Biziminak gainditu egin
behar du minbizia
Martin Ugalde eukaldun osoari, begirunez
Julen Arejolaleiba
zenburuan eman dudan esaldiareI kin laburbilduko nizuke Txepetxen
azken liburuaren irakurketak sortarazi
didana.
Ondoren irakurriko dituzunak, Jose
Mariren liburutik atera ditudan gustoko
zatien itzulpenak dituzu; nigan sortarazi duten kemena eta indar berritzea eragiten badute artikulu honen irakurleengan ere, gero eta gehiago izango gara
minbiziaren kontrako txertoa jasoa
dugunok, gero eta hurbilago egongo gara
elkarrengandik bizimin berri horrek harrapatuak gauzkanok.
Honela ba, lehenik eta behin,15 pasartetxo jarriko ditut, euskararen normalizazioaz hitzegin asmo denean, gidoi gisara, erreflexio gai modura erabil
daitezkeenak. Gehiegi ez luzatzeko,
banan-banan komentarioalc egin baino
nahiago izan dut zitak eman eta liburuaren zein orritatik jasota dauden besterik

ez aipatzea. Ez dira batere zita zailak
ulertzeko eta aun eko artikuluak
rrita honaino heldu den irakurleak, ez
du eragozpenik izango Txepetxek dakarkigun mezu argia ulertzeko.
Ulertzeko diot; izan ere, ulertzetik
benetazko norbereganatzeraino aukeratu egin beharko du irakurleak zein
mezurekin geratzen den: edo gaur egun
euskararen mundu honetan etengabe
errepikatzen an den diskunso faltsoa,
zaharkitua, elkarrenganako gorrotoz
betea eta erabat antzua dela frogatu izan
duenarekin edo, bestelako mila saltsa
aide batera utzita (horietarako beste laneremu batzuk daude eta) gaur egun prest
gauden euskaldun osoen elkarlanerako
ahaleginean ihardun behar dugula dioskun Txepetxerenarekin.
Beraz, Euskal Herrian genatzen diren arazo guztietarako talde politikoen
parametroa besterik ikusi nahi ez due-
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nak ez dezala jarraitu irakurtzen, bere re-elitearen interesen zerbitzura dagoelarik. (278
itsukerian ez du ezer interesgarririk or.)
aurkituko eta; orain artekoaz gogaiturik
1+ Autokonfidantza. Somien
o
dagoenak, ordea, zerbait berririk aurki
intelektuala. Hizkuntzaren
hedapena barnetasunean..
IREKITASUN
lezake ondorengo zitotan eta nire espePUNTUA
rientziatik abiatuta herri mugimenduaN
2 + Lurraldetasunezko
o
elebakartasuna
It
ren nondik norakoaz ondoren egingo
ditudan erreflexioetan.
3 + Funtzioen
berreskurapena
Hona hemen, bada, lepoko ederra
osa lezaketen 15 urre harritxoak:
4 + Lege aldetiko
A

A
1

1.- Aracil-en hitzetan: "Hizkuntz minorizatuko hiztun gehiengoaren gehienezko
jomugak gutxienezko errekerimenduen
azpitik geratzen dira. Ezinbestekoa dena
ezinezkotzat jotzen da". (246 or.)

