
Gizartea 3

Euskal gizakia.
Aipagarria da, Barandiaran jaunaren esaera: 

“Euskal leen gaia, GIZAKIA”.
Baso, mendi, eta baserrian bizirik bere burua 

jatorrizko bikaintasuna adierazi, zaindu eta go-
resgarri egiten alegindu da, menderik mende 

Euskal gizakia, beti izan da Jainko-zale, aundi - 
zale, eta ortik sortzen dira, barru-barrutiko balio-
tasunak: “adimen argia, biotz leiala, gogo bizia, eta 
asmo sendoak”. 

Eta Euskal gizakiaren gogoa, ekintza aundie-
netara doanean, nork, eten bere asmo bideak, eta 
gure erriaren aldeko eginkizunak?. 

Gurea bezelako jendea, ez da edonun aurki-
tzen. 

Gizakia da benetan gure lurraren emaitzik 
onena, sendo aritzen dalako, kementsua dalako 
arpegia emoteko dauan eragaitik, eta lanerako 
daukan gaitasunagaitik.

Zorioneko jarduna: “gizakiaren leentasuna, 
eta era batera, aberriaren etorkizuna.

Euskal nortasuna.
Gizakiaren arazorik beñena eta goragarriena 

da bere burua, bere nortasuna edo bere izakera, 
eta gero, bere egikera. 

Giza izatearen leentasuna zaindu ta, eldeztu 
bear dogu guztion artean, bera dalako, beste egi-
kera guztien sorburua. 

Giza izatearen alde, buru belarri jokatu ezke-
ro, andik etorriko dira, iturburutik ur gardena lez, 
gure erriaren garapena eta gure bizibiderako on-
dasun guztiak.

Aintzakotzak artzeko dira, gaur egun, giza-
kiaren alde egiten dira jardunaldiak. 

An emengo bururakizunaren erabakiak, goi-
buruaren elburu batera datoz: “gizakiz, bere nor-
tasunaren eskubidetik erabagiten dabelako”. 

Iñoiz baño geiago astintzen dira gaur eta gi-
zakia gauza guztien gaiñetik, zer guztien erdi gu-
nean dagota, gizartearen onerako. 

Gizona bera jabetu bear da bere buruaz, berak 
arakatu, landu eta jorratu bear dau bere baratza, 
edertasunaren lorak, eta emaitzak nai baditu. 

“EUSKAL LEEN 
GAIA, GIZAKIA” 

(Gizon-andre)
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Eta bere barnean josi ta jantzi bear dau bere 
jatortasuna izakeran, bizikeran eta egikeran.

Gizakiaren ardura, eder-kostagarriena, bere 
izatasunaren anditasuna da, “ekin, su ta ke”.

Orbela aizean.
Gaurko munduaren lasaikeriak ez dautso 

gizakiari laguntza aundirik emoten.
“Zenbat ta geiago ibilli gizonakin, gizata-

sun gitxiago izan dot” (Seneka).
Inguru berezian bizi gara: “Pentsakera na-

saiak, eta oitura azal utsezkoak, bultz eragiñik, 
or gabiltzaz, udazkeneko orbela aizean bezela”. 

Sarri askotan gizakia bere buruaz aztuta 
ibilli ez ezik, bere nortasunaren aurka kontu-
ratu barik diardugu. 

“Eta gizakiak nortasuna baztertzean, ez 
dago bururik eta norabiderik”.

“Zure etsairik aundiena, zeure burua leenena”
Euskal erriak, larrialdi onetan, bete beteko 

gizon giz-gorenak bear ditu.
Ortarako, makiña bat jardunaldi bearko 

ditu munduari aurre egiteko, eta bere gogo ta 
naimenean beti baikorra izanik, burubide go-
renak bizitzeko. 

Alderdiak eta Aberria.
Gizakiaren ondasunik ederrena, nortasuna 

dozu. 
Baña argi ta garbi dago, nortasunean bizi-

tzeko, laster sortuko dirala, aurrez aurre, erronka 
garratzak gizartean, politikan eta  erakundeetan. 

Emen dago koska ta korapilloa, gizartea-
ren bizibidean.

Euskadi, errialde txikia da, baña politikan, alderdi 
ugariak agertzen dira.

Iñoiz baño geiago erdibituta eta zatituta daukagu 
gure aberri maite au. 

