedaren ertzeko jaurkintzazko 
lendakariari, euren baietzezko autarkia emoteko(2). 

1.935eko urtean Bagillaren 30eko egunean Iruñan, laugarren Euskal Aberri Eguna 
ospatzen da, espainitar gobernuak aste bi ariñago, debekatuta euki eben gaiñetik.

1.935eko urtean Dagonillaren 4an Leioako Ondiz´en, eta E.L.A./S.T.V.en kabuz, 
kidetasun edo Lankidetasunezko 1´nengo eguna ospatzen da.

1.935eko urte onetan jaioko zan Jose Antonio ta Zabala´tar Mari Karmen´en leen 
alaba Aintzane. Eta Urte onetan argitaratu eban: “Entre la Libertad y la Revolución”. 
Bai ta “La verdad de un Lustro en el Pais Vasco”. 

1.935ko urtean Azillaren 3an, Euskalerriaren Mendigoizal Aberritarren Elkartze 
edo Bateratzearen Arautegia onartzen da.

1.935eko urtean Abenduaren 5ean espainitar gorteetan, eztabaida oso gogorra sortu 
eben E.A.J.aren diputaduak, Kalbo Sotelokin.

1.936ko urtean Urtarrillako 26an, E.A.J.leko ordezkari batzuk, Erromako Aita Santu 
Katolikuarengana joan ziran, eta ez eutsoen onartu bakarrik egin, ateak be, ez eutsolako 
zabaldu, ta atezain egon zanak, atzetik eta maltzurtasunez, bide okerretik dabiltzela esan.

Argi da, 325eko urtean Nizean artu zan erabagitzetik, XIn Pio Aita Santua, Fran-
ko, Adolf Hitler, Mussolini ta Europaren fazizta talde gogorrenakaz batera ibili zala, 
fazizten gurutzada sakratuzko ekintz amorratu orretan. Mundu osoaren giza, katoliko 
sinismenean biurtuta, agintaritzape bakar, ta gogor baten menpe, batzangotzeko.

1.936ko urtean Otsaillaren 16an, Laterriaren orokorrezko auteskundeak ospatzen dira, 
autarki geiena, ezkerraldeko erritarrak eroan ebena, gero erritar-aurkaritz baten alkartzeko.
(1) Lerroux´tar Alejandro lege-Gizona = 1.843ko urtean, Kordobako Las Ramblasetan jaioa, eta 
1.949ko urtean Madrillen il. 1.901eko urtetik, ainbat bide izan zan diputadu. 1.926ko urtean eta Alon-
so ta Salmeron´tar Nikolasegaz batera, “Errepublikako Batasuna”, “Ertzeko Alderdia”, ta “Errepubli-
kearen Alkartasuna” irasi ebazan. “El Pais” aldizkaria bideratu eban, eta “Matxintasunezk” aldizkaria 
irasi. 1.930eko urtean matxintasunezko batzarraren kide izan zan. 1.931ko urtean, Laterriko ministrua, 
egon zan bitarteko gobernuan. Eta 1.933-1.934ko urtetan, lau biderrez leen ministrua Aolkularitzazko 
ministerioan. 1.936ko urtean, Franko sartu zanean Erdiugarte onetan bere gudalozteakaz, Portugalera 
atzerriratu zan 1.947ko urtean ostera etorriarte. (2) Zedan ertzeko jaurkintzari euren baietzezko au-
tarkia emoteko = para darle el voto a gobiernos parecidos al de la CEDA española, la agrupación de 
Derechas Autónomas, creada en Madrid el año de 1.933, por la fusión de acción popular y la derecha 
regional Valenciana, cuyo máximo dirigente fué J. Mª Gil-Robles, de ideología Católico conservadora. 
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1.936ko urtean Epaillaren 1ean, Laterriaren orokorrezko auteskundeen bigarren al-
dia ospatzen da, eta espainitarren artean antzeko emaitza lortu ondoren, E.A.J.leak, obetu 
eban leenengo auteskundearen autarkia.

1.936ko urtean Jorraillaren 7an, E.A.J.leko diputaduak, Alkala Zamora espainitar 
Errepublikako lendakaritzatik kalera botateko, autarkia emon eban.

1.936ko urtean Jorraillaren 15ean, euskal diputadu batzuk, espainitarren lege Bil-
tzarrean aurkezten dabe, Euskalerriko errien autarki bidez(1) onartuko zan sort-arau edo 
estatutoaren egitarauzko zirriborroa.

1.936ko urtean Jorraillaren 16an, espainitarren gorteetan, estatutoaren edo arau-
dien batzar barri bat irasten dabe, eta ostera zabaltzen da Euskal araudi edo estatutoaren 
aurkibidea, Araba sartuta alkarrizketa orreitan. Eta bide auek zabalduz, zelan E.A.J.eko 
arduradunak, “Erritar-Aukaritza”ren(2) ondora aurreratu egiten da, Euskal Araudi edo 
Estatutoa onartu edo baiezteko.

1.936ko urtean Loraillaren 10ean, E.A.J.leko arduradunak, Azaña´tar Manuel´en 
alde emon eban euren autarkia, Errepublikako lendakaria izan zedin.

1.936ko urtean Loraillaren 12an, espainitar gobernuaren Lege Biltzarrak, onartu 
eban 1.933ko urtean Euskaldunak, errien-autarki bidez, Araba, Euskal lurralde bezela, 
Euskal estatuto edo araudipean ezartzea.

1.936ko urtean Urrillaren 7an, Agirre ta Lekube´tar Jose Antonio, Euskadiko 
lendakari lez zin egiten. 1.960ko urtean bera il arte izango zana. 

1.936ko urtean Uztaillaren 17an, Afrikatik asten da gudalarien matxintasuna, espai-
nitarren erri autarkiagaz, aukeratutako IIn Errepublikaren aurka.

Eta 1.936ko urtean Uztaillaren 18ko eguna aurrerantza doiela, Erdiugarte onen gu-
daltegi batzuk, asten dira matxinatzen.

1.936ko urtean Uztaillaren 19ko egunean, E.B.B.rraren eritzizko aldetik, Euzkadi 
aldizkarian egertzen da adierazpen edo aldarrikapen bat, eurak, matxinatuko gudalarien 
aurka agertuz, eta IIn Errepublikako gobernuagaz egon zirala esaten.

1.936ko urtean Uztaillaren 22ko egunean Frankistak, Otxadio´ren aurka egiten dabe  
leenengo bonbaketa, nai ta Otxandion, ezeren gudalozteko tresneri, ez gudaririk egon. 
Erritarren aurka egin ebelako, egin eben guztia.
(1) Euskalerriko autarki bidez = plebistizado por el pueblo. (2) Erritar aurkaritza = frente popular.



Eus
ke

ra
za

in
tz

a
78

1.934ko urtean Dagonillaren 8an, Euskal arduradunak, “Eusko Gudarostea” sortzen 
dabe, Azpeitiko Loyolaren Santutegiko Jesusen Apaiz-gudari etxetik, Euskalerriaren 
E.A.J.leko mutil ta eldu, bai ta zale guztiari deituta, Euskal-Gudarozte ori irasteko.

1.936ko urte erdirantza, Afrikako militarrak Franko, Mola ta Keipo de Llano Jeneralak 
buru zirela, Errepublikaren aurka matxinatzen asteko zurmurruak, gero ta aundiagoak ziran.

1.936ko urtean Dagonillaren 12an Bilbon, batzar bat irasten da, Bizkaiko lurraldea 
babesteko.

1.936ko Iraillaren 5ean Frankoren fazizta gudalozteak, Irungo Uria artzen dabe, IIn 
Errepublikeagaz egon ziran euskal erriak, inguratuz itzita.

1.936ko urtean Iraillaren 13an, Frankoren matxin zaleak, Donostin sartu, ta artu egi-
ten dabe Uria.

1.936ko urtean Iraillaren 26an, Irujo ta Ollo´tar Manuel biurtu zan egun onetan, 
E.A.J.leko garrantzi aundieneko kidetasunean, Largo Kaballerok osotuko eban espainita-
rren gobernuan, zuzentasunezko ministrua izendatu ebalako.

2. 27. (36) Agirre ta Lekube´tar Jose Antonio eta Euskadiren 
bitarteko Jaurkintza IIn Errepublika denboran.

1.936ko urtean Urrillaren 1ean, onartzen dabe espainitar Lege Biltzarrekoak, Euska-
lerriaren autonomi, Euskal Araudi, edo ta estatutoa. 

Eta espainitar Lege Biltzar orreitan, Prietro´tar Indalezio leendakari lez eta Agirre´tar 
Jose Antonio idazkari izanda, Frankoren gudalozteak oraindiño, menperatu ez eben Euskadiko 
Udalaren ordezkoakin, Agirre´tar Jose Antonio aukeratu eben, Euskadiko lendakari izan zedin. 

1.936ko urtean Urrillako 6an, Azaña´tar Manuel espainitarren IIn Errepublikako 
lendakariak, Euskal Estatutoa onartzen eban agiria izenpetu eban, 1.936ko urtean Irai-
llaren 26an, Irujo ta Ollo´tar Manuel Largo Kaballerok osotuko eban espainitarren gober-
nuan, zuzentasunezko ministrua lez izendatzeko onartu zalako.

1.936ko Urriaren 7an egin ziran auteskundeak Araba, Bizkaia ta Gipuzkoako zinego-
tziakaz, Eusko Jaurlaritzaren lendakaria aukeratzeko, eta Agirre ta Lekube´tar Jose Anto-
nio aukeratu eben lendakari izan zedin, 32 urte eukezala. 

1.936ko urtean Urrillaren 7ko arratsaldea zan, orduko Araba, Gipuzkoa ta Nafarroa, 
Franko faziztaren etsaipean egonda, bai ta Bizkaitarrai zemaika egon zirala, Euskal gudaroz-
teak Bizkai´ko muga mugetan, eta Euskalerrien ordezkariak Gernikan, Euskaldunentzat gure 
betiko agurgarrizko Uri Sakratuan batuta, Bizkaitar Lurraldeko Jaurlariaren begipean, Agi-
rre ta Lekube´tar Jose Antonio, Zugatz zainduaren kerizpean apal eta Zutunik: Euzko lege ta 
ekanduak osorik, eta zintzoro jagongo ebazala, zinez itz emon eban, berba onekaz:

“ Yangoikua´ren aurrian apalik, 
 Euzko lurganian zutunik, 

 Asaben gomutaz, 
 Gernika´ko Zuaizpian, 

 Neure agindua ondo betetzia 
 Zin dagit”(1).

(1)”Humilde ante Dios,/ en pié sobre la Tierra Vasca, / en recuerdo de los antepasados, / bajo el Árbol 
de Guernica, / ante los representantes del pueblo juro desempeñar fielmente mi cargo”. 
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Agirrek, taldeen gobernu edo talde guztien jaurkintz oso bat sortu eban, berton Eusko 
Abertzale, Gizarteko edo Sozialistak, Komunistak, eta Errepublikako aldetik egon ziran 
taldeekaz osotuta. Euren artean, naibage edo asarre naikoakin iraun ebena illabete batzue-
tan, arik eta Bilbo jausi zan arte.

1.936ko urtean, Euskal Jaurlaritzaren leen sailburuak.
-Agirre ta Lekube´tar Jose Antonio  =  Lendakaria, ta Guda babeserako Aolkulari nagu-

sia, E.A.J.eko aldetik.
-Leizaola´tar Jose Mari =  Lendakari ordea, zuzen-zaiña(1), eta Jendekuntzazko ardu-

raduna, E.A.J.leko aldetik.
-Monzon´tar Telesforo = Errizaintza, E.A.J.leko aldetik.
-De la Torre´tar Eliodoro = Ogasuna(2), E.A.J.ko aldetik.
-Aznar´tar Santiago = Lanbidea, PSOEn aldetik.
-De los Toyos´tar =  Lana´ren Aolkularia, ta Aurre Ikuspen, Emangarri edo Komunikazioa, 

PSOE´ren aldetik. 1.943ko urtean utzi eutson ardura orreri.
-Grazia´tar Juan =  Errigizarteko Laguntzaren Aolkulari, PSOE´en aldetik. 1.941eko 

urtean il zan.
-Aldasoro´tar Ramon Maria =  Merkataritza ta Ornikuntzaren(3) Aolkularitza, Erre-

publikako Ezker aldetik.
-Astigarribia´tar Juan =  Erri Lanen Aolkulari, EPKA-PCE´en aldetik. 1.937ko ur-

tean itzi eutson lan oneri.
-Espinosa´tar Alfredo = Osasuna(4), Errepublikako Batasunaren aldetik. 1.937ko ur-

tean, Frankistak tiros il ebena.
-Nardiz´tar Gonzalo =  Nekazaritza ta Arrantzaren Aolkularia, Euskal Abertzale 

Ekintza´ren aldetik (A.N.V.)(5).
Jaurkintza onen elburua, beti izan da “JAUNGOIKUA eta LAGI-ZARRA”.
Bai ta Euskalerriarena be. Jaungoiko ta Lege Zarragaz egin gendulako gure aztura 

guztia, ainbeste milla urtetan. Orregaitik emen, itaun gogor bat agertzen jaku: “Zergaitik 
beti, GOIKO-JAUN Sortzaillea aipatzen dogu, kristau katoliku aberkideen gaiñetik ?. 

Sasi-jainko menperatzailletatik urruntzeko ?.
Euskaldunak uste dot nik, beti jakin dogula, katoliko asmo orreitan egon dala, sasijain-

koaren Urrezko Txekor ori, Nizeako katolikotasun ori 325eko urtean sortu orduko, milla 
urte asko aurretik euki dogulako benetako JAUNGOIKUAGAZ artu-emon berezia, eta 
gure baitazko sinismenetik ez dalako agertzen ta gitziago sinisten menperatzail ekintza-
rik, or agertzen dalako berez, katolikotasunen kaisar menpetza.

Olantzek aukeratu eben Agirre´tar Jose Antonio Lendakari, Gernikako Euskal Lege 
Biltzarraren etxe sainduan, E.A.J.lekoak, Zuzenbide(6), Babesaren zuzentasuna(7), Jende-
kuntz(8), Jaurkintza ta Diru Zaiñen arloak eroan dagiezan.

Beste arloak, Errien Aurkaritasuna(9), Sozialistak, Errepublikako Ezker aldekoak, 
Euskal Abertzaletasunen Ekintzakoak(10), ta Komunisten Alderdikoak eroan ebezanak, 
Z.N.T.koak(11) izan ezik, E.A.J.ekoak kanpoan itzi ebazalako.
(1) Zuzen zaiña = justicia. (2) Ogasuna = diruen arduraduna (ministro de hacienda). (3) Merkataritza edo ta 
ornikuntza = ministerio de comercio y abastecimiento. (4) Espinosa´tar Alfredo = sanidad-unión Republi-
cana, Fusilado por Franco en 1.937. (5) Euskal Abertzale Ekintza = Acción Nacionalista Vasca. (6) Zuzen-
bide = Justicia. (7) Babesaren Zuzentasuna = defensa. (8) Jendekuntz = cultura. (9) Errien Aurkaritasuna = 
frente popular. (10) Euskal Abertzaletasunaren Ekintzak = Acción Nacionalista Vasca. (11) Z.N.T. = C.N.T.
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Alegiñ onetan, guda izanda ardura aundikoena, Jose Antoniok eroan eban ardurazko 
lan geiena. Eta bereala igarri zan Agirre´ren lana, euskal gudaloztearen zeregiñak tinkotu 
edo gogortu egin ziralako, 1.937ko urtearen Epailleraiño. 

