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Aurkezpena.
Gaurko Europan ta munduan erabilten 
doguzan demokraziak, ez daukie antzik 
bez, begirun aundiagaz jokatu bear do-
gun ekanduzko demokraziaren zentzua-
gaz.
Demokrazia bakotzari berea emotea da, 
danok egiz, ekanduzko oreka baten bizi 
gaitezen.
Eta or ez leuke egon bear txantxarik, 
mundu onen giza guztia, bakoitzaren 
bere bizi bakarrean, eskubide bardiñe-
koa dalako.
XIXn gizalditik aurrera, guda bidez era-
bagita ipini ziran laterriek daukie errua, 
menderatzaille lez, lapurtzazko ekintza-
ra dagozelako bideratuta.

Giza lez doguzan 
izan-gaitasunak.
Mundu onetan, eta gu gizakitutakoak, 
sortzailleak ez garelako, Jainkoak mun-
du oneri bereztu eutsozan legezko bal-

dintzak erabili bear doguz, tresneri edo ta 
oiñarrizko elementuak lez, danontzat bardiñak 
diran legean. 
Eta ortik aurrera, zentzu ta ardura aundiz bete, 
bizi garen serbitzurako. 
Bestela egiten doguzan gauza guztiak, oker, an-
kaz gora, zentzubage ta edozein neurrian urten 
leukezelako, beartsu edo onbear eta aberastuten 
diranen artean gaur sortzen jakun lez, orekak 
leku guztietatik galdu ondoren.
Bereztasunaren legezko baldintza orreik dira, 
gaurko Europaren politikuak kontuan artu bear 
dituezanak gauza guztietan, ta ardura bardiñak, 
diruaren antolaketak egiten dabezenean.
Gaiak, beren Ludi irudiaren izaerarako dau-
kazan mukulluak, orokorrezko askatasunean 
bananduta egonaz batera, euren mukullu arte-
ko-gintzan daukien erakarrezko indarra, eurak 
osagarrizkoak izan daitezen legea da, mundu 
au gurentzat, eragilletasunezko bizi tresneri bat 
izan daiten. 
Orregaitik, mundu onetara jaioten garan guz-
tiok, bear bearrezko ordezkaritzaren arduran 
bardiñak izanda, Ludi onek daukazan berezta-
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sundutako lege orreik dira, gure 
arduradunezko arima gizatuari, 
lege bardiñean osagarrizkoak iza-
tera alegintzen dauzkuna, Jain-
koaren legeakaz, zeregiñ bardiña 
daukagulako. 
Eta Jainkoaren legeari begira 
egin bear doguzan gauza guztiak, 
azturazko maitasunean egiten ba 
doguz, bide orreitatik eraikitako 
etxe, auzo, erri, eskualde edo lu-
rralde, aberri, ta errigizartearen 
askatasunezko eskubide orreik, 
berez agertzen dira, bear daben 
ekanduzko askatasunaren ore-
kan.
Danok begirun aundiko ardu-
reak bear doguz, gai gizaren 
biziko egitamuak zentzuz gau-
zatzeko, eta elkar erabili bear 
doguzan osagarritasunezko bi-
deen ulermenak, orekazko zen-
tzun baten eroan dagiguzan.
Guzti orreik kontuan eukinda, 
ez bagaude lau gizaki nagusita-
sunezkoagaitik bideratuta, ain-
beste urte menperatzailletasu-
nezko agindupean egonda, ori 
be al izan leikena dalako, eta nire 
ustez, uts egin barik. 

