
EUSKALDUNTZEN

BIDALGOA

Badoa apurka, apurka, gure Euskal-etxearen jabetasune-
rako bidea beteten; eta ori, oso pozgarria da neuretzat, neu-
re bizitza orren neurrian betetan dalako. Gure etxe nagusia-
ren NORTASUNA zentzuz betetan asi garalako; eta bada-
kit ori, oso pozgarria dala gure anai/arreba artean.

Orregaitik, gure etxe nagusiaren edertzapena ulertzen
dot, Euskal-zentzuaz beteten danean. Nor-beren etxe-txi-
kian egin bear leuken sendiaren antzera: sarreran edo gela
aundietan, guraso, aitite/amarra, gero etxeko seme/alaben
argazki edo margozkiak eskegita ondo apaindurik, edo zar-
kin bat etxekoen baten-batagaitik lan ederra berarekin egi-
nekoan bir-eskuratzeko, erriko gizon-jakintsuarenak eta
abar...; dana dala, guri zeozer esaten dauskuna etxean sar-
tzerakoan; eta batez be, beti lasaitu ta alaituaz etxe txiki ta
aundien bizitzarekin. Orregaz, erri-jakintza sendotu egiten
dalako eta Euskalerria'ren izaera biztu bereziko argiakaz,
dirdiratsu agertu daiten erri guztiaren aurrean.

Alderantziz, nik gaur-arte ikusitakoa geienetan, edo
arlo aundi baten beintzat, izan da, arrokeriz bete-betean
esaten dana: "nire etxean berrogei margozki eta milla libu-
ru egongo dira"; baina, norenak edo zeren buruz diran
itandu ezkero, ez da agertzen erantzun garbirik. Bai abe-
rastasun ustela, arrokeria baizik beste ezertxo be erakus-
ten ez dauana.

Guzti-au dator, Latxaga jaun jakintsuak neugaz eukine-
ko alkar-izketaren bidetik. Berak esaten dau: "gure erri-
jakintza zabaltzeko BIDALGOA (servicio de correos)
eskuratu bear geunkela, tresna ikaragarrizkoa dalako erri
batentzat. Begiratu bestela erria ezagutzeko arloan, a-zelan-
go mailla artuko geunken, gure gizon aundiak esku-artean
era ibilteagaitik ezkutitzen bidez; danak ezagutuko geunke-
zelako: Azkue, Arana'tar Sabino, Orixe, Lizardi, Onain-
dia'tar Santi, Barandiaran'tar Joxe Miel, Lekuona'tar
Manuel, Kanpion'tar Arturo, Oñatibia'tar Jon, Zipitria'tar
Elbira eta abar. Ez dozu ikusten? Ze polita izango litzate-
ken gure erriarentzat olan izango balitz! Gaur ezagutzen
doguz: Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, Azorin eta abar;
oso ez-berdinak direzelako gauzak Madrid'tik ikusita edo
Euskalerritik. Selluetan bear doguz gure gizon/emakume
aundien irudiak Euskalerriaren jakintza zabaltzeko. Eta
bigarren gauza izango zan, lantoki geiago eukitea gure gaz-
teentzat.

Ez zan geratu pozik alkaar-izketarekin, eta FEROE
ugarteak daukan nortasunezko askatasuna BIDALGO'aren
bidetik, bai eurak ateratako eta berak erositako iru liburu-
txo eder emon eustazan idatz-lan au egiteko.

FEROE'n lurraldea, ogeitabi ugarteen artean osotzen
dabe; eta Kalmar'eneko batasunagaitik 1397'an Dinamar-
kari egokitzen jako, baina 1948 ezkeroztik jabetasun aun-
dia daukie curen jaurkintzarako. Ezkoziako Iparraldean da
kokatuta, 1.400 Km. laukiak daukaz ugarte bilduma orrek
eta 44.000 biztanle; nekazaritza ta artzaintzatik bizi dira.

Jabetasun bidez, curen ardurapean dauan gauza bat
BIDALGOA da, eta emen daukadan kartoizko orri luzeak,
karpetaren antzera batzen danak, bere agirian diño:
1996'ko seillu gomutagarriak. Eta zabaldurik alde batean,
ugarte baten ingurubegi irudi polit-bat erakusten da, eta
barru-aldian, 1996'an agertuko diran selluak. Bigarren libu-
rutxoan, eskumaldeko ornan sellua euren gizon aundien
irudiaz, edo beste origarrizko irudi batekin. Ezker aldeko
orrian, oroigarriaren edestia, izaera eta zergaitik gogoratzen
dan. Irugarren liburutxoan, bigarren egite bardin antzekoa,
baina oraingo margolariakaz.

Begiratu beraz, nolako edertasuna erri-jakintzaren
arloan, eta zelango indarra daukan erritar guztiak ikasi
daien gure erriko gizon ospetsuak, lurralde eta daukaguzan
txoriak, abere, zugatz, itxaso-bazterrak, baita gure tokirik
politenen irudiak.

Ain garrantzizkoa izanda, eskaera sendo bat egin bear
dautsegu agintariai: orreik esku-bideok gureganatzeko,
errien esku-arteko ardurak direzelako, eta bear ditualako
erriak bakearen bidea sendotu daiten.

Eskaera ederra Euskal gorputza sendotu ta biztu daiten!
FEROE ugartekoak Dinamarka'ko erria osotzen dabe,

eta orregaitik Euskalerria baino eskubide askoz gutxiago
dauke, gu erri-bat garalako; baiña eurak lurraldeko jabeta-
suna diruaren arloan egiteratuten dabe, alan dalako euren
banakuntzaren ardura legearen bidetik.

Nire ustez posta"ren jabetasuna lortzeko, erriaren inda-
rra bear geunke, eta begitu zenbat bide daukaguzan eskae-
ra ori izanpetzeko: Udal-etxeetatik asita, batzoki, elkarte,
elkargo, auzunetan eta abar.

Ordua da, Euskalerriko osasunaren eta parkearen arloa-
rekin erritarren artean arduratzen asteko, danon artean oso-
tzen dogun erri-au argitu daiten.

OR BIDE BAT ERRIA ARGITZEKO!

OR ERRI ARDURATUA!!
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