
6 Euskal Erria

JAINKOA´ri begira milla urte askoren ikerpeneko atun-bidean (experiencia, procedi-

miento empìrico) edo eta aztura-bidetik (crecimiento del conocimiento), ondo erindu 

eta biribildutako lanean, itzak euren lekuetan ondo aokatuta bete-betean egokituta 

geratu daitezan,  gure ARBASOAK, EUSKERAZKO gaztelu ederra egin eben. Eta 

BERAGAZ bizitz-oneri BEREZTASUNEZKO LEGEAN, al eben ADIERAZPEN ederrena 

emon eutsoen.

Ez ziran txantxetan ibili, zentzun aundiko Demokratak izanda, laztasun (severidad) 

eta zorroztasun (austeridad) aundikoak izan ziralako.

Euskal itzazko-esaerak, sorburuko itz´ekaz osotutako almenean eginda dagoelako, 

esangura dan irudizko toki ber-beran kokatzen gaitu, irudizko neurri ori, ia izkuntz 

gitxi baiño ez daukienak, Euskerea bakarra dala ez esateagaitik.

Gaztelerazko PLAYA itzak adibidez: “Zelako zentzuzko ulermenean irudimenduta 

kokatzen gaitu ?”. Badauka zer ikusirik areagaz, arearen leguntasunagaz (lisura, 

tersura) edo eta areatutako maskor-ondarragaz ?.

ONDARTZA Euskeraz: “MASKOR-ONDARRAREKIN AREATUTA dagoan tokian koka-

tzen gaitu eta Laida´ko itsas-bazterrean dagoela gaiñeratu egin ezkero…., or ! non 

agertzen jakuzan irudizko neurri aundi baten Laida´ko erritxoan maskor-ondarrarekin 

areatuta dagoan itsas-bazter orren goragarrizko toki eder ori.

Euskaldunak:

Euskerea eta Euskaldunak
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Zergaitik?
Alde batetik: Euskalerria, lenago askoz aundiagoa 

izan zanetik: Atlant-itsaso´tik Alemania´raiño eta 

Britania`tik Kadiz´eraiñoko zabaltasunean, gure 

bizitzarako agertzen diran Zeru, laiño, euri, aize, 

lur, ur, itsaso, ibai ta mendiek daukiezan era guz-

tiaren aldakuntzazko irudietan eta berton bizitzak 

agertzen eban landaretasunezko ezberdintasun 

guztia, bai aizetan, lur eta ur artean dabillen izaki 

bizitzak, gure arbasoek zentzu aundienean izendu 

ebazalako”.

Bestetik: Gure ARBASOAK, Euskal-leiñu edo gizar-

teko arremanetan antolatzeko “Lots andi ta begi-

runezko (respeto, consideraciòn) itz´ekaz oituratu 

ziralako” eta JAINKOAK BEREZTASUN oneri erpe-

ratutako LEGEA lots andiko kontuan artu ebalako, 

EKANDUAREN EGIZKO ARDATZ-NAGUSIENEAN 

kokatuta geratu ziran.

Egiaren azturazko ekintza orreik, berez bideratu 

ebazan gizadiaren eskubideak lots andiz zaintzera 

eta egokitasunezko bide eder orreitatik BENETAKO 

DEMOKRAZI on-baten, danon ASKATASUNAK 

BEGIRUNEZ artzen diran JENDEKUNTZAZKO (civi-

lizaciòn) ERRIA IZATERA gure LEGE-ZARRAK esaten 

dauskuen lez.

Eta Euskalerria dalako Europa´n, oraindiño 

Indoeuropeozatuta-barik geratzen dan azken erria 

dalako.

Zer esan nai dau 
Indoeuropeotu gabe 
orrek?
Europa, Asia ta Afrika´k daukiezan izkuntzak ezau-

tuten dabezala eta Euskerea eurak baiño zarragoa 

izanez gaiñ, ez dakiela non asten dan beren sor-

kuntza.

Gure arbasoak, Homo-Sapiens´en asieratik eraiki 

eben Euskerazko etxegintza oraiñ arte, zentzu-

nezko izatasunean ezeren ikutu barik dagoela esan 

geinke. 

Nai leiñu edo alderraiezko erri guztiak gure lurral-DEMOKRAZI on baten, , danon ASKATASUNAK NaNaii leleiñiñuu ededoo alaldederrrraiaiezezkoko e errrrii gugug ztztiaiakk gugug rere l lururr
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detatik igaro arren, guk, gure Askatasunezko 

Demokraziaren zentzunez beti jokatuta eta bestien 

oiñarrizko eskubideak adeitasun andiz artuta, ez 

giñela joan besteak menperatzera, gure izatasun 

ta lurraldeak babestuz, edesti guztian menpera-

tzaillearen etengabeko eraso-aldi bidez, gaur zazpi 

lurralde txiki oneitan geratuta.