1.936ko urtearen Urrillatik 1.937ko urtearen Bagillaraiño, Agirre´ren jaurkintzak eze-
rezetik asita, edestian idatziz ta zuzenean aipatuz, dana izatera aldatu zalako Aberri lez. 

Euskadi, leenengoz aipatzen ebelako Aberrien artean, Nortasunezkoa lez, nai ta milla 
urte askoko edestitik, katolikotasunaren inguruko faziztak, edestiaren 1.693ko urte asken 
onetan, gura ez izan arren.

1.936ko urtean Urrillako 13an, katolikotasunezko gurutzadaren faziztak, Mujika´tar 
Mateo Gazteizko gotzaiña erbestera bialdu ondoren, au Erromara joaten da.

1.936ko urtean Urrillaren 19an eta Eusko Jaurlaritzak onartu ondoren, “Ikurriña ta 
Euskadiko armarriak” artzen dira agintari danez(1).

1.936ko urtean Urrillaren 26an, Eusko Jaurlaritzaren agiri baten bidez, Euskadiko 
lurraldean egon ziran gudalozte guztiak, Euskal Jaurlaritzaren Babespeko agindu-

pean geratu zitezen, agindu eban Agirrek.
1.936ko urtean Azillaren 7an, Euskal Ikastetxe Nagusia irasi zan.
1.936ko urtean Azillaren 30ean, Euskal gudalozteak, Billarreal asten dira erasotzen, 

odol jariozko borroka zital baten ostean, porrot egin ebana.
1.937ko urtean Epaillaren 31n asi ziran Euskalerriren aurkako erasoak Frankoren 

egazkiñ bidez,
Goering Alemanak be, berari egin eutsoen Nuremberg´eko epaiketetan, ezeren eragoz-

pen barik esanda: “Euskadi, frogapeneko saio-aldi bat izan zala eurentzat”,  gero Munduko 
bigarren gudan, eurak ezeren arazo barik ibilteko, erasozko gauza orreitan ikasi ebezanak.

1.937ko urtearen Loraillarte egon ziran Euskalerriko 40.000 gudariak, Jose Antonio-
ren agindupean, 90 batalloietan bananduta. 100.000raiño eldu ziranak.

Dirua, ta muga-txartelak atara ebazan, bai ta gudarako Auzi-etxe, Lurraldeko Erri-
tar Auzitegiaren laguntzagaz, zuzenbideak antolatu, ta parkamen arloak ugarituz batera, 
Ikastetxe Nagusiak be zabaldu(2) ebazan. 

Eta Irun jausi zanean, gure euskal gobernu barriak Frantziagaz, ez ebalako euki ar-
tu-emonik, ta Eusko Jaurlaritza bakar bakarrik egoan lez, espainitar Errepublikako beste 
erri guztietatik, Eusko Gudarozte, eta Eusko Itsas-gudarozte bat be irasi bear izan ebazan, 
Mola general faziztaren gudalozteari aurre egiteko.

Oso esagunak dira, Agirre´tar Jose Antoniok, Prieto´tar Indalecio ta Azaña´tar Ma-
nuel´eri egin eutsoezan etsimenduzko(3) deiak, egazkiñ ta kañoiak bialtzeko. Ezeren eran-
tzun barik geratuta.

Euskal Abertzaleakaz egindako Eusko Gudaroztearen batalloi taldeak, ez ziran nastu, beste al-
derdien elkarte edo sindicato ta soldauzkarekin, Agirre´tar Jose Antonioren, zuzenezko agintaritzapean 
egon ziralako, gizarte edo erriaren bakeak sendotu ta aurrera egiteko bear ziran antolakuntzak prestu-
teko. Eta orduan egon ziran guardia-zibillak ta erasoko-guardiak antolatu ziran lez, Ertzañako beste 
zain talde bat be sortu zan, nai bere sorreran, “Euskadiko Guda Zaintza”ren(4) izena euki .

A ta guzti, Euskalerria ez zan gai, espainitar gudalozteai, eta gitziago Alemanaren 
egazkiñai aurre egiteko. 
(1) Como consta en el “Diario Oficial de Pais Vasco”. Bilbao 1.936-1.937. (2) Ikastetxe Nagusiak 
zabaldu = apertura de las Universidades. (3) Etsimenduzko deiak = llamadas de desesperación. (4) 
Euskadiko Guda Zaiña = Policia Militar de Euskadi, fué el primer nombre que tuvo la Ertzaintza.
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Eta nai ta laguntza eskatzen ibili arren Europa guztitik, Katoliotasun fazizteak Eu-
ropa ta Mundu onetako gordetzaille fazizta katolikuakaz antolatu ondoren, erabagita euki 
ebelako berezko errieri, Nortasunezko askatasunik ez emoten, alan agertu zalako, Mundu-
ko IIn Guda Nagusia amaitu zanean, nai ta 1.946ko urtean, Munduko gizaren eskubideak 
babestu egin bear zirela, izenpetu arren.

1.937ko urtean Loraillaren 22an, Sabino´ren illobiko lurrak kenduz, bere ezurtz onda-
rrak Sukarrietatik kenduta, Portugaletera lenengo eta gero, Txepetx itsasontzian Baionara 
eroan ebazan.

1.937ko urtearen Bagillan, Euskadik egindako Burdiñezko Gerrikoa apurtzen dabe 
Frankoren gudalozteak. Beren egille izan zan Goikoetxea´tar Alejandrok, saldukeria edo 
salatu ondoren, nundik apurtu leiken burdiñezko gerriko ori.

Eta Agirrek ille orreitan, nai ta bere jaurkintza Kataluñara eroateko ibili, bertotik bo-
rrokan iraunteko, Truzioz´era eroaten dau bere jaurlaritza, Santanderrerantza joan or-
duko. Bien bitartez  Ajuriagerra´tar Juanek italiar gudalozteakaz Santoñan ongunde bat 
egin, Eusko gudarozteak eurei etsaimendetzeko. Frankok ez ebena onartu.

1.937ko urtean Bagillaren 19an eta Durango ta Gernika jausi ondoren, Bilbon sartu 
ziran Frankoren gudalozteak, eta Uztaillaren amaieran, Ego-Euskalerriko lurralde guz-
tiak, Frankok ekarri ebazan gudaloztepean geratu ziran, Agirre Parisera aldatuz. Eta da-
gonillan Agirre, Bartzelonan kokatzen da.

Franko Bilbon sartu ta lau egun barru, espainitarrak guri len, gudalozteen indarrean 
zerga-diruen gora beran galazota, Bizkai ta Giputzak euki gendun ongundea(1) zerga diru 
orreik batzeko, kendu euskun zigor lez, Frankoren aurka borrokatu gintzazalako.

Nai ta Arabatarren zerga-diruen ongundea(2) ta Nafartarrakaz euki eben egiune edo 
kidetasuna(3) baieztu.

Zer uste ote eban Franko orrek, bai ta bere sinesbidetik gaur dabizenentzat ?. Euren al-
perkeri, ezerezkeria edo ezdeuskeria guk bete egin bear dogula, gurentzat, mesede aundi edo 
eskubide berezia izandako lez ?. Nortzuk ote dira, urrezko-txekorraren sasijainko orreik ?.

Ez gara euskaldunak iñoren, menpe, etsaimende, joputza, edo joputzazko alegiñetan ibili 
leikezanak, bakotzak iñoren lepotik ibili barik, bereak ordaindu ta artu egin bear dabezalako. 
Eta ori da Ikasi bear dabena Munduko katoliko fazizta aberkide orreik, Jaungoikuaren au-
rrera, billuzik eta EKANDUZ zer egin doguzan gauzakin, aurkeztu bear garelako.

Orregaitik, guzurraren asmatzailleentzat, buruz bera ibiltea bardiña da, eta alan 
daukagu Mundu au, Jaungoikuak ipiñitako Legeen aurka gabiltzalako. Ekanduz: “Ezin 
dalako, oker aundiagoagaz ibili”.

Ego-Euskalerriko aurkaritza amaitu zanean, euskaldunak Santoña inguruan batu 
ziran, eta Aita Santik esaten eban lez: “agertu ziran Italiarrai etsaimenduta, onek, ez ebela 
ezeren eragozpenik euki, berton giltzari inguru-erdi emonda, danak morroilope edo giltza-
pekoetan biurtzeko(4). 

Bitartean Euskal milizianoak, sozialistak ta lege-bagekoak edo anarkistak, Santander 
ta Asturiasetik, 1.937ko urtearen Urrirarte, borrokan ekin eutsoen.

(1) Euskal Giputz ta Bizkaitarrak, espainitarrakaz euki gendun ongundea = pacto con los españoles, respecto al con-
cierto económico. (2) Arabatarren zerga-diruen ongundea = concierto económico con los alaveses. (3) Nafarroagaz 
euki eben egiune edo kidetasuna = convenio de Nafarroa. (4) Italiarrak, danak morroilope edo giltzapeak biurtzeko. 
= que los italianos no tuvieron más difilcutad, que dar una vuelta a la llave para convertir a todos en prisioneros.
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Agirre´tar Jose Antonio bere lendakaritzazko bulegoan,  
Paris´eko Merzeau kaleko 11n zenbakian dagoana.

1.937ko urtean Bagillaren 24an, eta Espinosa´tar Alfredo egazkiñez Toulusetik San-
tanderrera etorrela, egazkiñaren kapitaiñak saldukeria egin eutson ta Frankoren eskuetan 
itzi ebanen orduan, egun onetan tiros il eben 33urte eukezala.

1.937ko urtean Bagillaren 24an Ajuriagerra´tar Juanek, Italiar Manzini Jeneralari 
etsaimendu eutsoezan Euskal gudalozteak izkillu, ta guda tresneri guztieakaz, danon bizi-
tza lotsean artu egien armamentu orren truke. 

Italiarrak ez eben bete ziñatu eben ongunde ori, eta Jaurlaritzaren etzerritasuna bear-
tuz, Agirrek, alde egin bear izan eban Santaderretik Miarritzerantza Negus egazkiñean, 
beragaz Monzon ta de la Torre´tar Eliodoro joanda. 

1.937ko urterarte Bilbaoko Txokolatearen izenbageko baltzu(1) lantegia, bigarrena 
izan zan, Erdiugarte onen Txokolatezko lantegi artean.

Eta Agirre ta Lekube´tar Jose Antonio, futbolari izanez gain, futbolaren Euskal Abe-
rritarren artean Bereiztutakoen sustatzaille aundiena(2) izan zan, bere Euskal gobernuen 
kideakaz batera, gudako aurreen beartasunerako egin zana, Europa, Rusia, ta Ameriketa 
guztitik dantzaldiko abestiekaz batera jokatuz, dirua batzen ibili ziranak umeen babeserako.

Espainitarren gudan sartuta egon zirala Agirre´tar Jose Antoniok, Euskal Gudaros-
tearen buruzagitza artu eban bere gain, eta Euskal Araudia edo Estatutoaren askatasun, 
edo ta Araba, Gipuzkoa ta Bizkaiaren autonomiak emoten eutsoezan ardurapean egon zan, 
bere agintaritza guztian.

Eta gudaren porrota ostean, atzerritasunezko bidea artu bear izan eban, eukezan len-
dakarien ardureagaz aurrera egiteko, Paris´eko Marzeau´ko kalean, 11n zenbakian.

(1) Txokolatearen izenbageko baltzu = Sociedad Anónima de la empresa Chocolates Bilbainos (Txoko-
lates Txobil). (2) Euskal Aberritarren artean bereiztatukoen Sustatzaille aundiena izan zan = que Agirre 
fué el mayor atizador. Cabecilla o fan de la selección de EUZKADI de futbol. 
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Agirre ta Lekube´tar Jose Antonio Eusko Jaurlaritzaren lendakari.

Bigarren Munduko guda amaitu zanean, Amerikarrak, uko egin eutsoen, erdiugarte 
onen zentzuzko demokraziari, bai ta Mundu onen bereztasunezkoakaz euki ebazan zorrai 
be, nai ta Truman´ek ao zabalik aldarrikatu, Mundu onen giza eskubideak ortik aurrera, 
gizadiak eukazan eskubideekaz arduratu bear giñela, esan arren.

Eta dan guztia, Franko faziztak, Amerikarrakin egin eban ongunde bitartez, onek 
Errusiagaz euki eben guda otsagaz, euren guda-egazkiñak ta guda Ontziak, Rotan eta To-
rrejon´en kokatzeko.

Frankoren nausitzargo edo jauntzargopean geratu arren, Agirrek orrez gain, Europa-
ko batasunaren sortzailleen urbil egonez, Europako erriak batzeko asierazko oldozmenetan 
be egon zan, kristautasunezko demokrazia sortzen be laguntzeko, eta Europako aundien 
artean kide izanda, ardura aundiko esku artu eban.

Juaristi´tar Patxi Gizarte-Izti´ak(1) beragaitik esaten dau:
Gaur egun arte iraun dauan mirespena ta begirunea, Agirre ta Lekube´tar Jose Anto-

nioren buruz, aurkari politikoen artean, berak adostasunaren alkarrizketak eragiteko, euki 
eben trebetasun berezia izan da. Mundu osoarekin, alkartasunaren jardule(2) zalako, ta 
kristau ta abertzaletasunaren zentzunezko buru bidetik, gizarte naiz jendekuntzazko(3) 
arloetan, aurrerakoiezko ta egizko asmo ederrak bultzatu ebazalako.

2. 28. (37) Euskalerriko Jaurkintzaren, atzerri-aldia.
Franko´k, Euskalerria menperatu ebanean, Eusko Jaurlaritzaren arduradun batzuk 

Bartzelonara joan ziran, Kataluñako Jeneralitat eta Konpanys´en Lendakaritzapean, 
atzerritarrezko gobernu bat irasteko.

(1) Juaristi´tar Patxi Gizarte-Iztiak = Patxi Juaristi el Sociólogo, suele decir por él. (2) Jardule zalako = ac-
tuante, ejercitador. (3) Gizarte naiz Jendekuntzazko arloetan = social o kultural. Jendekuntzazko = kultural. 
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Guda bitartean eta Errepublikarrak euren espainitar batu zaletasunagaz, Eusko Jaur-
laritzari ez eutzelako jaramonik egiten, bai ta armamentuaren gora beran be, ez eutselako 
laguntzarik emoten, espainitar Errepublikarrak, urrundu egin ziran Eusko Jaurlaritzatik.

1.939ko urtearen lenengoetan, Bartzelona ta Errepublikako gudalozteak, Frankoren 
gudaloztepean geratu ondoren, Agirre Lendakaria, bere Jaurkintzaren arduradunakaz, 
atzerrira joan zan, Benezuelaren diplomazizko lagun bidez, Euskal jaurkintza aurrera 
eroateko, 1.960ko urtean, Agirre il zan arte iraun ebana.