Gaurko politikuak, gaiaren eta 
gizaren eskubideak ez dabeze-
lako erabilten, agindu egiten da-
bezan gauza guztietan sortzen 
diran korapilloakaz, gizartearen 
artu emoneko arloetan, dana 
agertzen da lokaztuta lez. 
-Izadiko gaiaren orekan: Itsas 
errekako urak eta mendi lur ai-
zeak zikinduta.
-Eta gizakiaren arloetan: lan eza, 
lapurtza, negarra, gozea, gaitzal-
di, elde edo izurriteak, eriotza, 
borrokak, aditu eziña, eta ardu-
rabagekerizko itsutasun aundia.
Bizitzeko egiten doguzan gau-
zen mozkiñ guztiak, norkeria-
ren batzango edo agintari za-
leen kontrolpean egon egiezen, 
guda indarrezko keiñada gogo-
rrak erabilten dabez menpera-
tzailleak, nai gai edo ta danon 
askatasunezko giza eskubidea-
ren ardurak kentzeko, eta ez 
gero eurak egiteko danok egin 
bear doguzenak, ostera guri 
beartzeko baiño, eurak gura da-
ben eratara betetea, eten bageko 
indarkerian.

Len, munduko borroka nagusi 
bategaz, dana utsezko zenbakian 
ipinita lez azten ziran ostera bi-
zitzarako bear zan guztia eraiki-
ten, euren poltzilluak beti berriz 
beteta eukiteko.
Baiña gaur, beste olango borro-
ka bateri, eurak be bildur direla-
ko, demokraziaren indar bidez, 
maltzurtasunezko guzurrak eten 
barik gero ta indar geiagorekin 
argitzen dira, eta orain, Nizean 
asmatu zan batzangotasunaren 
goitik berako agintaritzaren giza 
gorputza ori 1.687 urte norke-
riz erabilita bereztasunaren aur-
ka, guztiz ustelduta lez agertzen 
jaku.

Zergaitik ?
Gure bizitzaren epe laburrera-
ko, Jainkoaren legeakin beartuta 
agertzen gara lez, argi erakusten 
jaku: 
a) Osagarritasunezkoak garela 
jaioten garan guztiak.
b) Kundeatzaille edo gai onen 
eragilletasunerako jaioten garala. 
d) Gure eragilletasunean kon-
tuan artu bear doguzala, gai ta 
izaki guztien eskubideak.
Bakotzak, taldeek, leiñuek, au-
zoek edo eta errigizarteak euren 
bereztutasunezko aztura bidetik, 
izkuntzagaz sortu ebezan  nor-
tasunezko bereiztasunak, danok 
baieztu ezeren aitzakia barik, 
orokorrezko ulermen on batean 
agertzeko.
e) Asmatzaillearen almenak ba-
karrik eukinda, gure izan gaita-
sunean ez dauelako iñungo sor-
taraslearen izatasunik: 
Norkerizko alegiñetan, irazale, 
sortarazle edo ta sortzaillezko 
arloetan, iñorentzat ezeren le-
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gerik egin bage, legezko alegiñ 
guzti orreik, Jainkoak bereztu 
eban legeditik artu bear doguz, 
euren kanpotik lege guzti orreik, 
menperatzailleak biurtzen dira-
lako, 
Ala… mundu oneitara, beste 
gauza baten bat egiteko etorri 
ote gara ?.
Dirua, gure arteko ordearen tres-
neri bat bakarrik izanda, sasi jain-
kotu jaku.

Demokrazia.
Demokrazia, bakotxari berea 
emotea da, eta ez leuke egon 
bear zalantzarik ekanduzko arlo 
orretan, errigizarte lez ekanduz-
ko orekan iraun gura ba dogu.  
Gaurko munduaren ekanduzko 
arloetan, guztiz naastekatuta ager-
tzen garan lez, gaurko mundu onen 
agintariak, geratu bear leukie orain 
bertan tresneriz doguzan diru etxe 

edo diru kutxaren zeregiñak, arik 
eta, mundu onen Europa eta Ame-
riketako agintariak, gizaren eskubi-
deakaz, benetan asi arte.

Zergaitik?
Gaurko Europaren menpera-
tzailletasunezko ekintza amaitu 
bear dalako, 325eko urtetik ona 
Nizean norkeriz artu ziran ba-
tzangotasunezko erabagiak ez 
ba dira geratzen, beste guda go-
gor bat daukagulako aurrez-au-
rre, danon ikuspegian.
Orduan batu ziran esku baten, 
Europa eta ezagutzen zan mun-
du onetako giza ta errigizarte 
guztiak banaka eukezan ardurak, 
eta ortik aurrera gagoz konpon-
du ezinik, ez edozein gauza gai-
tik, mundu onen giza, berezko 
arduratik kanpo antolatzen da-
lako baizik.