Eta adi: “bere baitan zatiturik dagoen erria, errauts 
biurtuko da” (Lc.11-17).

Egiagaz gizon bakoitza, bere buraren jaun eta jabe 
gara, eta gure eritzi ta erabakiak betetzeko, eskubide 
osoa daukagu. 

Origaitik gizarteko bizibidean, abegi ona emotea 
da gizalegea, bai gurea, bai besteena danean. 

Jokaera ori ikasten ez dogun bitartean, ez dakigu 
zer eta zertarako dan demokrazia 

Alderdikiden artean, sarritan sortu oi dira jauntxo-
keriak. 

Zenbat lege eta agindu, ezarri ditugu indarrez. 
Euskal gizakiak ez dau nai menperatzaillerik, ez eta 

menperaturik. 
Origaitik gogoz eta biotz batez abestuten dogu: 

“Agur jaunak” emen jaunak gara, “zuek eta bai gu ere”
Gizarte guztietan alderdi bakoitzak, bere egitas-

moak ta egitarauak eukitea ona eta bidezkoa da.
Baña ezta onuragarria, beste alderdien aurka ekitea 

gogorkeri ta irañakin.
Alderdien arteko desberdintza eta gorabera ar-

tean, alkar izketa zintzoak egiñik, bakea eta alkarta-
sun tolesgabea nai dogu. 

Alderdi guztien gañetik aberria dago, bere garaipe-
na ta garapena lortzeko. 

Alderdi guztien elburua, beti Aberria.
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Jarraibide 
goragarria.

Leengo urtean Uxue Barkos, 
Nafarrroako lendakariak, ikas-
bide gailena emon dautso gure 
erriari, eta politika gaiari. 

Bere alderdia, nausi izan 
zan Nafarroan, baña bertako 
erri agintari izateko, izugarrizko 
konponketak egin bear beste al-
derdiekin.  

Alderdi bakotxak, bere egi-
tasmo ta elburuak ditu politikan: 
“Zenbat buru, ainbat aburu”. 

Zelan bateratu, errotu ta ber-
matu ainbeste burubide ezber-
diñak, Jaurlaritza bat egiteko?. 

Uxue, andre politikari zoliak, 
batzar luzeak egiñik esaten dau-
tse: “Gai batean adostasuna nai 
dogu, zein da guretzat aberria-
ren leentasuna eta elburua?”. 

Begirune aundiaz ikusten di-
tut zuen egitasmoak, egitarauak 
eta elburuak. 

Baña gure jardunaldietan 

aberria dago, gure egitasmo egi-
tarau eta elburu guztien gaiñetik. 

Aberrriakaitik ori zintzoro 
betetzen badogu, gizarteak, txa-
lotu ta goratuko gaitu. 

Batasun arrigarrian ari ziran 
jaurlaritza oberena danen artean 
moldatzen, erriaren serbitzari 
leialak izanik.

Benetan, jarraibide goraga-
rria ta ikasgarria. 

Euskal leen gaia, 
GIZAKIA

Benetan, euskal jardunaldi 
gorena eta elburu bikañena, gi-
zakia da.

Baña, ikus egunkarietan da-
torren albiste mingarria: 

Gure gizartean bizigiro kal-
tegarria sortu eta zabaldu da 
“personas cosas”.

Zer dala ta?. 
Gaurko gizarteak, lanerako 

eratuta dagoan makiña edo gauza 
bat dirudi, eta nortasuna gal-zorian. 

Eta nortasunaren norabidea, 
nora?

Ona emen bere ondorenak:
a) Pertsona gauza da Bizibi-

de onetan, light bizi nai da gazte 
lagunen antzera.

b) Pertsonaren gogoa, irrika 
eta adorea galdurik, biziera  la-
saia onartzen da.

d) Pertsona “masa” egiten da, 
jendetza burugabe eta naastua.

Gure Kristau bizikeran, da-
non artean familia, Jaurlaritza 
eta giza erakundeak, pertsonaren 
nortasuna zaindu eta eraginkor 
egitea da gure jarduna. 

Gizon-andre gustien leen 
gaia, nortasuna, duintasuna, eta 
jatortasuna da, beste gauza guz-
tien gaiñetik. 

Ez gara gauzak eta bai per-
tsonak, nortasun osoarekin 
“Euskal leen gaia, gizakia, da-
non artean”.

“Mendiak mendiaren bea-
rrik ez, baña gizonak gizonare-
na bai”


