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ERRIGINTZA

GAURKO BARREGARRITASUNAK

Errusiatarrak antziñatik, kaizargo menperatzaille´en
denboratik, baiña batez be Staliñ´en deboratan, “iru
U´en gaitz-zantzuak” azurretaraiño sartuta euki
ebezan: “UGADAT, UGODIL, UTSELET”. Auen
itzultasuna izan leike: “USAINKATU edo USMATU,
KOIPEKE-RIETAN adi ibili edo AO-ZURIKERIETAN
eta BIZIRIK GELDITU”.

Orren esangurea bakarrik argi azaltzen dauana:
Errusia´ko gizartean, leen kaizargoaren menpeko eta
gero komunismu´ren baltzako lagun-artea, guztiz
ustelduta edo zatiegituta egon zala, euren oiturazko
arremanak guztiz barregarrituta geratu ziralako, eta
orregaitik iñork konturatu-bako unetxo baten bea-jo
edo erroiztu ziran.

Gaur, or dabiz borroka latzetan, berezitasunezkoak
zentzunezko bidera eroan naian, eta menperatzailleak,
eskuetan izkilluen indarrak daukiezelako, lengo men-
peratasunera eroangura.

Gaur, zuriak eta gorriak, danok dakigu berezko
bidea zentzunez ta edertasun guztian beteta jokatzen
ba-dogu bide bakarra dala JAINKOA´rena dalako,
baiña ata guzti be gure ordezkaritzarako dakargun
diruen jaurritasuna edo eraendua aldetzeak beldurra
edo izu-ikara emoten dausku, aldaketaren era barriak
beldurrak emoten dauskulako gure on-biziaren babes-
ziurtasunerako.

Orregaz poztuten direnak, menperatzaileak dira,
ekintza orrek gure gizartea zatitu edo banakatu egiten
daualako, eurak garailari agertuz.

Etorkizunezko bide ori da benetan apurtu bear
doguna, bizi onen zentzua ez dalako xautzailletasune-
rako bakarrik, oituraren arloan daukaguzan beste gauza
aundien artean, ordezkaritzako ardurak berez eta
berezko LEGE´tik agertzen jakuzenak dira leen bete
bear doguzan baldintzak, bakotxari berea emonda,
bakotxa beren ardurazko ekintzan al izan daiten pakez
eta lotsagizun aundiz ordezkaritzaren arloa zaintzeko.

Eta Nortasunezko Erri-berezi ezberdiñak menperatu
naian izaten ba-dira okerrago.

PP eta PSOE´k euren ikarabidearen itzarmenakin
zelako arrazoiak erabili dabez EGUNKARIA aldizka-
ria eta AuB´ren alderdia abertzalea , bata berriaren lan-
bidetik baztartzeko eta bestea Euskal auteskundeetatik
desagertu daiten, eurak autarkian Abertzaleak baiño
geiago izateko?

Churchil´ek, Staliñeri bialdu eutson eskutitz baten
be alan argitzen da, berezko edo jatorrizko erri ta erri-
tarrai “jendekata´ren” (masas) antza oso-baten aipa-
tzen dabezelako. Auek be Erritarrakaz arduratzen
ziran? ala..... euren arteko jokoaz ?.

Irak´era zelako egiakaz joan dira..... arrolioa (petro-
leo) lapurtzera?

Gaur egunean olako oinkapetasunezko jaurkintzak
eroan ezkero arazoak errez agertzen dira eta epotxak,
karen edo ezaziak (enanos) ugari azten jakiez: “Alper-
tasunaren edo indarrik-ezaren zenterian edo aukeran
agertzen diralako arazoak”. 

Auek, gauza guztiaren ordezko-arduratan kontuan
ez egoteagaitik: batzuk ardura-gabetasunean egoten
diralako; beste batzuk gertu-gabean berri asko dirala-
ko; beste batzutan berriak ainbaten aaztuta geratu dira-
lako; beti jaurkintzaren lekutik urrun dagozelako eta
geienetan nik agintzen dodalako; aitortu-ezin diran ira-
bazkiak ostontzeko. 

