ERRIGINTZA
tan sartu barik? Ez dira bada, dan-danak, terrorismoaren kaltetuak eta espetxeratuak, gatazka berberaren,
arazo politiko sakon berberaren atalak? Zergaitik arazoaren gunera joan ez eta bakea jadesteko an dagoan
troinua askatuteko bideen ganean ausnarketarik ez
egin? Eta kaltetuei gagokezala, esan gura neuke,
errion gizaldi onetan zear, Estatuaren indarkerieak
mila eta mila kaltetu egon dirala eta gagozala. Gugaz,
antza, inor ez da gomutetan. Ez eta Eleizea bera be.
Erri onen izkuntza eta kulturea erasoak izan dira eten
barik, ia guztiz laskitu artean. Guri, Erri euskaldunari,
benetako ethnic-cleansing dalakoa egin deuskue. Erri
onen errikideak erasoak, indarrez apalduak, euren
buruak indarrez makurtutera beartuak izan dira, Erri
onen eleizgizon asko barru. Eleizeak, entzun gura edo
entzun gura ez, ekintza doilor orretan esku artu izan
dau, askoren atsekabe eta minerako. Eta, nire eritxi
apalean, ortik asi bearko leuke Eleizeak berak euskal
Erri onenganako beraren obenak agirian ezagutu,
damu izan eta parkamena eskatuten. Olakorik ez da
jazo, oraindinokarren. Bake ausnarketarik ederrena
izango litzake-eta norberaren errua danon aurrean
autortutea, geroago, bakegintzan, gatazkearen beste
atal batzuk egiatan eta zintzotasunez jorratu aal izateko. Eleizearen damutasunetik urtendako bitartekaritza
bakegin zintzoan sinistu gura dot.

naikoa izango litzake, egindako aalegina laskitu eta
galduteko. Eta ori ez, gero! Aurrera egin bear da eta
ez atzera.
Ez da makala, gero, Udalerako erriko aukera politikoek euskereagaz dauken erantzukizuna. Erantzukizun ori bete aal izateko, Udalerako zerrendetan pertsona euskaldunak aurkeztu bear dabez. Leba andi-andikoa da ori. Bakioko aukera politikoen konpromiso
sendoa bear dau euskereak. Euskerearen aldeko
borondate politikoa argi eta garbi erakutsi bear dabe
eurok. Ezin deuskue orretan utsik egin.
Iniaki MARTIARTU
1999ko zezeilean

LAUAXETA
Euskera zan zure itza
odoletan tantaka
oguzi zenduna;
beroa ta sendoa
biotzean zendukan
bitxi bikaiñena.

UDALBATZ BARRIARI BEGIRA

Euskaldunen egia
odol biurtu jatzun
izate guztian;
euzkotar gogo zarra
laba goritan zeunkan
urtuten bizian.

Datorren bagilean aukeratuko dabe bakiotarrok
udalbatz barria, au da, datozan lau urterako zinegotziak eta alkatea. Erritarren eskuetan dago, bada, aukerea.
Beste alde batetik, Bakion euskaldunek geiengo
andia egiten dabe (ia %70). Geien-geienok euskereari
leku eta bide andiak egitearen alde ei dagoz, errian
egindako azkenengo azterketak erakusten dauanez.
Bakioko euskaldunek daben indar andi ori euskerearen alde egiteko bide onean imini bearko leukee.
Bide ori bada, zalantza barik, norberaren eskuetan
dagoan indarra: botoa euskerearen alde emotea.
Bear-bearrezkoa da Bakio lako erri euskaldunean
udalkideak (zinegotziak eta alkatea), dan-danak, euskaldunak izatea. Zertarako? Euskerearen alde orain
arte egin dan aalegin andia, egin bear dana eta, azken
baten, euskerea bera, bear dan lez, aurrera atara aal
izateko. Udalkideetatik bat bakarrik erdalduna izatea

Martirien odola
emon zeuntsan lurrari
kristau argietan;
Euzkadik maite zaitu
ta Aitak onar zaizala
zorion baketan.
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