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Baiña, zer gertatzen da…., gure abere-le-
gean urbiltzeko edo batzangotzeko egiten 
doguzan alegiñekin ?: “Bereztasunezko 
legeak alboratu ezkero, gure aberetasu-
nezko legean agertzen garela” eta lege 
orreik abere-legeak diran lez, indarraren 
odolkerizko sarrasketan (exterminio, dego-
llina) egiten doguzela, norkeriaren naike-
rizko arrazoi-ustel orreik garaipentzeko.

Mundu oneitan, Erromatarren`gandik gaur 
arte egin bear izan diran gauza guztiak, 
indarraren ta odolkerizko aberetasunaren 
jendekuntzan (civilizaciòn) 
egin dira, sasi-aunditasu-
nezko arrokeriz eta diru-lillu-
ralekeriaren amets, Mundu 
onek gizarteentzat daukazan 
balio-on guztiak euren kon-
trol`pean edo agintaritzan 
eukiteko. 

Arrazoi-bako ekintza orren 
bidez, Mundua bera !! lurral-
de-nagusietako (continentes) 
aurkari edo eta adizkide-ezin 
diran jendekuntz-aundietan 
banandu da.

Pidal`ek, nor-geiagoko ekin-
tza orreri bidez lortzen diran 
batzangotasunezko menpe-
ratzailletasunak deitzen dautso urbiltasuna 
?. Norkerien edo arrazoi-bako biltze orreik, 
gaur orain-be gudarako eratzen dabize-
nak, Mundu au guda-nagusi bateko arrisku 
edo galbidean kokatuta izten gaituenari ?. 
Ekintza ori, asieraren gabekotasunezko-
arrazoien ezberdintasuna batzea baiño ez 
da, mamu-tzar aundien antzera, goitik-bera 
keiñuka daukaguzenak noz iruntsiko.

Ez dogu bear Pidal`en arrazoitasunik urbil-
tasun orreik ikusteko, JAINKOA`k Mundu 
onetarako bereztu ebazan LEGE`ak 
erakutsi ta bideratzen gaituelako. Sasi-
jaunkotasunik gabe baiña !! GURETATIK 
IÑORK EZ DALAKO NOR !! Mundu onei-
tan bere oldozmeneko legerik sortzeko. 
Ala BERE`ak, ez izango ete-dira naikoak? 

Eta…, zeri esaten dautso Pidal`ek: 
“Jakintza`ren mailla aundiko izkuntza?”.

Erdi-ugarte oneitatik, Ameriketara eta 
Filipinas`era kolonigille edo erri-irasleen arpe-
gi-ordezkotzan (disfrazado) mozorrotuta joan-
da: Euki ebezan izkuntz, giza-bereiztasunean 
nastu, erlijio ta oiturak espataren indarragaz 
buruak zabaldu ta barruan katolikotasunez-
ko ikasbideak gazteleraz nai-ta nai-ez sartu, 
urrezko mozkin guztiak lapurtu eta gaur 
daukien gaztelerazko izkelki txarragaz eta 
nortasunik-gabe bertan itxita….., eurak ain-
beste diralako, gaztelera orreri esaten dautso 
JENDEKUNTZAZKO-IZKUNTZ NAGUSIA?.

Ori !! len esan dogun okerra 
edo korapilloa, aundiagoa egi-
tea baiño ez da.

Pidal`ek, edestian zear egin 
zan lez, bereztasunezko erri-
gizarteak kontuan euki gabe, 
Menperatzailletasunaren jen-
dekuntzazko (civilizaciòn) arra-
zoi-ustelari emoten dautso ain-
tza guztia, sasi-jainkotasuna-
ren egizko andi-mandikerian 
(boato), danon ardurak eurak 
artuta egin ziran eta egiten 
diran norkerizko guzur onei.

Danoren ardurak euren 
eskuetan eukinda…., dano-
ren lanak eurak egiteko ?.  

Eurak-be ez dabe sinisten ori. Ala…, 
erri-bereiztasunaren bidez bakoitzak dau-
kazan ardurak euren kontrolpeko ta agin-
pideko eskuetan eukita…., espetxe ta 
zigorraren keiñuagaz bete daiguzan ?.

Ez dira konturatuko…., orain 2.761`u-
rte egon zan berezko leiñuen auzotasu-
nezko antolamendura joan bear dogula, 
andik asi-ta BEREZTASUNEZKO LEGE-
BAKARRA`ri ondo oratuta, Erromatarrak 
zirriborrotu ebena eta gaur arte guzurre-
an ta oker-bideratuta datozan arrazoi-gau-
zak, zuzendu dagiguzan ?.

Ez ba-gara konturatuten, etorkizunezko 
ekaiztsu denborak daukaguz aurretik.

Atutxa`tar Paul
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Egiz izen ederra
Erri onek daukana
biotz erraietan,
benetan pozgarria
barria izatea
errain bikaiñetan.

Euskal izkuntz bikaiñenez
indartu bizia
edertasunian,
jakiturizko izkuntza
dauka Etxebarriak
biotzen erdian.

Egiz ezilkorra da.
izkuntz aiñ leiñargia
bizitza maitean,
argiz eta biotzez
ondua da izkera
euskera beinean.

Etxerik etxe doa
izkuntz zoragarria
bizia bikaintzen,
munduko lorea da
euskara anitzatsua
biziak alaitzen

Ta zu, Etxebarria,
erriz bikaiña zara
zeure izatean,
bidebarri luzea
begiz bikaiñ daukazu
otseintza bidean.

Mendi zoragarria
daukazu aurrez aurre
omen ederrian,
Euskadiko lorea
maxa aintzatsua da
euzko lurraldian

Etxebarria