Gauza guzti auen bidez gero ta ugariago agertzen
dira gaiztasunak, eta gaur ikusten dogun lez gero-ta
latzgarriaren arriskuan, ardurak lekuz-kanpoko jokabi-
dean dabizelako.

Ori da EUROPA onetan Ingelesak, Italiarrak eta
Espainarrak EE-UU babesean gure daben DEMO-
KRAZIA´ren jokua?

Gaurko egunetan dabiltzan demokraziaren arra-
zoizko jokoak negargarriak dira ikusten dogunagai-
tik, erdi-ugarte onetan pakezko oreka lortzeko jaio
zan gizartekeria edo sozialismua menperatzaillaren
aurka, bat eginda dabizelako, berezko edo berezita-
sunezko erri ta erritarrai arduraren bideak zarratzeko.
Gaurko Sozialismuak jakingo dau...., zertarako jaio
ziran?

GAURKO DENBORAK:GAURKO DENBORAK:

Gaur daukaguzan laterri menperatzailleak, goian
aipatutako iru U´en gaitz-zantzuak (sintomas patológi-
cos), gure Europa´ko erri ezberdiñetan jendartean oste-
ra be ezarri gure dabezala esan leike, eurak danon
ardurak bideratzeko: “USAINKATU edo USMATU;
KOIPEKERIETAN ADI IBILI edo AO-ZURIKE-
RIETAN; eta BIZIRIK GELDITU.

Baiña gaur, dana birrindu egiten daben atomo-leer-
kaiak ezin diralako erabili, balekite azkeneko ezaldi
onek: “BIZIRIK-GELDITU” beste aldaketa bat euki-
tea euren menperatzaille jokabideak indartzeko eta
Errien jendartean pakean ta orekan adostasuntzeko
bear diran arrazoizko ekintzak apurtzeko jokoak asma-
tu: “ERAMAN-EKARRI´koak edo NUN-ZEBARRI-
KO´ak” erabili eta sartu, lotsagabeko aundienak sasi-
jainkotasunean ondo-bizi daitezan euren zapalkuntzak
babesteko.



4

ERRIGINTZA

Ori da gaur, argi, bai garbi be ikusten dogulako ager-
tzen dana, adibidez: “Espaina´ko epaitegi nagusiak
laterri´ko jaurkintzagaz daukien gezurrezko indar guz-
tian, EUSKAL-LEGE BILTZARRA´ri eta JAUR-
LARITZA´ri egiten dautsozan  legez-kanpoko ekintza-
kin euren aurrean belauneko agertu daitezan, mende-
gabeko edo biurrikeriak leporatuta”.

Eta PP-PSOE nai-ta etsaiak izanda be, Espainol jaur-
go-zaletasunean (konstituzioan) ezarrita, naaztetasunez-
ko bideak zabaldu egin dabezelako, zelan galdubideko
oiartzun aundian, euren artean (Madril´en) lapurketak
aurrera eroaten alegintzen dira, alderdi batetik bestera,
PSOE irabazlearen ordezkari bien judaskeriko jokoaren
bitartez PP´ri Madril-erkidegoko agintea emoteko.
Onei...., autatzailleak arduratzen dautse?

Baiña gaur oinpetuko eta galbideko ekintza orreik
ez dira errezak aurrera eroatea, batera, morroi lez bear-
giñaren laguntza bear dabelako, beti euren agindutara
gauza guztiak egin daitezan, eta ekintza orretan ikara-
garizko akatza agertzen da, azken baten ordezko ardu-
ratan, euren ezar-lekuetan bakardade utzean agertzen
diralako danon ardurak euren menpean artzeagaitik. 

