
EUSKALERRIA

EUSKALERRIABERA

Pake bidera sarturik gagoz gure Euskalerri zail ontan. Bai-
ñan badira pakerako bide ortan, ezin ulertu dodazalako, arri-
turik naukaten gauzak.

Izan ere... gauza xelebreak gertatzen dira, bi zati egiñik
dagoan gure Euskalerri gaixo onetan.

Ni ez naiatzue gaur ez zati batekoen ez bestekoen alde
azalduko; ez bait dot sutegira egur geiagorik jaurti nai.

Soilki, gertatzen diran gauzak agertu nai dodaz: gertatzen
dana, gertatzen bait da, guk nai edo guk nai ez. Eta gertatzen
danari bizkarra emonez, pakerako bidean zuzen ibiltzerik ez
bait dago!

Emen gaur, mundu guztiak bere burua demokrata agertu
gura dau. Demokrazi batean, ordea, edonork badau bere pen-
tsabideak agertzeko eskubidea. Bañan alde bateko demokra-

beiño. Aiek, Batzar ortara joan ba'lira, jaun-da-jaba-ta-nagu-
si izango ziran batzarrean.

Zergaitik ez dira joan?
Ez dot ulertzen.
-Arrigarria gauza!: Nazionalista ezpañiarrak Batzar ortara

joan balira, nazionalista euskotarrak aien ankapean geldituko
ziran. Ba... auek, naiz aien ankapean geldituko zirala jakin,
aiek joatea nai eben; aiek ordea, naiz auek ankapean artuko
ebezala jakin, ez dabe joan nai izan.

Ez dot ulertzen.
-Guri atsegiña izan edo guri atsegiña izan ez, eusko-nazio-

nalismoa nagusi da Gazteiz'ko Jaurlaritzaren lurretan; eta azi-
tzen doa.

Bañan oraindik gure 4 probintziotan nazionalista espaiña-

ZER ALDIZKARIA

Ordaindu, mesedez, ZER aldizkaria! (2.500 pezeta) kontu onetan:
EUSKERAZALEAK

BILBAO BIZKAIA KUTXA
Bilbao, 2095 0000 7 4 20.000 8961-5

Adiskide! Mesedez ZER aldizkaria aurrera eroaten lagundu eiguzu!
Ebagi orri onetan txarteltxu au eta eroan BBK'ra eta ordaindu 2.500 pezeta. Ez dozu ezer
be idatzi bear.
Baiña aztu barik esan Kutxan zeure izena eta zeure erriarena.
Eskerrik asko!

tek zerbait esan edo zerbait egiten ba'dabe, berealaxe beste
aldeko demokratek -eta ontan maixu dira españizaleek- zakur
amorratuak bezala asiko yakoz zaunka-ta-zaunka, agin erio-
garriak erakutsiz.

Ez dot ulertzen.
-Adibidez, oraintxe bertan, alde bateko demokratak, Eus-

kalerriko Udalen Batzar bat Iruña'n egin-berriak dira. Orrela-
ko batzarrak egiteko eta batzar oietan Alkarte berriak sortze-
ko eskubidea, gizakume guztiek dabe demokrazi batean. Ala-
re, ¡gozoak jarri dira beste aldeko demokratak Iruña'ko
batzarkideen aurka, batzar ori bildu dabelako eta batzar ortan
Alkarte berri bat sortu nai izan dabelako.

Ez dot ulertzen.
Iruña'n egin dan Batzar ori, batzar irikia zan. Euskalerri-

ko Udal guztiek eben Batzar ortara joateko eskubide betea.
Eta, ona, orain, emen, ezin ulertu dodana:

Euskalerria, nazionalismo-erria da: nazionalismo españia-
rra alde batetik, nazionalismo euskotarra bestetik. Ego-Eus-
kalerri osoan, ots, gure 4 probintzietan, españiar nazionalistak
diran Udalak askoz geiago dira eusko-nazionalistak diranak

rrak askoz geiago dira nazionalista euskotarrak baiño; "mayo-
ría absoluta", ots, ¡"geiengo orokorra" bait dira! !

Ta, ona, orain, berriro, ezin ulertu dutan beste gauza bat:
Emengo lau probintziek, bat egiñik, Jaurlaritza baten men-

dean, Lurralde Autonomiko bat bakarra osatuko ba'lebe,
auteskunde guztietan geiengo aundiz españizaleek irabaziko
leukee, eta auen eskuetan -eta auen eskuetan bakarrik!- egon-
go litzake Ego-Euzkadi osotu ortako Jaurlaritza.

Alataguztiz, Jaurlaritza ortatik kanpo geldituko litzakez eus-
ko-nazionalistek... Jaurlaritza bat ori nai dabe!, ta... Jaurlaritza
ortan guztia berena izango lukeen nacionalista españizaleek,
berriz... ez dabe Jaurlaritza orren izenik ere entzun nai!!!

Ez dot ulertzen.
Alare, "nihil sine ratione suficienti ", "ezer ez kideko arro-

zoirik gabe" esaten bait dabe filosofilariek, egondo da arra-
zoiren bat jardunkera ulerkaitz orren azpian ere.

Arrazoi ori, zuk, irakurle, ezagutzen ote dozu?

LATIEGI'TAR BIXENTE

(1) Euskeraren egiazko BATASUN bakarra euskaldun bakoitzak bere Euskera ondo ezagutu eta beste euskerak errez ulertzeko gai izatea
dalarik, nik, "ZER" aldizkari ontan beti bezala, Erdiko Euskeraz, (Gipuzko-Naparro-Laburdi'ko Euskeraz) idatziko dot. Sarkaldeko (gau-
rregun Bizkai, Aramaiona eta Deba-ibarreko) Euskeraren aditza erabilliz, bizkaitarrak gipuzkerara eta giputzak bizkaierara jarri daite-
zan. Ez legoke gaizki bizkaitar batek Gipuzkeraren aditza erabilliz Bizkaieraz idatziko ba'leu, orrela Aldizkari ontan Euskerak BEREA
daun batasun BAKARRA lantzen asteko txoko bat eratuz.
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