Jose Antonio erbezteratu egin zanetik, buru belarri egin eban lan, Euskalerri ta Mun-
du osoaren askatasunezko eskubideen alde, Paris´eko Marzeauko kalean 11n zenbakitik.

Egitamu nagusi bien alde, borrokatu egin bear izan eban leen Jose Antoniok: milla-
ka atzerritu ziran beartasunaren alde, eta Estatu Batu kideekaz, auek, Frankoren aurka 
borrokatuko ziran itxaropenean. Eta bear al eban guztia egin eban, Europaren Berezko 
erriaren alde, Europatar Berezkoaren Erri-demokratikoak, barriz sortu egiezen.

1.939ko urtean Alemanak, Polonia artu ebenean guda indarrez, eta Erresuma(1)  Ba-
tuak Frantziagaz batera, Alemaniari guda azaleratu edo agertu egin eutsoenean, asi zan, 
Munduko IIn Guda Nagusia.

1.940 urterarte iraungo eban Jose Antoniok, Pariseko gobernuagaz, ortik aurrera ies-
lari ibili bear izan ebalako.

1.940ko urtearen Loraillan, Alemanak Frantzia erasotu ebenean, Agirre, Beljikako La 
Panne erritxoan egoan, bere arreba Enkarna ta Asporosa´tar Zesareo´agaz(2).

Agirre´tar Jose Antonio, La Panne´ko erritik, Bruselasera joan zan, eta an alemanetatik 
ostentzeko edo izkutatzeko lekurik ez, eta ieskari ibili bear izan eban Aleman naziengandik.

Alako baten eta Frantzian egoala, Kataluñako Orokorraren lendakari izan zan Kon-
panis´tar Luis baitu, edo atrapau eben Aleman naziak, eta Frankori bialduta, onek bereala 
Montjuïk´eko mendian fusilatu edo tiros il eban. Une orretan Jose Antonio bera be, Franko 
Jeneralaren eriotzezko zigor-pean egon zala.

Bruselasen Jose Antoniok, Franzizko Jabier Josu Lagunen ikastetxean artu eban babe-
sa, andik Sugurdian Amberesera joateko.

Amberesen, Panamako Guardia Jaen Kontsularen laguntza euki eban, onek, Albarez 
Lastra´tar Jose Andres Panama lege-gizon aberatsaren izenpeko ibil-bide edo muga-txar-
tela emon eutson, kaletik agiri orregaz ibilteko.

Agirre ta Lekube´tar Jose Antonio, Ameriketara joan gura eban leen baitleen. Baiña, 
itxaron bear izan eban.

Jestapok, bere anaia atxilotu eban Anberesen.
Alemanak, Frantziko lurraldea menperatu ebenean, Agirretar Jose Antonio, beartuta 

agertu zan Beljika ta Berliñen ostonduta ibilten, arik eta muga-txartel bat aurkeztuarte, 
Alemaniako lurraldetik urteteko.

1.940ko urtean Uztaillaren 11n, bien bitartean Londresetik ostonduta ibili zan Ollo 
ta Irujo´tar Manuel´ek, Euskalerriko Abertzaletasunaren ardurak artu ebazan, Euskadiko 
Aberritasunaren Aolkularitza(3) irasita. 1.936ko urtean Errepublikako gorteetan, egin zan 
Askatasunezko Euskal Arauditasuna, guztiz baztertu ondoren. 
(1) Errasuma edo Erresuma = Reino, monarquia. vástago que dan los árboles desde el pié o la raiz. 
Puntal de las bandas del tejado, tornapunta. Hueco entre las vigas de la techunbre. (2) Asporosa´tar 
Zesareo au, Alemaniaren bonbaketetan ilten ikusi ebena. (3) Euskadiko Aberritasunaren Aolkulari-
tza sortu eban = creando el Consejo Nacional de Euskadi (CNE).
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Irujo bere aldetik, Ingalaterrako lurraldetik ostonduta ibili zan, de Gaulle´en laguntza tope-
tan. Bera bitartean asmatzen egonda Euskalerriko Errepublikearen egitaraua onartu egien, eta IIn 
Munduko guda amaitzen zanean, alkartutako gudariak irabasita, gure Euskalerri maite au, “Abe-
rri” lez ezagun ezartzeko, Europa ta Mundu onen mapa edo mapagintza guztietan agertu zedin.

Eta 1.941eko urtean ustekabe baten, nazi´en Uri buruko Berliñera joatea erabagi eban, 
eta an egon zan bizitzen lau illabetetan, Reitx´eko kantzelaritzatik(1) urbil. Bere Senideta-
suna, Lobainan egon eban, denbora orreitan.

Alan, 1.941eko urtean Loraillaren 17an, Euskal Aberritarren Aolkularitza (CNE), Frantzia-
ren Askatasunezko Aolkularitzarekin, ongunde bat siñatu eban, euskal gudarien talde bat, euren 
gudarako agintariekaz, Askatasunezko Frantzitarrakin alkartuko zirela, nai ta 1.942ko urtearen 
Loraillan, Ingelesaren zirikitasunezko premiñakaz de Gaulle´ri, ongunde ori apurtzera beartu.

Ingelesaren gobernuak, ez eutson Irujo´ren Euskal Aberritasunari ezerezetan lagundu 
bakarrik, Europako kaisar-menperatzaille katolikoen artean, ta gertaera onetan, Ingelesak 
Frankogaz euki eben bakezko itzarmena, apurtzen zalako aitzakiz.

Beste aldetik Ingeles orreik, alegin bizi biziak ipiñi ebazalako atzerritar guztiko aldizkarie-
tan agertu zedin: Euskalerrientzat izan zan Askatasunezko montio orrek, Hitler´en laguntza euki 
ebala, esaten. Bai ta, Euskal Askatasunezko egitarau edo montio orren zirri-borroak(2), atzerrituta 
egon ziran Errepublikako espainitar guztien artean, aserraldi gogorrak sortu ebazanak.

1.941eko urtean Loraillaren 20an, bera ta bere sinideentzat Suediar baimena(3) artu 
ta 1.941eko urtean Loraillaren 23an Suesiaruntz joan ziran itsasontzi batean, eta Trelle-
borg´era eldu ziranean Goteborg´erako bidea artu eben.

1.941eko urtean Uztaillaren 31n, ez zan erreza Rio de Janeiroko txartela lortzen, eta 
Basholm merkantil ontzia artu, ta Amerikaruntz urten eban.

1.941eko urtean Dagonillaren 27an, Brasil´dik Uruguaira joan zan, eta Agirre´tar Jose 
Antonio oraindiño bere guzurrezko izen abizenakaz ta Eusko Jaurlaritzaren izenean Aize 
Onetako(4) Rio de Janeirora eldu zanean, an illabete batzuk eginda Brasil, Uruguay ta Be-
nezuelako ingurutan, beste mugi aldi bat agertu jakon.

Ameriketako Estatu Batuak Munduko IIn Guda nagusian sartu ziranean, Jose An-
tonio Aize Onetatik New Yorkera joan zan, eta berton onartuta, bere euskal politika ta 
benetako izen abizenakaz, Kolunbiako Ikastetxe Nagusian, irakasleen lanak egin ebazan, 
gure Euskalerriaren edestia ta bere jendekuntzazko arlo zabalak erakutsi edo irakatsiagaz, 
argitzeko. 1.946ko urterarte iraun ebena.

2. 29. (38). Oar txiki bat emen.
Argi ikusten da emen, Ingeles orreik, bai ta gaurkoak be, eta Europa ta Ameriketako 

kolonizatzaille Erromatar-Godo-Merkantil-katolikoen gurutzada sakratuagaz dabize-
nak orain be(5), jakin bearko leukiela: “Mundu onetara, ez garela agertzen dirua irabaztera, 
gure artean aundiak izateko”. “Gure bizitzako ekintzak, Izadiak daukazan Goiko-Jain-
koen Legeakaz, Ekanduzko adostasunean eragitea baiño”. Ori bakarrik geratzen dalako 
agirian, danon Baitak, alegintzen dauskunagaitik.
(1) Reitx´eko Kantzilleritzatik urbil = que vivió cerca de la Cancilleria del IIIr Reich. (2) Euskal Abe-
rritasunaren Aolkularitza = Euskal Askatasunezko egitarau edo montio orren zirri-borroa = pasando a 
la vez a toda la prensa Americana y Europea, el borrador del proyecto, o borrador del programa donde 
se exponia el artikulado de la repatriación o nacionalización de Euskadi. (3) Suesiar baimena = Bisa o 
bisado para circular por Suecia. (4) Aize Onetako = Buenos Aires. (5) Gaur egun Ingelesari ikusten 
jekien lez, euren Kaisar Aundiaren kanpo, ez dabelako ezeren demokrazirik gura.
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2. 30. (39). Ostera, Euskalerriko Jaurkintzaren, atzerri-aldiari ebatuz.
1.941eko urtearen azkenetan Agirre´tar Jose Antonio, Arjentinara eldu zanean, eta Euskale-

rriko Abertzaletasuna bere agindura ostera artu ebanean, almen bage edo ezerezean itzi ebazan, 
Irujok, Ingelesen artean ibilten eban askatasunezko alegiñak, eta ortik aurrera E.A.J.koak, Fran-
koren aurkako edozein erakundeetan sartzeko, oneik, Euskalerriaren Askatasunezko eskubideak 
onartu bear izan ebazan.

1.942ko urtean, auek ziran Agirre´tar Jose Antonio´ren elburuak: Eusko Jaurlaritza 
ostera berrezkuratzea; ta gudarako alkartuta edo batera joan ziran erriekin euki ebazan 
arremanak, sendotzea.

1.942ko Loraillean, “De Guernika a Nueva York pasando por Berlin” argitaratu eban 
Jose Antoniok bere liburu ederra, gero “Historia del pais vasco” idazten asi zan, baiña ez 
zana amaitu, nai ta 520 orri alderaiño iraun, bere idaz-gailluakin idatzita.

1.942ko Uda azkenetan, Ego Ameriketatik zear ibili zan, eta Euskal bizi toki ugari ikus-
katuz, danetan orduko Euskadi ta georoko Euskadiren gora beran itzaldi asko emon ebazan. 
Erriarteko bazter guztietara eroan gura izan ebena, Euskaldunen aotsa entzun egien.

Orrela, 1.943ko urtean Azillaren 20an, Mexikon irasi zan “Espainitar Askatasunezko El-
kartea(1) ( J.E.L)”,  E.A.J.lekoak ez ziran egon, Euskadiren berezko eskubiderik, ez zalako onartu.

Aste gitxi barru, E.A.J.lekoak, agertu eben azalpen edo adierazte bat JEL´aren(2) aur-
ka, E.A.J.ekoak, Eusko Abertzaletasunaren Ekintzazkoak(3), Lurraldeko Alkartekoak, eta 
eurak izena ipiñitako Sozialistaren batzordekoak(4), izenpetu ebena. 

Euskalerriko agintariak erbestean, urrun egon ziran, euren eskubideko eskaerak lortzeko.
Euskaldun indarrakin IIn Munduko guda onetan, Frankoren aurka egiteko, Ameri-

ketako FBI´gaz artu emon sakonak euki bagenduzan be, Estatu Batuetako erritarrakaz ez 
gindezan asarratu, gure taldeetatik euki genduzan komunistak be kanporatu genduzan.

A ta guzti, Estatu Batuaren jaurkintzazko agintari orreik Otzezko-Guda orretan, 
Errusiaren aurka egiteko, Franko eurentzat, onuratsuago zala ikusi eban.

1.945eko urtean Kaliforniako San Franzizkon, Estatu Batuak sortzeko leen batza-
rrean be egon zan, Jose Antonio, berezko Erriartean eta Munduko IIn gudarako Erri-Ba-
tuakaz, itxaropen aundiak euki ebazalako.

Agirre´tar Jose Antonio lendakariak, New York eta Paris´eko Jaurlaritzaren, leentasu-
nezko jomuga edo elburu bat euki eban, atzerrian bizi ziran euskaldunak, bein eta berriz 
ikusita, Ameriketako lurraldearen errialde guztietan egon ziran euskaldunak sakabanatu-
rik, mugi-aldian ipinteagaz, eurak antolatzeko bear ebazan ekintza guztietan.

Baikor beti, berak be gogoan agertu edo bete ezin ebazan elburu guztientzat, esaldi 
ospatsu bat euki ebalako:  “Datorren urtean, Etxera”.

1.946ko urtean, Frantziko Parisera joan zan, Eusko Jaurlaritza ostera berrezkuratuz.
Agirre Franzian egoala, Kristau-Demokraziaren eritzizkoa zan “Euskal lagunaren Erriar-

teko Elkartasuna” sortzen be, eskua artu eban, ia 50.000 kide izatera eldu zan erakundeak, euren 
artean Berdier´tar Jean, Paris´eko artx-apezpiku ta Griffin´tar kardinalak, bai ta Mauriak´tar 
François, ta Maritain´tar Jakkes politikari bezelakoak, bai idazle, antzelari, jakin-zale ta abar.

Haya´ko batzarrean be egon zan, Europako buruzagi edo aintzindariak, Europa al-
kartu(5) ta batu bat eraikitekoen antolakuntzan egon zirela.
(1) Espainitar Askatasunezko Elkartea = ( JEL) edo Junta Española de Liberación. (2) JEL = Junta Españo-
la de Liberación. (3) Euskao Abertzaletasunaren Ekintzazkoak = Acción Nacionalista Vasca. (4) Euskadiko 
Sozialistaren Batzordekoak = comité socialista de Euskadi. (5) Europa alkartu ta batu bat eraikiteko = que 
tomó parte en el congreso de la Haya, donde se decidia la construcción de una Europa unida federalmente.
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1.947 ta 1.951ko urteetan, Agirren gobernuak, Euskalerrian sortu ziran, orokorrezko 
ta langilleen samaldako grebak, antolatu ebazan.

1.949ko urtean, Jose Antonioren laguna zan De Gasperi´tar Alzide, ta Winston Txur-
txill´ekin, au Bruselaseko Europar batzar orretan mai buru zala, Agirrek, oorezko lenda-
kari orde lez, esku artu eban.

1.951ko urte ostean eta langille greba orreik ikusita, Frantziko gobernuak, Paris´en 
Marzeau´ko etorbidean 11ko zenbakiagaz egon zan euskal gobernuaren egoitza ertsi edo 
itxi eban, bere giltzak, Franko kaisar faziztaren ordezkoariai emonda.

Agirre ta Lekube´tar Jose Antonio lendakariak denbora oneitan, antolakuntz barri bat 
gura eban Europako Lurralde onentzat, berak, bizitzaren zuzentasuna, bake, igaropen, 
ta baikortzan oiñarrituta egon bear zana, eta olan jaio zan aurrerako Europaren, Kristau 
Demokrazia, gaur egun, “Mundu au Nizeatik, Katolikotasunezko Aberritar Gordetzaille 
ta Batu zale Faziztaren eskuetan dagoena.

1.954ko urtean, Frantziako Mitterrand´tar François barruko ministruak, Euskadiko 
Irratiaren zeregiñak debekatzen dauz.