Zeintzuk ote dira 
okerrezko iturburu 
orreik ?
Ludi-Fisiko oneitan egiñak egi-
llea daukielako, ez dago sorbu-
rubageko mogimendurik.
Eta norkeriz egineko gauzak, 
goitik berako agindupean egi-
ten diran lez, norkerizko emai-
tzan agertzen dira, guzurra, 
guzurragaz bakarrik elikatu lei-
kelako.
Eta munduaren norkerizko ja-
kintsu nagusi orreik ugazaba lez 
senditzen diralako, dan guztia 
eurena dala uste dabe. 
Orregaitik agertzen gara ainbes-
teko lapurkerian, gaur sortzen 
jakun lez.
Beste gauza zoragarri bat ager-
tuko liteke, Ludi onen gizakien 
ardurak, bakotzaren eskuetan ba 
legoz. 
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Nortasunezko ardurean jokatuta antolatuko geunkez danon es-
kubideak, ta orren ondorios, danon askatasunezko eskubideak 
zainduko geunkez.

Besterik bear ote dogu ?
Orregaitik geratu bear dira gaur, munduko diru etxe edo diru kutxa-
ren zeregiñ guztiak, arik eta askatasunaren demokrazizko ordezko 
ardureak, gure ordezko ardura nagusietan artzeko erabagitu arte.
Olantxe agertuten gara, Goiko Jaunak oiñarritu euskuezan le-
geen artean.
Bestela gaurko norkerietan indartutea baiño, ezta besterik egiten.
Alan, 325eko urtean Nizean, Erdi Aro guztian, XVIn gizaldian, 
1.789an Frantziko iraultzatik, XVII, XVIII, XIX, XXko gizal-
dietan, eta munduko bigarren guda nagusi ostean, errigizarteko 
eskubidearen aurka artu ziran norkerizko erabagi okerrakaz.
-325eko urtean Nizean artu ziran erabagiakaz, itsutasunezko 
ziñezkintzara bideratuta geratu gintzazalako, katolikotasunaren 
aberkidetasunean batzangotzeko.
-Erdi Aro guztian, indarkeri bidez gogortu egin zana.
-XVn gizaldian asita, erri-irasletasunean edo kolonigilletasu-
nean guda indarrez asita. 
-1.789ko urtean, “askatasun, legea, eta anaitasun” izenean egin 
zan iraultzazko antzerkiagaz. 
Menperatzaillearen norkerizko eritzian merkantil ta errigizar-
tezko arloetan, antolamendu barriak bear ebezalako, batzango-
tasun orren bidez eurak gura eben diru ta lurrak batu ta euren 
eratara antolatzeko, bereztasunezko eskubidearen lege guztien 
aurka egiñez.
-XIX-XXn gizaldietan, berezko erritartasun gaiñetik eta guda 
indarrez, Europa ta munduan ezarri ziran gaur daukaguzan la-
purrezko laterri onek.
-Bai eta munduko bigarren guda nagusi ostean, egin ziran as-
tokeriakaz guztiz damu, berezko errigizarteentzat, eskubidearen 
askatasunezko erabagiak artuta. 
-Guda otsaren aitzakiakin, borondate on guzti orreik pikutara 
bialdu zirenak, ostera, giza eskubidearen lapurketara aldatuz. 
-Gaur, guzur eta maltzurtasunezko lokatz ontan, samaraiño zi-
kinduta aurkezten gara.
Omosapiens, edo ulermenezko gizakiak ote gara ?.
Oraiñarte, asto utsak, bai beintzat. 

Atutxa´tar Paul
Zornotzan, 2.015eko urtean Garagarrilla´ren 24´an