Euskerea orregaitik da gaur, Munduak daukan 

jarraibideko (modelo, ejemplo) altxor aundiena, bere 

OITURAZKO EKANDUAREN izatasunean ETXEA 

nastu barik daukalako.

Gaurko Mundu onen jaurkintzak, edesti guztian 

sortu diran nastutasunezko ondoriotik (consecu-

encia, secuela) agertzen diranak dira eta ikusten 

dogu: “EKANDUZO-OREKAREN ANTOLAKUNTZAN” 

zelan gabiltzan, Mundu´ko giza ta erri-gizartearen 

eskubide guztiak zapalduta.

Kontu aundian euki bear dira Bereztasunezko 

LEGEA´n eginda, geratzen diran aztar-

nak eta “MUNDU´ko-GIZATASUNAREN 

ETORKIZUNEZKOAK (patrimonio Mundial) DIRALA 

IZENDATU”, bestela, geratzen jakuzan zentzunezko 

ulerpide apurrak ezereztu egiten ba-dira, kai´an, 

itsas-gaitz aldi-baten, lotuta dagoan itsas-ontzi 

bateri sortuko jakon, orakarriak (amarras) apur-

tzen jakozanean bezala gertatuko da.

Euskereak, zelako 
irudiagaz itxuratzen
dau Euskalerria?
Daukan NORTASUNEZKO irudiagaz zalantza barik.

Euskal-erkidetzan ulermentzeko, maitetasun guz-

tiagaz egin gendun tresneri eder au, ez da gatz-

gabeko mesu-gaillu uts-bat gure artu-emonetan 

ibilteko bakarrik.

Bere barnean ikusten direnak: A) “JAINKOARI begi-

ra, BEREN LEGEA´rekin euki gendun oarmeneko 

(atenciòn, sentido de la observaciòn) samurta-

suna” (frescura, ternura en su composiciòn); B) 

“Senitarte eta erri-maillan MAITASUNEZKO uler-

mena”: eta D) “Gure BAITA´ren (conciencia) bake 

edo oreka gaitik, azturazko jakintzan egin bear 

ginduzenak, zentzunezko ta zeaztasunaren begirun 

arduraz egin genduzela”.

Euskal-bizitzaren indar eta babeserako emoten 

dauskuzan oiñarrizko azpiegitura (infraestructura, 

subestructura) orreik, EUSKEREAk zentzunezko 

zeaztasunean daukan indarragaz osotuta, berez ! 

kokatzen gaitu “MAITASUNEZKO GAITASUNEAN” 

(buenas dotes, talento), bere barnean daukan 

indarragaz, egin bear doguzan gauza guztietarako 

argitasuna emoten dauskuelako.

Aita Santi eta Olazar´tar Martin´egaz Eibar´era 

joaten nintzanean Euskerazaintzaren batzarretara, 

kanpoan gengozala eta, gora begira, Baserriak 

aipatuz eskuagaz erakutsita, baten baiño sarri-

ago esaten eban: “Jakintsu batzuk itandu egiten 

dabe, Eibar´era, nundik nora agertu ziran ainbeste 

injiñeru, maisu, ekonomilari etabar”. “Begitu non 

daukazuen lantegi-gintza guzti orrein sorkuntzaren 

ardatz-ikastetxea”.

Gure arbasoak, gauzak egin eta arremanak zen-

tzun audiz eroanda, DEMOKRAZIAREN ulermen 

aundi bateko bizitzara eldu ziralako eta sendimen-

du ber-berori sartu eutsoelako euken izkuntzari, 

EUSKEREA ez da edozelako tresneri uts-bat.

Bera da AMA !!, Euskal-Izatasuna bear dan zentzu-

nezko lekutik bideratzeko.

Eta etorkizunean, bere MAITASUNEZKO ZENTZUTIK 

artzen doguzan NORTASUNEZKO izatasunak, Mundu 

guztiko gizarteari, “EUSKALDUNEN NORTASUNEZKO 

EGI-BIDEAK ZELANGOAK DIRAN erakutsi”. 