Joko onetan barregarria dana, azkeneko auteskunde-
tan biak autarki gitxiena eukinda be, biok bat eginda,
berezko erritarrai autesle geiago eukiteagaitik, Espainol-
iraspen izenean Euskaldunai erasoan jaurkintzako bideak
zarratzea. Gaiñera biak jaurkintzaren agintea gura izanda,
bata besteari esan “ZELAN ITXIKO DAUTSIEN
JAURKINTZAREN BURU IZATEA (ARABA´n)
AUTARKIAN IRUGARRENAK BA DIRA?

ETA LEENEGOA DANARI? 
Ori ez da DEMOKRAZIA, ori MENPERA-

TZAILTASUNA da!!
PP´ko alderdia berez menperatzaillea ba da.....,

Sozialismuak nun galdu dauz beren Euskal-alderdiki-
dearen NORTASUNAK eta auek bete egiten dabezan
berezitasunezko jaurkintzak erri bat osotzen dabelako
izkuntzan, erlijioan, oituran eta jakitean bat eginda
dagozelako NORTASUNAK ? 

Ori ez da Demokrazia, ori Fazismo utza da, Fazis-
mo´ko lapur ameskeritan dabizelako, ez dakit
JAINKOA´k eurei emonda zelako aginduaren aitzakia-
kaz.

Orregaitik dira errez ikustekoak eta barregarriak
egiten dabizen zikinkeriak, goitik beerako menpera-

tzaille aginpe baten arduraren arlo guztiak, ezin eta ez
diralako gai ordezkatzeko.

Mundu´ko jendarte guztia Demokrazi-on baten ega-
rri da, eta batez be Europakoa, bizitzeko gaiztasunak,
gero ta geiagoko erreztasuna eskatzen dabelako, eta
ekintza ori zekula be ez da lortuko, ordezkaritzaren
ardurak ez ba-dira banatzen ordezkari guztien artean.

Euskal Errian pozik egon bear geunke, apurka apur-
ka eta demokraziak eskatzen dauan argitasunezko neu-
rrian PP eta Sozialismu alderdietan dagozan Euskal-
Semeak, etxeko arduratara asi dirala erantsten, gure
jaurkintzan daukaguzan gizon/emakume eta Alderdi
Abertzaleai ezker, euren ardurazko ordezkaritzan, eder-
tasunez jokatzen dabelako zentzuzko zeaztasunean,
argitasunaren eragikortasunerako.

Orretarako ez da bear izkillurik ez ilketarik, amurru
guztiak baztartuta, jakintasunaren abertzale-zentzuzko
lan bikaiña baizik. Eta laster konturatuko gara, gure
Errira atzerritik etorri diran gizon/emakumeak guren-
beste demokraziaren egarri dirala, gure errian ao-
betean azaltzen dalako, nai-ta eurak NORTASU-
NEZ´ko jakin-arloan atzeratuak ibili, menperatzailleak
arrazoia naazte-borrazte aunditan erabili gure dabelako
euren lapurketetan garailari geratzeko. Baiña kontuan
euki, gurean dagozan atzerritarrak askatasunaren egarri
dirala, itz orren barneko izaera: jakintasuna, arduradun
izatea, maitasuna eta demokrazian osotuta dagoelako.
Eta gure Erri ta Erritarrai zeozeren maitasunezko atsen-
gintasunean eukiten ba-dauzkue, gure demokrazisko
askatasunaren amets ta egarria ikusten dagoelako da.
On-zentzuzko gizon/emakumeai izugarrizko deia egi-
ten dautsona.

Orregaitik gaurko jokoak borroka baztartuta, jakin
eta ardurazko bidetik izan bear dira: “menperatzaillea-
ri arrazoia naaztuteko aukerak dezagertu egiten jakoze-
lako leenen, eta euren aurka egiaren aurrean gu askoz
geiago garalako. Eurak beti joango dira guzur aundi
baten gaiñean, gezurrezko zaldiketan iraun egiten
dabelako.

Euskaldunak, “bide ori” ELBURU “lez benetan ta
erruki-gabe artzen ba-dogu, EUSKADI iñungo zalantza
barik EUROPAN IZAR AUNDIENA IZANGO DOGU”.
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