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ONGI ETORRI, "ARALAR"
(EUZKADITIK EUZKADI'RA BEGIRA)

(politika-gaiak)

Atzo, igandez, Ekaiñak 24, bukatu eban "Aralar"ek bere
burua "politik-alderdi" biurtzeko egin daun batzarra.

Badogu, beraz, Alderdi berri bat Euskalerrian. Eta ortaz
nai dautsut itzegin, irakurle.

Baiña gauza bat esan nai dautsut aurretik, eta gauza bat
eskatu.

-Esan, auxe: Nik politika bat badotala, baiña Alderdirik ez.
Politika-jokuan. neretzat aurreneko gauza, nire Eliza da, eta,
beeraxeago, nire Euskera. Nire Eliza ukitzen ez daun bitar-
tean, nere Euskeraren alde lanik geiena egiten dauana izango
da beti nere Alderdia.

-Eta auxe eskatu: asarreketarik gabeko pakea. Zu eta ni
beste ororen gaindik kristauak garan ezkero, ibilli gaitezen
pakean eta itzegin dagigun pakean: Politikaren arlora sartze-
ra goazen ezkero edozer gauzetaz itzegiteko ESKUB IDEA
badogu-ta.

Zuk Euskalerria Españi'ren barruan euki nai ba'dozu,
bejondeizula zuri, ortarako eskubidea badozu ta. Ez duzu,
ordea, ortarako indarkeria erabiltzeko eskubiderik. Zuk, alde-
rantziz, Euskalerria Españi'tik atera nai ba'dozu, bejondeizu-
la zuri ere, badozu ortarako eskubidea-ta. Baiñan ez dozu zuk
ere indarkeria erabiltzeko eskubiderik.

Esaten ari naizen ori, Elizaren dotriña da. Eta, ona nola, ni,
politikarik gabeko zuen adiskide au, politikaz itzegitera
natorkizuen, apaiz idazle bezala bai bait dot politikalariei ere
politikabide zuzenaz itzegiteko eskubidea. Eta bearkizuna!

Alderdi berri bat sortu jaku Euskalerrian: "Aralar".
Izen polita da Aralar, Euskalerriaren biotza ba'litz bezala,

Euskalerriaren erdian dagoan mendi maitagarriaren izena.
¿, Onuragarria ote jaku "Aralar"en sorkuntza? Nere ustez.

bai. Orregaitik biotz-biotzez damaiot nere ongietorria. Zer-
gaitik? Indarkeriaren aurka datorrelako. Ikusi dot nik, Tolo-
san, nere gelako ogean etziñik, buru-atzetik ETA'k sartu
yakon balak, irtetzean, bekokian iriki eutsan zulo ikaragarria
agirian ebala, nere arrobaren senarra, nik anaia bezala maite
neban gizona, nere etxean danok maite genduana, eta batez
ere nere ama Beñite'k semea bezala maite ebana. Eta beste
iñork bere etxean orrelakorik ikusi bearrean aurkitzerik ez
neuke iñolaz ere nai.

"Ni ez noa ETA'koek gaitzestera. Ni ETA'koen ekintzak
gaitzestera noa", esan dau Patxi Zabaleta'k, Alderdi berriaren
Lendakariak. Ederki Patxi. Sartu azen bide berri ortatik zin-
tzo ibiltzeko Jainkoak emongo al dua oparo argirik ugari!!!

Nik "Naparroa'ko Egunkaria"ren orri ontan baiño gogo-
rrago ez diat uste iñork idatzi dauanik. Agian gure gotzaiek
beren azkeneko Pastoralean. Baiña nik ez joat sekulan

ETA'korik gaitzetsi, ezta gotzaiek ere. Ori ez bait dok gure
lana. Nik, eta gotzaiek, ETA'ren ilketa nazkagarriak gaitzetsi
joguzak.

Esan joat baitare, Patxi, azkeneko auteskundeetan EAJ'ra
joan zoazenak bildu ni dozakela. Ori ez jatak ain atsegiña ger-
tatu. Sinistu eidak. Nik ez joat, apaiz bezala, Alderdirik, ez
EAJ'rik ez beste iñortxorik. Baiña, Patxi!, EAJ ' ra joan ziren
oiek, arrezkero, indarkeriaren aurka jagozak. Oroi, Patxi, bei-
razko ontzi polittetan igeri ibiltzen diran arraitxo pollit aiek.
Ontzi oietan arrantzan asteak ez jok, Patxi. batere meriturik.
Bá, ik esandako ori, "arrain-ontzian arrantzu egin" nai izatea
dala iduritzen yatak.

Ire lana, beste ertzeko jendeen artean jagok. Jende asko
dok "Batasuna"n. zalantzan dabillena. Oiek irabazi bear
dozak. Kale bazterretan agertzen dok oraindik "Gora ETA
Militarra". Orrek ez jok balio aundirik. Ori nork idazten jokan
ez bait zekiaguk. Baiña jende asko jagok oraindik ETA'ren
ekintza makurra bearrezkoa dala uste jokena. Oiek dozak ire
Alderdi paketsura ekarri bear dozakenak. Eta, zaillagoa,
dana: ETA'ko pistolari beraiei ere oker dabiltzela sinistaeraz-
tea ire lana dok. Lan zaina. Baña beste iñork egin ez jaikena.
Patxi: ez dok arritzekoa-ta. ontara ezkero. ETA'k, iri, Espa-
ñi'ko ertzain guztiei beiño bildur geiago dua. Ez dok, eztare,
arritzekoa-ta, baleikek ETA'k iretzako bala, pistolan gerturik
eukitzea: Yoyes il eban balaren kidea. Ori gertatuko ba'litz,
Patxi, izugarria izango leitekek nere biotzeko samiña. Nere
otoitzik minduenak eta samurrenak iretzat izango litzakezak.

Besarkada aundi bat, Patxi, eta ez jaik Aralar'ko Goiáin-
geruaren laguntzarik peitu.
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ZEUK NAI EZ DOZUNA, EZ EZARRI
BESTE BATZUI GOITIK BEERA.

KONFUNZI 'OK

Iru gauza dagoz eskutatu-eziñak: maitasuna,
keea eta ganbelu-gaiñean doan gizona.

Arabiarren atsotitza

Euskeraren batasuna. euskaldun-bakoitzak bere Euskera ondo ezagutzea eta beste Euskerak errez ulertzea da. Eta, ortara-
ko bide bat dala uste dodalako, nik idazki-sorta ontan gipuzkeraz idatziko dot baiña bizkaierazko aditza erabilliz.
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