Mundu oneri eta BIZITZARI emon geuntsozan 
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ZENTZUZKO 

ULERMEN-BIDEZ 

ADIERAZPENEKO 

ERANTZUERAK, 

EUSKAL-

EKINTZAREN 

BEREZKOTASUNAK 

DIRALAKO”.

Gaur egunean, Mundua´ren 

erri-gizarteari erakutsi bear dautsagu: 

“EUSKALERRIA, Ludi onek daukan BEREZKO 

ERRI-BAT dala. 

Eta ZAARRENA izanez gaiñ, bere JENDEKUNTZAZKO 

(civilizaciòn) JAKINTZA, DEMOKRAZIA eder baten 

oiñarrituta dagoelako, nai-ta Espainol ta Frantzez 

menperatasunak gure gorputzan urduritasun aun-

diak sartu, ez dogula leer-gaillurik ez izkillurik 

erakutsi bear eta gutziago erabili, 

Leen: “Mundu onek gaur daukazan arazoakaz, 

Berezko legearen arrazoitasunera aokatuta dago-

elako”. 

Bigarren: Leer-gaillu orreik “Gure Demokrazizko-

izatasunaren aurkakoak diralako eta eurak ibiltea-

gaz, Munduko gizarteari, beste gauza-bat (ikarabi-

dezkoak) garela erakusten dautsogulako”.

Irugarren: “Aldi baten, bearrezkoak izan ba-ziran 

be, gaur jokoz kanpo geratu dira, menperatzailleak 

edesti guztian erabilita, alperrezkoak eta gaurko 

Munduaren bizitzarentzat oso kaltegarriak dirala 

erakutsi dabelako. 

Eta guk erabilita, eurak indar eta maltzurkeri gei-

ago eukin da, Mundu´ko erri-gizartearen aurrean, 

euren menperatzailletasunezko maltzur joko ori 

arrazoitu baiño ez dogulako egiten.

Laugarren: “Ezinbesteko gogo alegiñaren indarragaz, 

GURE ERRI-MIÑAN, AINBESTE ZOR DAUTZAGUN 

MAITASUNEZKO EUSKEREA NORTASUNDU !! Len 

berak, gugaz egin eben antzera. 

EUSKALDUNAK OR !! daukagulako NORTASUNAREN 

IZATASUNEZ- KO ALTXOR AUNDIENA, ERRIAK, BEREN 

IZATEZKO NORTASUNEAN, DEMOKRAZIAREN 

ERANTZUN EDERRENAK EMON  DAGIAZAN.

Gaur, 

b a d a u -

kagu beste 

eragozpen aundi-

bat be, betiko eta gaurko 

Menperatzailleak bizitzarako 

bear doguzan gai-mozkin guztiak 

euren kontrolpean eukinda, edesti 

guztian egin daben antzera, gaurko bizi-

tza, xautzailletasun-argi-bideakaz gano-

ragabetu egin gura dabe, gizartea zoraldiko naste-

tasun baten sartuta, ia euren SASI-NORKERIZKO 

asmakuntzan aurrera egiteko al-diran. 

Gu ez gara jausi bear lilluramen (fascinaciòn, aluci-

naciòn-ficticia) sarezko-txebera orreitan, bestela 

gure morroitasuna, gudakin ez ebena lortu, gure 

iñozokeriakaz lortuko dabelako.

Gaurko bizitza, ez da 
erreza Euskaldunentzat. 
Gure ETXEA garbi eta argitsu agertu daiten, 

egin bear dogun guztia, Bereztasun onek daukan 

LEGEA`ren argitasunean egin bear doguzelako eta 

danok dakigu, zelako erreztasuna daukien guzu-

rrezko jokoan dabizenak, norkerizko zankarteko 

(zancadilla) bat ipintea, ekintzan ipini bear doguzan 

on-zentzunezko azpiegiturak arazotzeko.

Euskaldunak baiña, eurak ez daukien iru gauza-

eder daukaguz ELBURUA lortzeko: A) “EUSKAL 

EKINTZAN JAINKOA´ri BEGIRA, IZATASUNEZKO 

DEMOKRATIKOAREN SINISMENA”. B) “ARRAZOIA”. 

Eta d) “ARDURADUNAK IZAN DA, GOGAMEN (con-

ceptos) BI ORREIK EMOTEN DAUSKUEN INDARRA”.

Euskal seme-alabak, aztarna orreik iñundik-iñora 

be ez doguz galdu bear gure ikusmenetik (visiòn, 

consideraciòn), kontu aundian artuta “EUSKEREA 

DALA GURE IZAERAREN ARDATZ-NAGUSIA”.

ATUTXA´tar PAUL
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