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EUSKALERRIA ZELAKO JOKUAN
SARTUTA DAGON (I)

1.876`rarte Euskalerria bere legediaren eragilletasu-
nean jabetasun osoa euki eban, eta alan erabakiten zan.

Zergaitik ebagi euskun jabetasun ori ?.
Erregetzaren jaurkintza, berak sortu eban erriak bitar-

tean-jarritakoa edo epaiketarako artekariaren lanezko iza-
tasunean (arbitraje) ipinitakoa da; gaiztotu edo okertu
zanean norkerizko jokoan alpertu ziralako erdikari-men-
peratzailleen alegiñakaitik zirikatuta, menperatzaille
zaleak beste aukera baten billa aldatu ziran.

Aukerazko era barri ori, erregetzaren jaurkintza ospe-
gabetuko maldaberan asi zanetik artu eben, eta 1.789`an
Frantzia`an egin zan iraultzaren ondoriotik etorri zan.
Erdira-zale eskumatar menperatzailleak gudalostearen
laguntzagaz jabetu ziralako, ekonomiaren banakuntza,
euren sasi-asmotan iraun dagian. 

Orregaitik gaur eta andik ona espataren indarragaz
daukaguzan berezkotasunaren aurkako Laterriak ezarrita
daukaguz.

Nik ez euke esango Zezar erromatarrengandik asmatu-
tako Mundu onen batzangotasuna, eta Kristautasuna sortu
ta gero, Konstantino`k 325`ean Kristautasunaren gain,
katolikotasunezko alderdia asmatuta, gizarteko jaurkintz-
legea eta bear dauan oituraren gogoko-ekandua ondo
ordezkatuta joan daiten, Mundu onen gizarte guztia
kirian-kirian edo urrenez-urren antolamenduzko erabide
on-baten oiñarritu daiten, txarto egon zanik.

Baiña estukuntzazko edo premiaren lasterkazko bide-
jarraiketan oiñarritu ziran, Mundu onen bizitza egun bira-
ko bakarrik izan balitz bezala.

Eta egitura orrek, gero ta geiago premiazko indarra
bear dauan lez, or asi ziran, bata gudalozteagaz eta bestea
ziñeskintzaren arauakaz jota-ke beartzen.

Iñork ez dauka eskubiderik, JAINKOA`k Bere legea-
ren bitartez emon dauskun agindua, ekintzazko bizi one-
tan gaia zeaztasunean ordezkatzeko, premian edo bearta-
sunaren bidean jezartzeko.

a) Danak arduradun jaioten garalako.
b) Azkuntzaren Ikas-bideko ulertza, danoengaitik

onartua izan bear-dalako.
d) Danok eta bakotzak daukaguzan bereiztasunak

(caracteristikas) gardaiñatu, buztartu edo ordezko antola-
mendu on baten egokitu daitezan.

Or! dagoz Mundu onetako gizartearen eskubidezko
zeregiñak.

Eta beartasunezko ziñeskintzan artu ziran beste bide
orreik, JAINKOA`k bakotzari emondako giza-barneko
(conciencia) zentzuaren bidez, erri-gizartearen ordezko
ardurak borondate onean bete daitezanen aurka, bereiztasu-
naren arrazoizko eskubideak sendotzen dira. Orregaitik
gagoz eten-bako gero ta borroka lazgarritasunetan sartuta.

Gaur, beartasunezko ziñeskintzetan dabizenak, indar
guztiak euren alde batu gure dabez. Nai-ta gaurko Mundu

onetan gizaren on-bizitzarako egin bear diran antolamen-
duzko aldaketak gizartearen eskubideetan oiñarrituta egin
bear dirala esan, Mundu onen antolamenduzko batzangota-
suna aginpe baten lortzeko, guzurra esaten dauskue.
Azkuntza, espatakaz ipinitako Laterri menperatzaille onein
bitartez egin gure dabelako. Eta gaiñera, katolikotasunaren
alderdikerizko asmo ori moral-arauz indartzeko, aukeratu
daben Aita-Santua, ziñeskintzaren aldekoa izanez gain,
gordetzaille zutsua da.

Orregaitik, ez da egia esaten dabena: “Gizartearen
eskubideetan oiñarrituta egin bear dan aldaketa izan bear
dala”. Leenengo: Dagozan sasi-jainko laiñu ortatik, ez
dabezelako gura oiñak gai onetan ezarri. Eta bigarren:
JAINKOA`k gizarte guztiari emonda daukagun giza-
barne au (conciencia), Erri-gizaren borondatea dana, beti-
lez kontuan artugabe egin-gura dabelako.

Non JAINKOA?; Non DEMOKRAZIA?; Non
GIZAREN-ESKUBIDEAK?

EUSKALERRIA:
Euskalerria, bere bizi guztian borroka orreitan sartuta

dago, eta bera da Europa onetan izar aundienetariko bat:
“Giza-Barruko Nortasuna; Gizaren-Eskubideak; Egiz-
koak dirala Bakoitzak daukaguzan Bereiztasunak eta Bere
Ondorioz emoten dauskuzan Izatasunak; Bai, Mundu one-
tako gizartearen urreratzeagaitik, ordezkotza danon artean
ondoen banatu daiten, gaiak daukazan ankerkeritik babes-
teko eta abar”, aipatu dodan gauza guztien alde alegiñ
aundiak egiten dabelako. JAINKOA’k emonda GIZA-
BARRU orren ASKA-TASUNA dalako. Eta beren ondo-
rioa dalako asken baten, gure bizitzazko ordezkaritzan
“ASKATA-SUNEZKO EGARRIA”.

Badakigu orduan, Mundu onetan berezkotasunaren
gauzatik kanpo, dana guzurra dala: Nai belarki-saldoan,
giza-arloan, nai meatzeko arloan. Gauza guztien nortasu-
nezko izatea bereiztasunezkoa dalako, eta gauza guzti
orreik naastu ezkero ez-dakigu zelako maillararte agertu-
ko jakuzan orren aurk-ekintzazko ondorio latzak. Orregai-
tik esaten da: “DANAK BATERA BAI, BAIÑA
NAASTU GABE”.

Eta or katolikotasunezko alderdiaren pekatua, ziñez-
kintzaren bidean joatea gaitik, ez dauzalako onartzen,
aztura-bideko ikerketan lortzen diran jakintzak.

Badakigu ba gaurko EUSKALDUNAK, EUSKA-
LERRIAREN NORTASUNEZKO ASKATASUNA lortu
gura ba-dogu, GURE izatasuna ELBURU edo IKUR-LEZ
ipini bear dogula, arrokerizko norkeri eta alderdikerietan
ibili barik, EUSKALDUN GUZTIEN arazo aundiena
ASKATASUNAREN-EZA DALAKO.  
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