Eusko Jaurlaritza bere atzerritasunean, urrun aurkezten zan, bere aberritasunezko es-
kubideak lortzeko. Batikanoren katolikotasunezko aberritasunekin, gordetzaille fazizta oneik 
Europaren diru edo merkantil kontuetan alkartuta egonez gain, bizitzeko gauza guzti oneik 
kontrolpean eukinda aurrera egiteko, katoliko gordetzaille oneik, erabagi gogorrenean euki 
ebazalako kaisar egitarau orreik. Eta bardin izan zan, gure, askatasunezko demokraziren 
itxaropenean, F.B.I eta zentzunezko antz eukiten eban gauza guztietan sartuta egon arren. 

Arik eta guzurrezko mozorroaren arpegikoa kendu, ta guzurrezko Laterri-Aberrien 
erabagiak artu arte, gaur Europan daukaguzan guzurrezko Laterri(1) zikiñ onekaz. Jaun-
goikuak Izadi onetan Berezkatu Ebazan Lege guztiaren aurka. Munduko gauza guztiak 
ankaz gora ipinteko gaur lez. 

1.955eko urtean guzurra biribiltzeko, katoliko aberritar ta gurutzadazko frankista 
menperatzaill zale oneik “Estatu Batuen Antolakuntzan” sartu ebazanean, an ondatu ebe-
zan gure gobernuaren zeregin guztiak, “LAPUR BIURTU EBELAKO EUROPA”,  bai 
ta Mundu osoaren ekintza.

Euskaldunok “Estatu Batuetako Antolakuntza” orretan euki gendun ordezkari ba-
karra, Amurrioko Galindez´tar Jesus gizon aundia izan zan(2), arik eta 1.956ko? urtean, 
Trujillok il eban arte.

1.955eko urtean Agirre ta Lekube´tar Jose Antonio, ostera joan zan Ameriketako eus-
kaldunak ikustera, euskal indarrezko gogo ta kemenak ostera biztuteko.

1.956ko urtean Iraillaren 23tik aurrera, Urrillaren 1eraiño, Jose Antonio ta bere ki-
deen gogoak beteteko, Euskalerria berezko erri guztien artean, ezagun izen dagian, “Leen 
Euskal Mundko Batzar Nagusia” egin eben “Palais D´Orsaben”ean.

Jose Antonio lendakariak, leenengo ekintzatan berbea artu ebenean, Euskal Jaurlari-
tzaren 20 urteakaz mintzatu zan, 1 bere lur maite onetan, eta beste 19 urteak, atzerrian 
egin ebazanagaitik.

(1) Laterri = Estados Europeos. (2) Galindo´tar Jesus = 1.915eko urtean Amurrion jaio zana, eta 
1.956ko urtean ?, Trujillo ta Molina´tar Rafael Leonidas, 1.930urtetatik 1.961eko urterarte Domi-
nikako errepublikaren kaiserra zanak, itsasontzi baten galdarean erreta il ebana. que circundaba la 
política.



89

E

Euskaldunak euki zituzen akats, garaipen eta porrotak argitzeko azaldu ebazan ber-
bak onartu ziran, bai ta gogorrena: Franko bere katolikotasunaren aberrikuntzazko men-
peratzailletasunagaz, “Errien-Arteko Antolakuntzan” sartzeko, baimena emon eutsonean. 
Ortik aurrera Jose Antonio, ikasia, galendua, ta guztiz etsipenduta(1) bizi zan.

Batzar Nagusi orretan, euskal alderdi politiku, langilleen elkartasunak, ta Jendekun-
tzazko arloen ordezkariak baztartu ondoren, lau gaiaren inguruan antolatu zan Batzar 
Nagusi ori: Politikaz, Gizarte ta diruen buruzpideagaz, Jendekuntzagaz, eta Aisialdia-
gaz(2) edo denbora orreik emoten eben erreztasuna oldozmen orreik aurrera eroateko.

Biltzarraren ondorioz, Euskal Jendekuntzaren(3) Aldekoen E.K.A´ren(4) batzarra sor-
tu zan.

Talde ark Euskal Jendekuntza indartzeko inguruan, ta Euskerea babesean ezartze-
ko, eraginkorrezko egitarau bat landutea, euki eban leentasunaren ardurazko maillan, eta 
batzorde ortarako aukeratu ziran arduradunak: Barandiaran´tar Jose Migel, Leizaola´tar 
Jesus Maria, Solaun´tar Josu, Monzon´tar Telesforo, Nardiz´tar Gonzalo diru zaiña lez, eta 
Zaitiegi´tar Jokin Lendakari lez.

2. 31. (40) Agirre ta Lekube´tar Jose Antonioren eriotza.

Agirre ta Lekube´tar Jose Antonioren Argitasunezko Juan Deunaren(5) eleizkizune-
tan, Leizaola´tar Jesus Mari berba batzuk esaten. 1.960ko urtean Epaillaren 22an.

1.960ko urtean Epaillaren 22an, gauza guzti oneik emoten eutsoezan estukuntzaren 
bidetik, bularreko min edo anjina batek jota, 56 urte eukazala, il zan gure Agirre´tar Jose 
Antonio Euskal Lendakaria, gure Euskalerri maite onen kalte aundirako. 

Laster jakin eben Mundu onen Askatasunezko Demokrata guztiak, zelan il jakun gi-
zon aundi au. Nai ta berau ez daiten sortu, Frankok ipiñi ebazan ostopo ta debekatu ebazan 
gauza guztien gaiñetik. 1.976ko urtean, Franko il zan arte.
(1) Ortik aurrera Jose Antonio, ikasia, galendua, ta guztiz etsipenduta bizi zan = que a partir de entonces 
Jose Antonio vivió totalmente desengañado, por tanta mentira. (2) Aisi = bienestar, comodidad, libertad, 
ociosidad. (3) Euskal Jendekuntza = civilización, Kultura vasca. (4) E.K.A. = Euskal Kulturaren Alde-
kuak. (5) Argitasunezko Juan Deuna = San Juan de Luz en Francia.
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Argitasunezko Juan Deunaren eleizkizunetara joan zan jendea.

1.979ko urtean, Leizaola´tar Jesus Maria, Euskal Jaurlaritzaren Lendakari ordeak, 
ostera aldatu zan Ego Euskalerrira, ta espainitarren Errepublika denboran Agirre ta Le-
kube´tar Jose Antonio´gaz, Errepublikako baietzean eraiki ziran legezko Euskal Jaurla-
ritzazko eskubideak, Euskal Araudi edo Askatasunezko Estatuaren legez, ostera Euskale-
rriaren Lendakaritza aukeratuz, Garaikoetxea´tar Karlos´eri aldatu eutsoezan euskal lege 
bide orreik, onek aurrera egian euskaldunaren demokrazizko askatasunen zentzuagaz, 
Euskaldunen Jaurkintza ostera askatasunezko bideetan ezarriz. 

1.936ko urtean Jose Antonik esan eban lez: “Faziztak ezereztuarte, Euskal Abertzale-
tasuna bere lekuan egongo dala”.

Eta eritzi edo berba oneik izan ziran, “Aize Onetatik, edo bai ta Ameriketako lurral-
deetaik”, Euskalerri ta Jose Antonio´gaitik esan ziran gauzak. Gazteleraz argituko dodaze-
nak euren esanetan, arrast bat beera esanda be, ez aldatzeko. 

2. 32. (41) Arjentinaren, “Aize Oneta”ko aldizkariak, esan ebazanak.
Un 20 de marzo de 1960, falleció en París el Lehendakari José Antonio Aguirre Lekube, fue 

el primer presidente de los vascos, quién continuó ostentando el cargo, en un duro y penoso exilio, 
tanto para él, como para miles de vascos.

En Argentina la presencia vasca fue siempre importante, y testimonio de ello son los casi 90 
centros vascos que hoy están plantados como verdaderos robles, a lo largo y lo ancho del país. En 
tal sentido, Aguirre visitó la Argentina, en más de una oportunidad, con el fin de tomar contacto 
con sus paisanos, y alentarlos a seguir luchando por los derechos de la nación vasca.

Ante el fallecimiento de José Antonio Aguirre ocurrido el 20 de marzo de 1960, y con la 
seguridad de que entre sus lectores había muchos vascos, hijos y nietos de vascos, los periódicos más 
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importantes de Buenos Aires, con un alcance nacional, como lo eran en ese momento, los diarios 
La Prensa y La Nación, seguramente dedicarán un espacio en sus páginas, para recordar a este 
ilustre político vasco.

Por lo antes expuesto, la tarea, consistirá en investigar en estos periódicos de la ciudad de 
Buenos Aires, con el fin de apreciar como informaron a sus lectores, sobre la muerte del Lehen-
dakari Aguirre. En este sentido, el Diario La Nación de Buenos Aires titula: “Ha fallecido José 
Antonio Aguirre”.

Nota ilustrada, con una foto del Lehendakari Vasco, para agregar a continuación el 
siguiente recordatorio biografico-político:

“El bardo Iparraguirre, el juglar de la vetusta raza, cuyo origen se pierde en la noche de los 
tiempos, pidió al venerable roble que expandiera sus frutos por el mundo. Y los vascos, los hijos y 
los nietos de El Kano, proyectaron su nobleza por todos los rumbos oceánicos, dándole a su tierra 
forjada en el yunque pirenaico, vitalizada por los golpes de la galerna del mar embravecido, 
la alcurnia de la universalidad. Es difícil hallar un rincón en el orbe donde no haya un vasco, 
bien plantado con profunda raigambre y feraz fructificación, todos fieles al mandato inscripto en 
piedra en el frontis de la casona solariega: “Ni tiranos, ni esclavos”. A esos vascos habló después 
de 1939, cuando el epílogo adverso de la tragedia ibérica, lo obligó a dejar su tierra, José Anto-
nio de Aguirre. Y esos vascos lo rodeaban, lo aclamaban, lo seguían, como pudimos comprobarlo 
aquí en la Argentina, en 1941 y en 1955, en sus conferencias y en sus actos de encendida fe en 
el idealismo de la estirpe, resumido en el lema que aúna al misticismo, con el ancestral amor a la 
justicia “Juangoikoa eta Lege Zarra”, (Dios y las viejas leyes). ¿Qué decía ese hombre de no alta 
pero gallarda planta, pronunciado mentón y encendida mirada y firmes ademanes, que rubrica-
ban la elocuencia del verbo?, hablaba de historia, de derecho de las peregrinaciones en el exilio, 
tras la guerra fraterna, en la que él y los suyos (legiones de vascos), decidieron permanecer junto 
a los poderes legítimamente constituidos. La historia de Euskalherria cobrará singular relieve en 
la gesta de Roncesvalles, en las luchas seculares siempre en defensa del derecho y el honor, de las 
viejas y eternas leyes, del derecho de las gentes, que resplandecía como una antorcha iluminadora 
de invencibles verdades, en la evolución del padre Vitoria. En sus palabras de fogoso orador, 
hecho a la polémica desde que dirigió las juventudes católicas, de Vizcaya, su provincia de su 
nacimiento, en 1904, había pasión de místico de sus ideales, pero no rencores Amor al árbol y 
a la libertad pecho y conciencia al aire, respeto mutuo, trabajo, paz bajo el manto inmenso del 
perdón de Dios”. Unos lo situaron en la izquierda, otros en la derecha. Combatían los del frente 
opuesto su posición junto a los sectores republicanos y desde algunos de estos, antes de estallar la 
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tragedia —Waldo Frank— en “España virgen” dice que en el suelo ibérico “la paz es el conflicto 
estratificado”, se lo señalaba como a un representante de las fuerzas reaccionarias. El fuego quemó 
vidas pero no espíritus. Y José Antonio Aguirre, doctor en leyes, obtuvo el título en la Universi-
dad Jesuita de Deusto. Industrial, y en su fábrica familiar, fue la primera en que se implantó en 
España el salario familiar y la pensión a la vejez. Alcalde de Getxo a los 27 años de edad, elegido 
presidente del Gobierno vasco, cinco años más tarde, en el año 1936 sé autodefinió así: “Si por 
derecha, se entiende en el orden social, la oposición a los avances legítimos, llegando incluso a la 
transformación del régimen presente, incluso hasta donde no vais, vosotros en el orden económico, 
si por eso se entiende derecha, somos de izquierda.

Hora bien, si por izquierda se entiende ir contra la familia, contra los sagrados principios de 
la Iglesia Católica, cuyas normas nosotros profesamos, entonces somos de derecha”. Los claros ríos 
de Euskalherria, zigzaguean, unas veces hacia la izquierda y otras hacia la derecha, como todos 
los ríos, y, al igual que sus hermanos de la hidrografía universal, nunca vuelven hacia atrás.

Como un río fue a para José Antonio Aguirre al mar de las pasiones, en la guerra ibérica, en 
la segunda conflagración mundial, que lo sorprendió en Bélgica y en Berlín donde vivió oculto, 
perseguido por el nazismo, meses de angustia sin perder la serenidad, ni la fe en sus ideales, hasta 
llegar a Nueva York, en riesgosa aventura que despistó a la Gestapo. Allí en Estados Unidos, 
dictó clases en la Universidad de Columbia. Luego liberada Francia, retornó a París a la sede del 
Gobierno Vasco en el exilio. En la capital de Francia iniciaba sus viajes, sus peregrinaciones por 
el mundo, al encuentro de los vascos universales que lo aclamaban y hoy lo lloran, porque se ha 
desgajado una vigorosa rama del árbol venerado, en el que los varones de la noble raza juraban 
fidelidad al lema “Juangoikoa eta Lege Zarra”, sabedores de que la tradición manda y que la 
virtud es una necesidad más que un deber. Los vascos universales, acongojados por la muerte de 
uno de los varones de Gernika, seguramente sentirán la tentación de parafrasear a Lugones en el 
canto a Pedro de Embeita, el poeta popular de Euskalherria, y al sustituir los nombres dirán así: 
“José Antonio Aguirre, el vasco ¡viva la libertad!”

Seguidamente el periódico realiza el anuncio formal de la lamentable pérdida: París 22:
“José Antonio de Aguirre, Presidente del Gobierno vasco en el exilio, falleció hoy de una 

afección cardiaca, en su residencia de esta capital, el extinto contaba con 56 años”.
Ese mismo día, el diario La Prensa, y publica una semblanza sobre los momentos más tras-

cendentes de la vida del líder de los vascos, bajo el título: “José Antonio Aguirre Lekube falleció 
en París”

Y en la reseña sobre su personalidad se destaca:
“José Antonio Aguirre, presidente del gobierno vasco en el exilio falleció hoy en esta capital a 

causa de una angina de pecho, tenía 56 años.
Aguirre fue elegido presidente por los partidos políticos del país vasco, cuando el gobierno 

republicano dio a éste su autonomía, poco después de estallar la guerra civil, en 1936.
De todos los discípulos de Sabino Arana y Goiri, José Antonio Aguirre Lekube fue, sin duda 

alguna, el que más se destacó en su lucha por la autonomía de su patria.
Merced a sus condiciones intelectuales y a su personalidad Aguirre fue desde su juventud un 

hombre llamado a cargos directivos de su pueblo.
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Estudió y se formó con los padres jesuitas, en la Universidad de Deusto. Militó en las juven-
tudes católicas, donde tuvo su primera experiencia como polemizador y profundizó la doctrina 
social de la iglesia, poco difundida en esa época. Más tarde, se doctoró en leyes y participó ella vida 
clandestina del Partido Nacionalista Vasco y en Solidaridad Obrera.

Miembro de una familia adinerada, dueño de algunas empresas el joven nacionalista estu-
dió a fondo los problemas sociales en especial los relacionados con el trabajo e introdujo cambios 
que hicieron su nombre más conocido en la región.

En las elecciones municipales de 1931, cuando fue abatida la monarquía, Aguirre salió elec-
to concejal y más tarde alcalde. Un tiempo después el Partido Nacionalista Vasco, lo envió como 
diputado con otros cuatro compañeros a las Cortes Constituyentes.

En esa época de su vida, José Antonio Aguirre aparece ante toda España como un político 
brillante a pesar de su corta edad. Su sentido de la responsabilidad y del orden le distingue entre 
las acciones extremas de derechas e izquierdas.

Su firme oposición a medidas de ciertos sectores republicanos izquierdistas le colocaban entre 
los derechistas reaccionarios, estos a su vez repudian su acción cuando introduce en la cámara 
proyectos tachados de comunistas.

En realidad, Aguirre había sido el primero que en la península había establecido, en sus 
propias empresas, el salario familiar, las pensiones a la vejez, la participación en las ganancias 
y otras medidas semejantes.

Marcharemos hacia nuevas formas sociales, explicaría más adelante en el “Mensaje de Ger-
nika a las Americas” publicado en los Estados Unidos, “No es posible ignorarlo ni cerrar los ojos a 
la realidad. No cabe sino aceptar el hecho y si es posible, como a mi juicio debe ser, incorporarse a él 
con decidido empeño, porque obedece a un proceso humano basado en una inconmovible justicia”.

Y el mismo mensaje al referirse al comunismo, habla de un avance en un sentido social, que 
implica, naturalmente un retroceso del marxismo.

Iniciada la guerra civil, los diputados vascos logran que sea promulgado el estatuto por el 
cual se reconoce la independencia de Euskadi, dentro del sistema federativo.

José Antonio de Aguirre y Lekube es proclamado bajo el árbol de Gernika primer presidente 
vasco, a los 31 años de edad.

La guerra civil hace que este dirigente joven un guerrero. Estalla cuando él está en París e 
inmediatamente se traslada a Bilbao y encabeza, como ministro de guerra y Comandante en Jefe 
del Ejército, la lucha contra el invasor.

Su acción en ese terreno también es sobresaliente. Recorre continuamente las puertas de 
Durango, los muros acribillados de Begoña, las trincheras de Labarregue. Todos los frentes ame-
nazados. Impulsa la defensa y su acción se traduce en el “Cinturón de Hierro de Bilbao”, defen-
dido por simples pelotaris y gudaris, hombres del pueblo que luchan sin ceder. A pesar de todo, la 
resistencia se agota frente al poder enemigo y las tropas italianas entran en la ciudad.

Aguirre y su gabinete van a Francia por el Cantábrico debido al cerco de que eran objeto y 
cruzando los Pirineos, establecen el gobierno en Barcelona, donde dirigen las acciones hasta que 
la derrota es definitiva.
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Terminada la contienda viene el éxodo general. Aguirre marcha al exilio con miles de com-
patriotas “llenos de esperanza en la libertad que mañana nos deparará”.

Una vez en Francia, Aguirre se verá perseguido, junto a otros dirigentes, por la Gestapo, que 
trabaja en combinación con los servicios policiales y la falange española.

Muchos de ellos son apresados en las ciudades francesas. Companys, Presidente de Cataluña, 
es llevado a España y torturado. Después lo fusilan.

Aguirre hace los planes para viajar a América y le es imposible partir. El éxodo continúa. En 
compañía de un grupo de sacerdotes y otros compatriotas cruza la frontera a Bélgica.

Cuando llegan se encuentran con que la frontera ha sido cerrada. Sin documentos en tierra 
extraña, Aguirre conduce a su esposa y sus dos hijos de dos y tres añosa un refugio seguro. El se 
esconde en un convento de donde sale para emprender, con un diplomático americano, un viaje a 
donde ni la propia policía nazi pueda buscarlo: Berlín.

Tiempo después, sale y llega a Suecia, donde en compañía de su familia, se embarca para 
América, la tierra de la liberta.

Estuvo en Uruguay y en la Argentina, donde fue recibido en 1941, por las máximas autori-
dades, “en representación de un pueblo pequeño pero de alma grande que derramó generosamente 
su sangre porque no tenía entrañas de siervo”.

En América siguió la lucha de su causa. Escribió varias obras, entre ellas, “Entre la libertad 
y la revolución”, una “Historia Vasca” a pedido de la Universidad de Columbia, donde fue pro-
fesor más tarde, y “De Gernika a Nueva Yorkpasando por Berlín” , relato de una odisea en los 
países por donde atravesó el exilio.

Hasta el día de su muerte ejerció la Presidencia del Gobierno Vasco en el exilio.10
Nuevamente el diario La Prensa de Buenos Aires, se hace eco en sus páginas sobre la Muerte 

de José Antonio de Aguirre, a partir de un cable fechado en la ciudad de París, al cual titula: 
Gran consternación ha causado la muerte de José Antonio Aguirre (París).

“El Presidente de la República Autónoma Vasca de la República Española, José Antonio 
de Aguirre, que falleció anoche en su domicilio de París, a consecuencia de una angina de pecho, 
reposará en tierra vasca, para lo cual, sus restos serán trasladados a la ciudad francesa de san 
Juan de Luz, en los bajos Pirineos.

La muerte del presidente de Aguirre causó consternación general. La oficina de Prensa de 
Euskadi interrumpió su servicio de información para dedicar el número de hoy de su boletín 
informativo, a “la memoria del vasco esclarecido” que fue primer Presidente del Gobierno Autó-
nomo de Euzkadi.

El cadáver del Presidente será expuesto en la capilla ardiente, en la delegación de Euzkadi, 
en el distrito de Passy, pasado mañana, vienes a la noche y el sábado a las 11,30 se realizarán los 
funerales en la Iglesia parroquial de Saint Pierre du Gros Caillu.

El domicilio de la delegación del Gobierno Vasco, cerró todas las persianas e izó la bandera 
vasca a media asta. En las oficinas del Gobierno vasco se reciben centenares de telegramas de 
pésame de todo el mundo, particularmente de los vascos residentes en América latina.

El vicepresidente del Gobierno Vasco en el exilio, Richard Leizaola, recibe también innu-
merables llamadas telefónicas de diplomáticos, ministros, políticos y amigos del ex difunto, para 
expresar su condolencia.
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Leizaola explicó que de Aguirre había tenido un acceso de gripe y guardaba cama desde antes 
de ayer lunes. En la mañana de ayer tuvo un primer ataque de angina de pecho y su esposa llamó 
al médico, pero el paciente se agravó y dejó desistir a las 6 de la tarde, después de haber recibido 
los auxilios del canónico Onaindia.

El importante diario francés, Le Monde publica hoy una larga necrología que termina así 
“Demócrata intransigente, católico fiel, nacionalista racionado, de Aguirre dejará a todos los que 
le han conocido el recuerdote un hombre lúcido y sincero, totalmente consagrado a lo vasco.11

Una última noticia referida a la muerte de Aguirre es la publicada también por el diario La 
Prensa de Buenos Aires, que lleva por título simplemente: Francia.

En dicho despacho informativo se comenta que:
“Cruzaron la frontera 3.000 vascos para asistir a los funerales de Aguirre.
Tres mil vascos procedentes de España cruzaron la frontera por Endaya para asistir al en-

tierro de José Antonio Aguirre en San Juan de Luz.
La comitiva fúnebre habría venido desde París por carretera. El cadáver fue velado toda la 

noche en casa de un amigo, Miguel de Monzón, por la familia y miembros de varias asociaciones 
vascas.

La misa de réquiem fue celebrada en la Iglesia San Juan Bautista, por el padre Lekube, 
primo carnal del difunto, cuyo elogio necrológico, fue hecho por el obispo de la diócesis.

Al entierro además de los vascos que habían llegado de España, asistieron también, numero-
sos vasos que viven en Francia, el alcalde de San Juan de Luz y otras personalidades. 

“El bardo Iparraguirre, el juglar de la vetusta raza, cuyo origen se pierde en la noche de los 
tiempos, pidió al venerable roble que expandiera sus frutos por el mundo. Y los vascos, los hijos y 
los nietos de El Kano, proyectaron su nobleza por todos los rumbos oceánicos, dándole a su tierra 
forjada en el yunque pirenaico, vitalizada por los golpes de la galerna del mar embravecido, 
la alcurnia de la universalidad. Es difícil hallar un rincón en el orbe donde no haya un vasco, 
bien plantado con profunda raigambre y feraz fructificación, todos fieles al mandato inscripto en 
piedra en el frontis de la casona solariega: “Ni tiranos, ni esclavos”. A esos vascos habló después 
de 1939, cuando el epílogo adverso de la tragedia ibérica, lo obligó a dejar su tierra, José Anto-
nio de Aguirre. Y esos vascos lo rodeaban, lo aclamaban, lo seguían, como pudimos comprobarlo 
aquí en la Argentina, en 1941 y en 1955, en sus conferencias y en sus actos de encendida fe en 
el idealismo de la estirpe, resumido en el lema que aúna al misticismo, con el ancestral amor a la 
justicia “Juangoikoa eta Lege Zarra”, (Dios y las viejas leyes). ¿Qué decía ese hombre de no alta 
pero gallarda planta, pronunciado mentón y encendida mirada y firmes ademanes, que rubrica-
ban la elocuencia del verbo?, hablaba de historia, de derecho de las peregrinaciones en el exilio, 
tras la guerra fraterna, en la que él y los suyos (legiones de vascos), decidieron permanecer junto 
a los poderes legítimamente constituidos. La historia de Euskalherria cobrará singular relieve en 
la gesta de Roncesvalles, en las luchas seculares siempre en defensa del derecho y el honor, de las 
viejas y eternas leyes, del derecho de las gentes, que resplandecía como una antorcha iluminadora 
de invencibles verdades, en la evolución del padre Vitoria. En sus palabras de fogoso orador, 
hecho a la polémica desde que dirigió las juventudes católicas, de Vizcaya, su provincia de su 
nacimiento, en 1904, había pasión de místico de sus ideales, pero no rencores Amor al árbol y 
a la libertad pecho y conciencia al aire, respeto mutuo, trabajo, paz bajo el manto inmenso del 
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perdón de Dios”. Unos lo situaron en la izquierda, otros en la derecha. Combatían los del frente 
opuesto su posición junto a los sectores republicanos y desde algunos de estos, antes de estallar la 
tragedia —Waldo Frank— en “España virgen” dice que en el suelo ibérico “la paz es el conflicto 
estratificado”, se lo señalaba como a un representante de las fuerzas reaccionarias. El fuego quemó 
vidas pero no espíritus. Y José Antonio Aguirre, doctor en leyes, obtuvo el título en la Universi-
dad Jesuita de Deusto. Industrial, y en su fábrica familiar, fue la primera en que se implantó en 
España el salario familiar y la pensión a la vejez. Alcalde de Getxo a los 27 años de edad, elegido 
presidente del Gobierno vasco, cinco años más tarde, en el año 1936 sé autodefinió así: “Si por 
derecha, se entiende en el orden social, la oposición a los avances legítimos, llegando incluso a la 
transformación del régimen presente, incluso hasta donde no vais, vosotros en el orden económico, 
si por eso se entiende derecha, somos de izquierda.

Hora bien, si por izquierda se entiende ir contra la familia, contra los sagrados principios de 
la Iglesia Católica, cuyas normas nosotros profesamos, entonces somos de derecha”. Los claros ríos 
de Euskalherria, zigzaguean, unas veces hacia la izquierda y otras hacia la derecha, como todos 
los ríos, y, al igual que sus hermanos de la hidrografía universal, nunca vuelven hacia atrás.

Como un río fue a para José Antonio Aguirre al mar de las pasiones, en la guerra ibérica, en 
la segunda conflagración mundial, que lo sorprendió en Bélgica y en Berlín donde vivió oculto, 
perseguido por el nazismo, meses de angustia sin perder la serenidad, ni la fe en sus ideales, hasta 
llegar a Nueva York, en riesgosa aventura que despistó a la Gestapo. Allí en Estados Unidos, 
dictó clases en la Universidad de Columbia. Luego liberada Francia, retornó a París a la sede del 
Gobierno Vasco en el exilio. En la capital de Francia iniciaba sus viajes, sus peregrinaciones por 
el mundo, al encuentro de los vascos universales que lo aclamaban y hoy lo lloran, porque se ha 
desgajado una vigorosa rama del árbol venerado, en el que los varones de la noble raza juraban 
fidelidad al lema “Juangoikoa eta Lege Zarra”, sabedores de que la tradición manda y que la 
virtud es una necesidad más que un deber. Los vascos universales, acongojados por la muerte de 
uno de los varones de Gernika, seguramente sentirán la tentación de parafrasear a Lugones en el 
canto a Pedro de Embeita, el poeta popular de Euskalherria, y al sustituir los nombres dirán así: 
“José Antonio Aguirre, el vasco ¡viva la libertad!” 

Seguidamente el periódico realiza el anuncio formal de la lamentable pérdida: París 22:
“José Antonio de Aguirre, Presidente del Gobierno vasco en el exilio, falleció hoy de una 

afección cardiaca, en su residencia de esta capital, el extinto contaba con 56 años”.9
Ese mismo día, el diario La Prensa, y publica una semblanza sobre los momentos 

más trascendentes de la vida del líder de los vascos, bajo el título: “José Antonio Aguirre 
Lekube falleció en París”

Y en la reseña sobre su personalidad se destaca:
“José Antonio Aguirre, presidente del gobierno vasco en el exilio falleció hoy en esta capital a 

causa de una angina de pecho, tenía 56 años.
Aguirre fue elegido presidente por los partidos políticos del país vasco, cuando el gobierno 

republicano dio a éste su autonomía, poco después de estallar la guerra civil, en 1936.
De todos los discípulos de Sabino Arana y Goiri, José Antonio Aguirre Lekube fue, sin duda 

alguna, el que más se destacó en su lucha por la autonomía de su patria.
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Merced a sus condiciones intelectuales y a su personalidad Aguirre fue desde su juventud un 
hombre llamado a cargos directivos de su pueblo.

Estudió y se formó con los padres jesuitas, en la Universidad de Deusto. Militó en las juven-
tudes católicas, donde tuvo su primera experiencia como polemizador y profundizó la doctrina 
social de la iglesia, poco difundida en esa época. Más tarde, se doctoró en leyes y participó ella vida 
clandestina del Partido Nacionalista Vasco y en Solidaridad Obrera.

Miembro de una familia adinerada, dueño de algunas empresas el joven nacionalista estu-
dió a fondo los problemas sociales en especial los relacionados con el trabajo e introdujo cambios 
que hicieron su nombre más conocido en la región.

En las elecciones municipales de 1931, cuando fue abatida la monarquía, Aguirre salió elec-
to concejal y más tarde alcalde. Un tiempo después el Partido Nacionalista Vasco, lo envió como 
diputado con otros cuatro compañeros a las Cortes Constituyentes.

En esa época de su vida, José Antonio Aguirre aparece ante toda España como un político 
brillante a pesar de su corta edad. Su sentido de la responsabilidad y del orden le distingue entre 
las acciones extremas de derechas e izquierdas.

Su firme oposición a medidas de ciertos sectores republicanos izquierdistas le colocaban entre 
los derechistas reaccionarios, estos a su vez repudian su acción cuando introduce en la cámara 
proyectos tachados de comunistas.

En realidad, Aguirre había sido el primero que en la península había establecido, en sus 
propias empresas, el salario familiar, las pensiones a la vejez, la participación en las ganancias 
y otras medidas semejantes.

Marcharemos hacia nuevas formas sociales, explicaría más adelante en el “Mensaje de Ger-
nika a las Americas” publicado en los Estados Unidos, “No es posible ignorarlo ni cerrar los ojos a 
la realidad. No cabe sino aceptar el hecho y si es posible, como a mi juicio debe ser, incorporarse a él 
con decidido empeño, porque obedece a un proceso humano basado en una inconmovible justicia”.

Y el mismo mensaje al referirse al comunismo, habla de un avance en un sentido social, que 
implica, naturalmente un retroceso del marxismo.

Iniciada la guerra civil, los diputados vascos logran que sea promulgado el estatuto por el 
cual se reconoce la independencia de Euskadi, dentro del sistema federativo.

José Antonio de Aguirre y Lekube es proclamado bajo el árbol de Gernika primer presidente 
vasco, a los 31 años de edad.

La guerra civil hace que este dirigente joven un guerrero. Estalla cuando él está en París e 
inmediatamente se traslada a Bilbao y encabeza, como ministro de guerra y Comandante en Jefe 
del Ejército, la lucha contra el invasor.

Su acción en ese terreno también es sobresaliente. Recorre continuamente las puertas de 
Durango, los muros acribillados de Begoña, las trincheras de Labarregue. Todos los frentes ame-
nazados. Impulsa la defensa y su acción se traduce en el “Cinturón de Hierro de Bilbao”, defen-
dido por simples pelotaris y gudaris, hombres del pueblo que luchan sin ceder. A pesar de todo, la 
resistencia se agota frente al poder enemigo y las tropas italianas entran en la ciudad.
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Aguirre y su gabinete van a Francia por el Cantábrico debido al cerco de que eran objeto y 
cruzando los Pirineos, establecen el gobierno en Barcelona, donde dirigen las acciones hasta que 
la derrota es definitiva.

Terminada la contienda viene el éxodo general. Aguirre marcha al exilio con miles de com-
patriotas “llenos de esperanza en la libertad que mañana nos deparará”.

Una vez en Francia, Aguirre se verá perseguido, junto a otros dirigentes, por la Gestapo, que 
trabaja en combinación con los servicios policiales y la falange española.

Muchos de ellos son apresados en las ciudades francesas. Companys, Presidente de Cataluña, 
es llevado a España y torturado. Después lo fusilan.

Aguirre hace los planes para viajar a América y le es imposible partir. El éxodo continúa. En 
compañía de un grupo de sacerdotes y otros compatriotas cruza la frontera a Bélgica.

Cuando llegan se encuentran con que la frontera ha sido cerrada. Sin documentos en tierra 
extraña, Aguirre conduce a su esposa y sus dos hijos de dos y tres años a un refugio seguro. El se 
esconde en un convento de donde sale para emprender, con un diplomático americano, un viaje a 
donde ni la propia policía nazi pueda buscarlo: Berlín.

Tiempo después, sale y llega a Suecia, donde en compañía de su familia, se embarca para 
América, la tierra de la libertad.

Estuvo en Uruguay y en la Argentina, donde fue recibido en 1941, por las máximas autori-
dades, “en representación de un pueblo pequeño pero de alma grande que derramó generosamente 
su sangre porque no tenía entrañas de siervo”.

En América siguió la lucha de su causa. Escribió varias obras, entre ellas, “Entre la libertad 
y la revolución”, una “Historia Vasca” a, pedido de la Universidad de Columbia, donde fue pro-
fesor más tarde, y “De Gernika a Nueva York pasando por Berlín” , relato de una odisea en los 
países por donde atravesó el exilio.

Hasta el día de su muerte ejerció la Presidencia del Gobierno Vasco en el exilio. 
Nuevamente el diario La Prensa de Buenos Aires, se hace eco en sus páginas sobre la 

Muerte de José Antonio de Aguirre, a partir de un cable fechado en la ciudad de París, al 
cual titula: Gran consternación ha causado la muerte de José Antonio Aguirre (París).

“El Presidente de la República Autónoma Vasca de la República Española, José Antonio 
de Aguirre, que falleció anoche en su domicilio de París, a consecuencia de una angina de pecho, 
reposará en tierra vasca, para lo cual, sus restos serán trasladados a la ciudad francesa de San 
Juan de Luz, en los bajos Pirineos.

La muerte del presidente de Aguirre causó consternación general. La oficina de Prensa de 
Euskadi interrumpió su servicio de información para dedicar el número de hoy de su boletín 
informativo, a “la memoria del vasco esclarecido” que fue primer Presidente del Gobierno Autó-
nomo de Euzkadi.

El cadáver del Presidente será expuesto en la capilla ardiente, en la delegación de Euzkadi, 
en el distrito de Passy, pasado mañana, viernes a la noche y el sábado a las 11,30 se realizarán 
los funerales en la Iglesia parroquial de Saint Pierre du Gros Caillu.

El domicilio de la delegación del Gobierno Vasco, cerró todas las persianas e izó la bandera 
vasca a media asta. En las oficinas del Gobierno vasco se reciben centenares de telegramas de 
pésame de todo el mundo, particularmente de los vascos residentes en América latina.
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El vicepresidente del Gobierno Vasco en el exilio, Richard Leizaola, recibe también innu-
merables llamadas telefónicas de diplomáticos, ministros, políticos y amigos del ex difunto, para 
expresar su condolencia.

Leizaola explicó que de Aguirre había tenido un acceso de gripe y guardaba cama desde antes 
de ayer lunes. En la mañana de ayer tuvo un primer ataque de angina de pecho y su esposa llamó 
al médico, pero el paciente se agravó y dejó desistir a las 6 de la tarde, después de haber recibido 
los auxilios del canónico Onaindia.

El importante diario francés, Le Monde publica hoy una larga necrología que termina así 
“Demócrata intransigente, católico fiel, nacionalista racionado, de Aguirre dejará a todos los que 
le han conocido el recuerdo de un hombre lúcido y sincero, totalmente consagrado a lo vasco.

Una última noticia referida a la muerte de Agirre es la publicada también por el diario La 
Prensa de Buenos Aires, que lleva por título simplemente: Francia.

En dicho despacho informativo se comenta que:

“Cruzaron la frontera 3.000 vascos para asistir a los funerales de Aguirre. Tres mil vascos 
procedentes de España cruzaron la frontera por Endaya para asistir al entierro de José Antonio 
Aguirre en San Juan de Luz 

La comitiva fúnebre habría venido desde París por carretera. El cadáver fue velado toda la 
noche en casa de un amigo, Miguel de Monzón, por la familia y miembros de varias asociaciones 
vascas.

La misa de réquiem fue celebrada en la Iglesia San Juan Bautista, por el padre Lekube, 
primo carnal del difunto, cuyo elogio necrológico, fue hecho por el obispo de la diócesis.

Al entierro además de los vascos que habían llegado de España, asistieron también, numero-
sos vascos que viven en Francia, el alcalde de San Juan de Luz y otras personalidades.

Consideraciones Finales

La muerte de José Antonio Agirre, no pasó desapercibida en la prensa de Buenos Aires. En 
tal sentido, los tradicionales diarios La Prensa y La Nación, en los días posteriores al luctuoso 
hecho, reflejan en sus páginas, una especie de biografía personal y política del dirigente naciona-
lista vasco, resaltando tanto las cualidades personales y políticas de Aguirre, como las amarguras 
y sinsabores sufridas, por quién luchó incansablemente por lograr consolidar los derechos sobera-
nos de la nación vasca.

Más allá de algunas particularidades en los textos publicados por los diarios argentinos, que 
darían motivo para polemizar largamente, es importante rescatar, otros conceptos, que caracteri-
zan acabadamente a la etnia vasca, como por ejemplo, cuando el periodista los denomina “vascos 
hijos y nietos de Elkano”, o cuando se refiere a la “universalidad del vasco”.

Otra importante definición que se desprende de los textos publicados, es cuando se hace re-
ferencia a los vascos, afirmando que estos, no son “ni tiranos ni esclavos”, como así también, al 
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caracterizar a Aguirre como: “católico, abogado, político, y un industrial convencido y adelantado 
para la época, a partir de la implementación de beneficios sociales con destino a sus trabajadores.

Aguirre ha visitado a sus paisanos en la diáspora, muchos de ellos exiliados, luego del triunfo 
franquista, y en una de sus alocuciones afirmó: “Vengo en representación de un pueblo pequeño, 
pero de alma grande, que derramó generosamente su sangre, porque no tenía entrañas de siervo”.

Aguirre a muerto, y afirman los estudiosos de la política contemporánea vasca, que José An-
tonio, fue el Lehendakari más querido y amado por su pueblo. Lo que seguramente no han muerto 
son sus ideas y enseñanzas. En este sentido, quiera Dios, que sus herederos políticos, continúen 
manteniendo encendida, la llama del destino de independencia de la nación vasca.

2. 33. (42). Franko katoliko aberkide´en, menperatzaillezko gurutz 
kaisar aldia.

1.937ko urtean Loraillaren 17´tik 1.939ko urtean Epaillaren 31rarte iraun eban Negrin ta 
Lopez´tar Juan´en(1) agintaritza espainitarren Errepublikako gobernuan, gero, atzerrira aldatu 
bear izanda.

1.936ko urtean Iraillaren 29´tik, Euskaldun, Katalan, Galizia, ta Espainitarren lur one-
tan, Franko ta bere katolikotasun gurutzada sakratuen kaisar faziztea geratuko zan garaille, 
Erdiugarte onetako lurraldeetan egon zan odolkoiezko guda iraingarritik, eta demokraziz-
ko askatasunean, itxaropen gitzi geratu jakuzan, orduan espetxe ta tirozko eriotzetik bizi 
geratzen ziranentzat, eta bai ta gero jaioko giñanekoentzat. Jai aldi baten bizi ziran Hitler, 
Mussolini, ta Franko katoliko fazizta´tar aberkideak denboraldi orreitan, Munduko IIn 
Guda Nagusiari asiera emonda.

1.945eko urtean Loraillaren 7an, Reims´eko Alemanen etsaimendu edo menperatzeko 
siñatu zan agiriagaz, eta 6 urtearen ilketazko guda edo sarrazkiko guda orretatik urten gen-
dunean, sinistu edo uste gendun, Franko faziztea, bereala kenduko ebela Erdiugarte onen 
agintaritzatik, Askatasunezko Demokrazieruntz, joan esketiño. Ostera baiña, eta ainbat 
millaka bider aukera onetan sortu zan antzera, sinezmeneko bideak berriz aldatu ziran 
Erromatar merkantil katolikotasunezko aberkidetzaren sinismenera, 325eko urtean Ni-
zeako batzararrean artu zan erabagi gogor orregaz, Munduko giza kontrolatu eukinez gain, 
gordetzaillezko aberastasunezkoentzat, sasi-jainkotasunetan lez bizitzea irudikatu egiten 
jakielako.

1.873ko urtean Bagillaren 8rarte, laguntza barik eta kaisar lez jaurkitu eban Frankok 
erdiugarte onen lurralde au, espainitar katoliko aberkideak izatera danok beartuta(2), iñoren 
ta iñungo eskubiderik kontuan artu bage.

(1) Negrin ta Lopez´tar Juan = 1.891eko urtean, Kanariaseko Las Palmas´en jaio zan, eta 1.956ko 
urtean Paris´en il zana. Fisiolojiako ikasketak emoten ebazan Madrilleko Urian irakasle Nagusi lez. 
1.929ko urtean sartu zan Sozialista Langilleen alderdian, 1.931ko urtean Konstituziozko gorteetan, 
diputadu izanda. 1.936ko urtean, Largo Kaballeroren gobernuan, diru kontuen ministroa izan zan. 
1.937ko urtean gobernuaren lendakari ta guda babeseko ministrua. Guda amaituta Frantzira atzerriratu 
zana, eta Frantzia, Ingalaterra ta Mexiko´tik ibili zan, atzerritu zan espainitar Errepublikako gobernua-
gaz. (2) Espainitar katoliko aberkideak izatera danok beartuta = que gobernó con una dictadura férrea, 
como si todos fuésemos españoles, sin tener en cuenta, personalidades nacionales muy milenarias antes 
que la invención española, como en el fondo, e históricamente nos quieren hacer creer. 
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1.973ko urtean Bagillaren 8an, Karrero ta Blanko´tar Luis(1) artu eban bere ordezko lez 
jaurkintzaren arduratan, Abenduaren 20rarte iraun ebana.

1.973ko urtean Abenduaren 20tik, 1.973ko urtean Abenduaren 29ko egunerarte, Fer-
nandez ta Miranda´tar Torkuato(2), izendatu eben gobernuaren lendakari.

1.973ko urtearen Abenduko 29tik, 1.976ko urtean Uztaillaren 1eraiño, Arias eta Naba-
rro´tar Karlos(3) izendatu eben, arik eta Franko 1.975eko urtean Azaroaren 20an ilda, bera 
1.976ko urtearen Uztaillaren 1ean, lan orreri yaregi edo uztea erabagi eban arte.

Oso ospatsu egin zan, bai erritarrak ospatu be, beren negar berezia, Franko il zanean.
1.977ko urtean Bagillaren 15ean, Franko il ta Arias Nabarroren yeregi edo gobernua-

ren uztea amaitu zanean, bai ta Suarez aukeratu zanean lendakari lez, asi ziran erdiugarte 
onetan, leen auteskunde demokratikoak ?, Frankoren gurutzadazko guda santuaren kaisar 
katolikolikotasunakaz amaitu gura izan zan, baiña urriñetik jota be ez ziran amaitu, gero 
ikusiko doguzenakaz. 

1.976ko urtean Uztaillaren 1etik, 1.976ko urtean Uztaillaren 3raiño, Santiago ta Diaz 
de Mendibil´tar Fernando ipiñi eben Jaurlaritzaren Leen Ministru falajista ta gudal nagu-
si(4) Jenerala, egun bi bakarrik eginda.

(1) Karrero ta Blanko´tar Luis = 1.903ko urtean Santoñan jaioa, eta 1.973ko urtean Madrillen, E.T.A. gaiztakeriz (atentado) il 
ebana. Itsas, ta politikari gizona zan. Itsasontzi Ikastegian egin ebazan bere ikasketak, urpeko itsasontzietan bereizkunduta. Ma-
rrokos´eko gudan egon zan. Eta 1.935eko urtean Madrilleko Itsasontzien guda eskolako irakasle izendatu eban. 1.936-1.939ko 
Erdiugarte onetako gudan, buru belarri egon zan sartuta Franko edo fazizten alde, Itsasontziko gudaren gobernuan aintzindari 
(jefe, caudillo, promotor, administrador, mayordomo, etc) nagusia izanda. 1.940ko urtean Lendakariaren bigarren ordezkoa ta 
gobernuaren aolkulari nagusia. 1.943ko urtean gorteen lendakaritzaren bigarren ordekoa. 1.951eko urtean, Jaurkintzazko len-
dakaritzaren bigarren ordeakoa. 1.957ko urtean amiral-ordezko maillara igon eban. 1.963ko urtean amiral ordekoa izendatuta. 
1.966ko urtean, amiral agindutara. 1.967ko urtetik 1.973ko urterarte lan egin eban gobernuaren bigarren lendakari lez, eta ortik 
1.973ko urtean Abenduaren 20rarte, edo E.T.A.k il eben arte izan zan gobernuaren lendakari. (2) Fernandez ta Miranda´tar Tor-
kuato = 1.915eko urtean Jijon´eko Urian jaio zan gizon au, eta 1.980ko urtean Bagillaren 19an londres´en il. Ikakasle ta politikako 
gizona. Politikako eskubidearen maixu edo irakasle nagusia zan, Obiedo ta Madrilleko Ikastetxe Nagusietan. 1.954-1.956ko urte 
bitartean, Erdiko Ikasketaren orokorrezko zuzendari nagusia. Eta 1.962-1.966ko urte bitartean, Ikastetxe Nagusiaren orokorrez-
ko zuzendari nagusia. 1.969-1.973ko urte bitartean, falanjeko mogimenduaren orokorrezko zuzendaria. 1.973ko urtean Bagillan, 
gobernuaren ordezkaria, eta Karrero ta Blanko´tar Luis il ebenean, gobernuko lendakari ordezkoetan, arik eta 1.973ko urtean 
Abenduaren 29an Arias Nabarro lendakari izendatu arte, 1.975-1.977ko urte bitartean, gorteko ta erregetzaren aolkularitzan 
lendakari izan zan, 1.977ko urtean Duke izendatu eben, eta 1.977-1.978ko urte bitartean, erregeak egindako senatore. (3) Arias 
eta Nabarro´tar Karlos = 1.908ko urtean jaio zan Madrillen, eta 1.989urtean Azaroaren 27an Madrillen il. 1.944 y 1.957ko urte 
artean, Leon, Tenerife, ta Nafarroako erritarren Erki-Jaurlari (gobernador civil) izan zan. 1.957-1.965eko urte bitartean, Erritarren 
Ziurtasunezko edo babesaren orokorrezko zuzendaria (director General de la Seguridad Social). 1.965-1.973ko urte bitartean, 
Madrilleko Alkatea. 1.973ko urtean, Gobernu edo Jaurpidearen Ministrua. Eta 1.973ko Abenduan, Jaurkintzaren lendakaria. 
1.975eko urtean I Karlos erregeagaitik ostera baieztuta Jaurkintzazko Lendakaritzan, Frankoren il osteko, erregeen gobernua 
egiteko agindu eutzon. 1.976ko urtean Uztaillan itzi edo yeregin eutson lan orreri. (4) Santiago ta Diaz de Mendibil´tar Fernando 
= 1.910eko urtean Uztaillaren 23an, Madrillen jaio zan Santiago ta Diaz de Mendibil, eta 1.994ko Azaroko 6an Madrillen il zan, 
F.E.T.ko ta J.O.N.S.eko palanjista au. 1.936-1.939ko urte bitartean, Franko´ren edo gurutzada sakratuzkoen katoliko aberritar 
faziztaren alde borrokatu zan. 1.971ko urtean Epaillaren 4an, Perez de Lerma´tar Jose Maria Sajara´ko jaurlaria´ri aldatu eutson 
bere lan postuan, 1.070eko urtean Zemblako matxinatuak bakezteko.1.973ko urtean Otsaillaren 20an, Frankoren eskutik lortu 
eban Sajaraurientzat askatasunezko egoera bat legearen agintaritzan, len Yemaa´ren galdeketazko-batzar agintea izan zanetik. 
Santiago Jeneralak berak esan eutson batzar orren lendakari zan Khtri Ould Daid Ould Joumanien´eri, baiña 1.974ko urtean 
Jorraillaren 24rarte ez zan beteko jabetasunaren-askatasunezko estatuto ori edo Sajara´ren barruko aginte ori, Santiago bere lan 
postuetatik kenduta Gomez ta Salazar´tar Federiko ipiñi arte lan postu orretan. Santiako bera, espainitarren CESEDEN edo es-
painitar lurraldeen babeserako, goi maillako ikasketaren batzarrean. 1.975eko urtean, Arias Nabarroren erregetzazko leen Jaurkin-
tzak, bereala artu eban gizon au, guda babesaren arduratan ipinteko. 1.976ko urtean Uztaillaren 1ean, gobernuko lendakari ipiñi 
eban, 1.976ko urtean Uztaillaren 3rarte iraun ebena, arik eta Suarez´tar Adolfo, espainitarren erregezko Jaurkintzan, lendakari 
izendatu arte. Eta 1.976ko urtean, bera, babesaren leendakari ordea izendatu ebenean, laster asi zan Suarezen gobernuak langi-
lleen alkarteakin asi zan erabagiak azterkatzen, edo ta euren aurka gogor aldarrikatzen.1.976ko urtean Iraillaren 8an Suarez´tar 
Adolfok, bere Izarrezko Egitamua aurkeztu eutsoezan gudalozteko agintari nagusieri, Santiago bera batzar orretan egonda, poli-
tika arloak berrizteko. Santiago berak egun batzuk geroago ta guztiz asarre edo suminduta, Suarez´tar Alfonrekin egonda, berari 
esan eutson, ez egiala onartu Langilleen Alkarteak. Orren alkarrizketazko ostean Santiagok, bere lanpostueri yeregi edo uztea 
erabagi eban. Gutierrez´tar Mellado ipiñita, eta Mellado onek zalatu eban “Elefante Zuri” lez. 1.881eko urtean Otsaillaren 8an, 
23ko matxinadaren aurretik, Santiago ta Diaz de Mendibil´tar Santiago Kapitan Jeneralaren ordezkoak, “El Alcazar” aldizkarian 
“Situación Crítica”, idaz lan bat aurkeztu eban, erregeak egun batzuk ariñago Euskalerriko Lege Biltzarrean egon ziranean, Herri 
Batasunekoen aldetik artu ebazan “Txistu edu Uukaldia´gaitik (sibidos y abucheos), bai ta E.T.A.k egiten ebazan ildakoagaitik, 
(nai ta eurak egiten ebazanak esan ez), Alderdi Politikoen ordezkaritzak, guztiz eztabaidatu egiten ebanak.
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Artu ziran leenengo neurrietatik, politikaren berritzea zan, Frankoren erakundeak 
apurtzeko eta Komunisten Alderdia onartzeko.

1.976ko urtean Uztaillaren 3tik-1.981eko urtean Otsaillaren 25erarte, Suarez eta 
Gonzalez´tar Adolfo(1) izan zan espainitarren lendakari. 

Bere merezimendu aundiena, Demokraziruntz emon ziran oinkadazko aldaketak, 
bakez egitea zan, oso gogorrak ziralako atxilotuen kaleratzea ta Komunistaren alderdia 
onartzea.

1.977ko urtean, orduan Komunisten buruzagi edo aintzindari nagusia zan Kamatxo´-
tar Martzeliño Politikuak esaten eban, “Mirari aundi bat zala, espainitarren artean sortu 
zana, azkeneko urte onetan”.

1.978ko urtearen Joarraillan amaitu ziran konstituziozko arautegien atalak. Eta 
1.978ko urtean Loraillaren 5ean asi ziran konstituziozko araudien atalak onartzen, da-
noen arteko adostasunean egokitzeko. Nai ta konstituziozko araudi orren atalen azterke-
tak, Abril ta Martorel´tar Fernandok ostoduan eroan.

Oraindiño ikusten dodaz Irujo ta Ollo´tar Manuel E.A.J.eko ordezkaria, Ajuriagerra 
ta Otxandiano´tar Juan, E.A.J.ko ordezkaria, ta Olarra ta Ugartemendia´tar Juan Alianza 
Popularreko kidea izan zanak, gela baten batera.

Euskal aberkideak pozik egon ziran, konstituzio orrek, euskaldunak, onartzen ebaza-
lako euskal aberkide lez. Batera baiña, U.C.D.ko Abril ta Martorell´tar Fernando sartu 
zan gela orretan, eta pozik ta onartua izan zan euskaldunagaitik, arik eta Abril ta Mar-
torell´tar Fernandok: “Pero todo, dentro de la konstitución española” esan arte. Irujo ta 
Ollo´tar Manuelek: “Ya la hemos jodido” esanda.

A.P.eko Olarra ta Ugartemendia´tar Luis egon zan Irujo´ren ostean, eta: “ Mire, mire 
Don Manuel, aquí parece que hay una salida” esan eutson. Manuel´ek “Ven aquí chaval, 
muestrame donde está ésa salida”, erantzunda 

1.978ko urtearen Abenduaren 6an espainitar konstituziori onartuta ta Suarez´tar 
Adolfogaitik bideratuta, lan asko egin zan, urte orren konstituzioa onartzeagaz, nai ta 
Euskaldunak onartu ez konstituzio ori, guk ez giñelako espainitarren semerik izan, Eus-
kaldunenak baiño. 

Eta ekintza onen lan bikaiñagaz, Frankisten kaisar agindua ezereztutea balio ebalako, 
bai Frankisteen gorteak ezereztu, ta goitik berako elkarte edo sindikatoak kendu, Errita-
rren Antolakuntzazko epaitegi, ta Palanjisten mogimenduak ezereztu, Itsas-gudal, Aize-
(1) Suarez ta Gonzalez´tar Adolfo = 1.932ko urtean Abila´ko lurraldearen Zebreros´eko erritxoan jaio 
zan, eta 2.014ko urtean Epaillaren 23an Madrillen il. Zuzenbidearen Lege-Maisua izanda, 1.967ko 
urtean Abila´ren aldetik, gorte-aldun egin eben. 1.969-1.973ko urte bitartean, espainitar Irrati ta Tele-
bistaren orokorrezko zuzendari nagusi izendatu eban. 1.975eko urtean, idazkaritzaren bigarren ordez-
kari. 1.975-1.976ko urte artean, Falanjeko mobimenduaren orokorrezko idazkaria (secretario general) 
egin eban. 1.976ko urtean espainitar aberriaren aolkulari. 1.976ko urte onen Bagillan, I Karlos erregeak, 
politika maillan, elkarteen kide izateko askatasuna agindu eban. Eta 1.976ko urtearen Uztailla orretan, 
espainitar Jaurkintzaren lendakaria egin eben Suarez´tar Alfonso onek, bereala transisiozko bideakaz 
asi zan, Demokraziaruntz urratzeko bideakin. 1.976ko urtearen Abenduko erri-eritziagaz (referendun) 
espainitarrek onartu ebena, Euskaldunak izan ezik, erri-eritzi orretara ez giñelako juan gura, gure kons-
tituzioa ez zalako izan, eta aldakuntzaren bideak zabalduta, bai ta 1.977ko urtean, Komunistaren Alder-
dia legeztuz. 1.977ko urtean Bagillaren 15ean Demokraziaren Erdiko Batasunaren (U.C.D.) lendakaria 
zan, eta alderdi orregaz lortu eban leena izatea egin ziran auteskundeetan. Gobernuaren lendakaria 
izanda, Lege-Biltzarraren ezar leku bat lortuta. 1.977ko Epaillaren 1eko auteskundeetan be, nagusita-
suna lortu eban, ta ostera egin eben Gobernuaren Lendakari.
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gudal eta lurreko gudal nagusien ezezkoak alderdigabetu edo erdiratu, aurkako alderdiak 
politikazko jokuan sartzeko espainitar Komunisteen Alderdiagaz batera, konstituziozko 
baietz aundi batera eltzeko asmoan.

 1.978ko urtean Abenduaren 27an, erregeak onartu eban konstituzi ori, eta 1.978ko 
urtean Abenduaren 29an espainitar estatuaren aldizkarian agertu zan. 

1.979ko urtean Laterri ta Udalaren auteskundeetan, U.C.D.ko Suarez´ek irabazi eba-
zan.

1.980ko urtean, Suarez´en ausartasun onek, Fernandez ta Miranda´tar Torkuato ta 
erregearen adizkidetasunetik urrundu egin eutson.

Arik eta 1.981eko urtearen Urtarrillan Suarez´tar Adolfok, bere lendakarizko ardurai 
yeregi edo uztea erabagitu eban arte.

1.981eko urtean Otsaillaren 25etik, 1.982ko urtean Abenduaren 1eraiño, Kalbo So-
telo´tar Leopoldo(1) izan zan espainitarren lendakari.

1.982ko urtean Abenduaren 1etik, 1.996ko urtean Loraillaren 4raiño, Gonzalez ta 
Markez´tar Felipe izan zan espainitarren leendakari.

1.996ko urtean Loraillaren 4tik, 2.004ko urtean Jorraillaren 17raiño. Aznar ta Lo-
pez´tar Jose Maria. Izan zan espainitarren leendakari.

2.004ko urtean Jorraillaren 17tik, 2.011ko urtean Abenduaren 21eraiño, Rodrigez ta 
Zapatero´tar Jose Luis izan zan espainitarren leendakari.

2.011ko urtean Abenduaren 21etik, 2.018ko urtean Bagillaren 1eraiño, Rajoi ta 
Brey´tar Mariano izan zan espainitarren lendakari.

2.018-2.019ko urte artean ta Bagillaren 2tik, Santxez ta Perez-Kastejon´tar Pedro 
izen gura dau espainitarren lendakari. Bai ?. 

2. 34. (43) XIIn Atal onen ondorea, XIIIn atalagaz asiera emoteko.
Nabari ikusi dogu, espainitarren guda-jaurlariren alegiñak, oso gogorrak zirela, sartu 

gura euskuen guzurrak eleizako gurutzadaren izenean, eziñak izan ziralako ekarten eben 
guzur ta maltzurrezko alegiñakin.

Orregaitik ikusi ta berdinkatu egin bear dogu, aurkeztzen dodazan berba bigaz gi-
txienez, bereztasun onek daukazan Jaungoikuaren Legezko erakuskiñakin, konturatu 
egin gaitezen, Mundu onek daukazan legeakaz ezin dogula edozelan jokatu, Jaungoiko 
Sortzaille´aren Legezko aginduak diralako.

Bai ta gero XIIIn Atalean oiñarrizteko Bere Legeen zentzunagaz.
a) Zertarako egiten dodazan oarkuntza oneik.
b) Frantzian zergaitik egin zan iraultza, eta zertarako.
d)  Zelango lege-mota izan zan 1.812ko Epaillen 19an Kadizen atara eben espainiar 

gudal nagusiak, gaur egunean, K.o. 325ean Nizeako batzarraren urtetik, pekatu 
bardiñagaz egoteko ?.

(1) Kalbo Sotelo´tar Leopldo = 1.926ko urtean Uztaillaren 13an Madrillen jaio zan, ta 2.008ko urtean 
Loraillaren 3an Madrillen be il. 1.975-1.976ko urte bitartean salersketaren (comercio) ministrua egin 
eben. 1.976ko urtearen Uztaillatik, 1.977ko urtearen Jorraillararte erriko lanaren agintaritza. 1.978ko 
urtearen Otsaillatik Europako Komunitatearen artu-emonetan. Eta 1.981eko urtearen Otsaillaren 
25etik, 1.982ko urtean Abenduaren 1 erarte espainitarren lendakari.
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e)  Europa ta mundu guztian, orduan menpeko legearekin artu ziran erabagiak zelango 
eragipenak daukiez gaurko legezko araudietan.

 f )  Lenengo oarkuntzaren asmoa, berezko Nortasunaren bereiztasunak ondo ulertzea da, 
kontuan euki, ta jakin dagiguzan, bakotzaren eskubideak, zeintzuk, zertarako, eta 
zergaitik geratu bear direzan euren lekuetan bananduta:

A-1) Nortasunaren zentzuzko izatasuna:
 Bereztasun onetan naita naiez jaiota, eta bizitzeko bear doguzenak jakin gurean, azter 

bideko azi ta eziko azturan oituratu bidez, bizi onen egizko zergaitiak lortzen doguz gure 
baitazko eritziaren ulermenarentzat. 

Eta gure artean oitura orretan erkidetzeko sortzen dogun izkuntzarekin, inguratzen 
dan, berezko egi bat izanez gaiñ, Nortasunari emoten dautson, bereiztasunezko egia da.

Errigizarte guztiak, JAUNGOIKUAK mundu oneri asieratik ipiñi eutsezan lege bar-
diñekaz, baliotu bear izan dira beti, asieratik danontzat lege bardiñak diralako daukagu-
zenak. 

Eta eurei, iñoren almenean ezerezko aldakuntza txikienarik egiteko be, euki barik, gure 
irazale edo sortarazleen ezintasunetik, asmatzailleen almena bakarrik eukinda, ez garelako 
iñor, Beren legerik edo ta legeetan, ikutu edo sudurrak sartzeko.

Ori da Euskalerriaren egia Ludi onetan, mundu au beste errigizarte batzuekaz, dauke-
zan beste ulermeneko baitakin osotzen dauana.

Eta leiñu bakotzaren, azkuntzazko oikuntzan lan eginda, ezberdiñetako izatasunean 
agertu arren, ori ote da arrazoia, batak bestea menperatzeko, edo ta, bata bestea baiño poli-
tagoa dalakoan, ganorabako baten eritzi ta indarrez besteak menperatzeko ?.

Baita beste alde batetik begituta, baten batek, bere etorkizunezko il-zoria kontuan artu 
bage, arro, edo ta berak sasijainko indar asko eukiten dalakuan, besteak menperatu, edo 
errigizarteak berak gura dauan eran nastekatzeko, almenak ote dituz ?. Nork emonekuak ?.

A-2) Nortasunaren izatasunezko ABERRIAK, ta Norkeriz 
asmatutako aberkuntzak:

Goian ikusi dogu, Nortasunaren zentzuzko izatasunak, leiñu berezkoaren oikuntzazko 
azkeratik osotzen dirala Erritarren Aberriak. Erkidetzeko sortu eben izkuntz bidetik, berak 
emoten dautson berezko izena Nortasun lez, artzen dabelako.

Eta orreik dira, Mundu onek, Jainkoak Bereztasundu Eben Lege bidetik, erakusten 
dabezan izaerak, bai ta danok bizitzarako, bear doguzan ditekenakaz baliotzeko. 

Asken baten, beste gorengo mailla baten erkidetu (ez batzangotu) bear direnak, Jain-
koak sortutako Ludi onen gai au, danoren ardurazkoa biurtu euskulako. 

Eta gai mundu onen ordezkaritzazko bizi ekintzagaitik, beartuta sortzen jakuzan gauza 
guztien antola, ta lan guztien garbitasunezko bidetik, bear dabezan “Orekak”, danoren ordez-
ko ardurakaz zaindu bearrean aurkitzen garelako da.
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Aberriak ote dira baiña, Norkerizko asmokin, gizarte ezberdiñekaz sortzen diran ba-
tzangotasunak ?:

Batutako errigizarte orreitan, euren baimenik bage eginda badagoz, ez dira ezer. Edo 
ta beste erabatera esanda, Jainkoak ipiñitako Legearen aurka, batzuen norkeri bidetik eta 
arrazoibako indarrakaz egiten diran batzagotasunak, sekula ez dira izango Aberriak, gauza 
orreik ez daukielako berezko edo Jaungoikuaren Legeen zentzurik.

Bestela begitu dezagun zer esaten dauan J. Kasaresek espainiar erregeen ikastetxekoak:
Lugar, ciudad o pais en que se ha nacido. 
Este mismo pais con sus habitantes, tradiciones, costumbres etc., en cuanto es objeto de 

cariño por parte de los naturales de él.
Eta nik gaiñeratuta: “Cariño que como es obvio, procede de la familia protectora en directiva 

educacional padre-madre, casa, vecindad local, Provincial y Nacional, en la relación lógica de 
comprensión religioso idiomática en la que los naturales se desenvuelven en esa tierras que com-
prenden su circunscripción”.

Euskalduntasunaren nortasunezko aberria: 
Aberria Euskeraz baiña, aita-ama gurasoaren ondorengotasunetik agertzen jakuna 

baiño, gauza andiago bat da, errien sinismena dalako.
Jaungoikuak mundu au irasi, eta Berak oiñarrituta, erperatu eutsoezan legezko arau-

diaren zentzu orreik, Euskaldunak, Paleolitiko ezkeroztik ekarri dabezalako askatasunezko 
Lege orreik, ondo ulertu ta zeaztuta, Euskal jendekuntza lez. Euskaldunak, milla urte as-
kotako epean ekarri dabezalako askatasunezko eskubide demokratiko itxuran, euren baitan 
sinismenduz irarrita, Nortasunaren irudizko-eritzi orreik. 

Orregaitik Euskaldunak, euren baitak euskereagaz irarrita ekarten dabenak, ez jakie 
ikusten ondo-zaindutako erri ta giza ederraren itxurazko irudi bat lez, bakarrik, mundu fi-
siko oneitan bere leiñuzko gai gizaren bereiziak, ondorengoz naita ez, beti BARRIZTUTA 
ekarri bear diralako, ke ta auts biurtu ez zitezen.

Bizi bizian oituratuta ekarten dabenazanak eten bako ziñezkintza baten, eta sekula il-
tzen ez diran zentzuan. 

Jaungoikuaren Legeekin ulermendu ebezanak diralako, ondorengo baita lez, laga edo 
antola ederrean izten dabezanak euren urrengo jendekuntzazko gizadiari. 

Gaur arteko euskaldunak, Omo Sapiens´en asierazko aztutan ikasi genduzanak, askata-
sunaren demokrazizko edesti guztiaren aitortza lez ekarten dabe.

Orregaitik Euskerea be, azturaren sortzezko izkuntza izan da, ez da gure gogotik ol-
doztu egiten dan izkuntz bat bezela, maitasun guztiagaz erkidetzeko, egin gendun tresneri 
eder au, ez dalako gatz gabeko mezu gaillu uts bat, gure artu emonetan ibili degun tresneria 
bakarrik, Jaungoikuaren Legeagaz, ondo alkar aurkeztu ta berdinkatuta, argibidetu zalako 
zentzun aundiz. 

Bera biurtu gendun AMA, euskal izatasuna, bear dan zentzunezko lekuetatik, maitasun 
guztiagaz bideratzeko.

Euskereak daukan NORTASUNEZKO irudiagaz itxuratzen gaitu Euskaldunak.
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Eta ez da txantxetako jokoan ibili bear dan gauza bat, Euskaldunak edesti guztian, 
Jainkoari eskaiñi eutsoen eguneroko AITORGILETASUNA dalako. 

Norkeri bitartez sortutako Aberriak.
Edestian, argi ikusten diran gauzak dira, norkerizko menperatzailleak euren asmoe-

tan dabizen erri ezberdiñeko gizarteak menperatu ondoren, batzangotu gure dabezanak, 
ta sasijainkotasunaren garaipenak lortzeko egiten dabezan bearkuntzazko naastekata-
sunetik sortzen diralako izkuntz barri baragarriak, erromatarren menpeko ekintzagaitik 
ainbat latiñ kume sortu ziran antzera.

Latiña bera be, asmatu ta egindako izkuntza bat izan da, ez da erri baten azturan edo 
ta lanezko oikuntzatik sortzen dan jenkuntzazko izkuntzalakoa. 

Daukan orekatasunean, berezko erri maitasunagaz eginda dagoela, erakusten daua-
lako bigarren onek, eta leenengoak, menpekotasunaren kirrinkako abesti baten datorrena 
da, itzak euren ezberdintasunaren esangureko naste bidetik, osagarritasunezko zentzua 
galduta ekarten dabelako.

Orregaitik: Euskerea, euskaldunaren izkuntza da.
Baiña: “Gaztelera, espainiar izkuntza ote da ?”.
Zer dira: Nafarroa-Aragon bitarteko Katalan, edo ta Bable izkuntzak?.
Laterriak: “Aberriak ote dira ?”.
Espainiar menperatzailleak gure daben: “Nacional Catolicismo” ori, Aberria ote da ?.
Menperatzaille oneik, nungo sasijaungoikuari gurka ote dabiltz ?. 
 Nora juango ote dira ainbeste nasteekin, gero espainitar katolikotasunaren guzurrez-

ko aberrirekin aurrerantza joan ezkero ?. 
Gai Mundu onen biribiltasun antzera, “guzurra”ri gaur, egitik geratzen jakon bitar-

teagaitik, biribiltzeko ?.
Ludi onetan Jaungoikuaren Legetik kanpo, iñork ezin dau bere legerik ezarri, giza-

kiren almenean ez daualako ezerezetik ezer sortzeko gaitasunik, eta bere asmakizunezko 
eskumendea, ez dabelako emoten ainbesterako.

Almen guztia daukagu, gaia, gure esku artean ibilteko, baiña JAUNGOIKUAK ipiñi 
eutsazan baldintzarekin. Eta emaitza orreik, BEREZTASUNEAN jokatuta bakarrik lor-
tzen dira.

b) Frantzian zergaitik egin zan iraultza eta zertarako: 
Europaren etorkizunari begira, aurrerakuntzazko oinkada barri bat emon bear ja-

kon: erlijios, diru kontuan, nekazaritzan, merkataritzan, burnigintzan eta eurentzako bear 
ziran lantegi gintzak, ordezkaritzaren arduratan ibili bear genduzan gauza guzti orreik, 
beste egokitasun barri batzuk eskatzen ebazalako.



d) Zelango lege-mota izan zan 1.812an Epaillaren 19an Kadizen atara eben espainiar 
gudal nagusiak: 

Zapaltzaillea zalantzarik bage.
Europaren etorkizunerako, orduan egokitu bear ziran, Giza eta Berezko Errigizarteak 

daukazan eskubideak, Munduko eta Europaren jendekuntzan alango aurrerazko oinka-
dak emon ezkero, bera osotzen dabezan ordezko egille guztien eskubideak, neurri bar-
diñean zainduta aurrera egin bear ebelako.

Ez ziran gai-gizaren eskubideko neurri orreik kontuan artu, liberalismoaren jaurkintz 
asmoak, ekarten eban guda indarrezko bizkortasunagaz, eskubide guztien gaiñetik ezarri 
zalako. 

1.823garren urte onen askenetan VIIn Fernando, espainiar gudalburu jaurgo-zaleak 
beartuta, espainiar konstituzio barriari ziñez itz eman bear eutson “sin detrimento de la 
unidad constitucional de la monarquia” esaten ebana, eta gero “sin detrimento de la unidad 
constitucional española” biurtuko zana.

VIIn Fernando ortik aurrera, ez eban inkiziziorik barriz ezarri. Erregearen betiko 
antola bideak berrezkuratzeko, bertan itzita.

Eta gudal agintariak beartuta, erregeak espainitar jaurgoa ziñatu ebenetik atara ebezan 
lege guztiak, batzangotasunezko jaurgo aldera urbiltzeko izan ziran, Euskaldun, Katalan 
eta Galiziarren baimenik bage, edo txarragoa dana, guda indarrarekin, euren eskubideak 
zapalduz gaiñean ezarrita, batzangotasunezko kaizar katoliko lege orreitan urtu gindezan.

Noren aolkularitzazko esku baltza ibiliko ote zan orren azpitik, edo Nun egongo ote 
zan Europaren Ekanduzko aolkulari nagusi ori ?.

Erroman nai ta nai ez!.
Europaren erlijio-merkantillezko arazo orregaz, IIn Isabel eta Vn Karlosen espainitar 

anai arteko ondoriozko guda orreik, eragipenarik euki ba eben be, ez eben euki erregetza-
ren aulkiagaz zer ikusirik, ondorio ori aitzaki bat baiño besterik ez zalako izan.

Erregearen irudiak, ez eben ezeren artekari, epaille edo ta bitarteko indarrik euki ortik 
aurrera, ostondutako katoliko indar aundi orreik, panpiñezko irudietan biurtu ebazalako.

Europa ta mundu guztian, orduan artu ziran erabagiak, zelango eragipenak daukiez 
gaurko legezko araudietan.

Gudal nagusiaren gudu indarraren erasoakaz, menperatzailletasunezko diru merkan-
til legedi orreik, maltzur ta lapurrezko araubide lez ezarri ziranetik, eskubidebageko, ta 
goitik berako agintaritzan daukagun antolamendu guztiari, usteldu dautsola.

Edo ta mundu onetan, baten bat arrituko ote jaku, lapurtzazko legedietatik, lapurrez-
ko emaitzak, agertzen diralako ?.

Munduan, Europa osoan, eta espainitar lurraldean batez be, lapurrezko asmakizun 
onegaz,  JAINKOAREN Araudizko Legetik kanpo kokatuta, ankaz gora daukaguz, Izadi 
onek Bereztasundutako almen guztiak, JAUNGOIKUAK Legez oiñarritu ebazan esku-
bide guztiak, ankaz gora daukaguzelako.
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Euskaldun, Katalan, ta Galiziarrak, antolamendu au da arrazoiz, eta arrazoi guztiagaz, 
batera erabili bear doguna, Europa eta munduan Jainkoak ezarritako berezko legearen zale-
tasunezkoak diranekaz batera.

Euskalerria, eta munduan bereztasunezko Jaungoikoaren Legean jaio diran erriko abe-
rriak, ez dabelako merezi, edestitik zear, katoliko, eta beste erligio faziztak egiten dautsena.

Erlijioa (religare), Jaungoikuaren Legean edo gaiak daukan legeagaz erkidetu bear dogu!!.
Sekula ez, guk !! asmatutako legeakin.
Euskalerriko seme-alabak, or alkartu bear gara ezeren aitzaki barik, berezko askatasuna-

ren eskubideak lortu gure ba doguz.

Atutxa´tar Paul
Zornotza 2.019an Uztaillaren 15ean
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