2.- Bertoko euskaldunek (antzeko egoeran
dauden beste edozein hizkuntz komunitatekoek
bezalaxe), lehen neurri gisa, autobabestu egin
behar dute Euskararen beharra sortzen ez duten
gizarte-proiektu guztien aurrean mesfidatuz,
euskaldun ez direnengan ez bait dute bertoko
hizkuntza ikasteko joerarik bultzatzen. (45 or.)
3.- Euskarari dagokionez daukaten bakarra
(nolabaiteko motibazioa) mehatxatua suposatzeak, ustezko euskal kausa baten aitzindari
izateko aitzakia ematen die; kausa horretan,
beraiek, diren bezala, erdian kokatzen dita,
muturretara (periferiara) desplazatuz batetik
euskaldun dena (subjuntibozko geroaldia), eta
bestetik, motibatu gabeko erdaldun dena (iraganaldi burutugabea): periferia berri horiek, elkarren aurkako beren hizkuntz radikalismo ezberdinetan, erdiari emango diote arrazoia: beraiek
dira Indikatiboko orainaldia, erreala, ahalgarri
dena. Honela, Euskararik gabeko edota Euskara ahul, sinboliko, hipotetiko eta hiperborikoa
-hibridoaren kristalizazio ideologikoa- izango
lukeen euskal komunitatea formulatzen dute.
(269 or.)
4.- Beraz, AB da kontua, eta gainerako guztia
horrekiko hurbilpenak. (383 or.)
5.- Zer da izateko borondatea banako hiztunarengan? Beste batzuek beraren ordez egin
dezaten itxaron gabe, banako hiztuna beta bere
hizkuntzaren aide zerbait egitera motibatzen
duen jarrera. (233 or.)
6.- Hau funtsezko abiapuntua da. Zeren eta,
berriro artikulatzen duen haustura-tentsioa
sortzeko gauza den hizkuntz komunitate baten,
eta bere diglosia glotofatikoa baztertu ezin duen
beste baten arteko ezberdintasuna honetan datza, hots, bietatik lehena bakarrik dela gauza
bere esku dituen giza-baliabide guztiak behar
bezala erabiltzeko, bigarrenalc, berriz, deskonektaturik eta sarritan ellcarren arteko erasoan
dauzkalarik bere hiztun osoak eta talde soziolinguistikoak, horrela estatu hedakorreko bote-
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babesa

A

5 + Hizkuntz komunitatea
trinkotu + tipo linguistikoaren
optim izazioa

HAUSTURA
TENTSIOA
Lege aldetiko
diskriminizazioa
Hizkuntz 11
komunitatearen
desegituraketa
10
Gumiagaasun
konplexua 9

Ezpazio
sinbolikoaren
nuklearizazioa

O

A
E

Aldebakarrek
elebitasun
soziala 8

Funtzio-defiz7 ita/

A

OKLUSIO
PUNTUA

o

Dinamika ordezkatzaile edo
glotofagikoa

7.- Horregatik, edozein normalizaziok zehatz mugaturiko epe bat du. Eta beraz, Hizkuntzaren historia barnean, desaberriratze-prozesua alderantzikatu eta hizkuntzari izateko borondate berra ematen dion helduen belaunaldiak oso garrantzi berezia du.
Hauentzat, Euskararen bizia edo heriotza ez
da moda pasakor bat, ezta kafetegiko elkarrizketagai bat ere. Beraiek, izaki osoaz daude
Euskaran konprometituta. Eta mola ezin dute
onartu beren hizkuntza suntsitua izatea, berorretan bait dute konprometitua errealitatearen
balorazioa, munduaren ikusmoldea eta besteekiko interkomunikazioa: hots, munduan gizon/
emakume izateko beren era propio -eta ordezkaezina- zertzen duen huraxe, hain zuzen.
Haustura-tentsioa eman ondoren, normalizazioa gauzatzea bi belaunaldi babo behar ez
duen prozesua da. (25-30 urte). (65 or.)
8.-Hizkuntznormalizazioaren
kurapenaren axiomak

eta berres-

1.- Hizkuntza minorizatu bateko hiztunentzat hizkuntza aldetik osatzea (hizkuntz garapen
osoa iristea) eta hizkuntza horretan iristea, gauza
bat eta bera dira.
2.- Menperatua daukan estatuaren baitan
Hizkuntz Komunitate minorizatu batek ezin
diezaioke xano-xano Estatuaren iniziatibari
itxaron (ezta bertan gobernu -edo erregimenaldalcetaren bat ematen denean ere) bere egoera

konporktzeko, konponbide hau lehenik eta behin
bere trinkotze propioaren pentzudan dago eta.
3. Bere existentzia mehatxatua daukan eta
izateko gogoa duen Hizkuntz Komunitate baten
normali727ioa ez zaie interesatzen bakarrik
Komunitate horretako hiztunei (oraingo eta gerokoei), baita estatu bateko hiritarren multzoari
eta oro har Gizateria osoari ere, gizartea giza
garapenaren norabide espezifikotik zuzentzen
du eta (219 or.)
-

tza ofizialkide -edota, be,sterik ezean, bere hizkuntz lurraldeko hizkuntza ofizial bakartzataitortzeko duintasunik izan ez duten konstituzioen menpe egotea.
Baina normalizatzea, hizkuntz komunitatea, berez dagokion bezala, eraikitzea ere bada:
organismo bizi, ireki eta hazkorra. Eta ez organismo itxi, alderdi politiko edo botere- elite baten
koto gaixoka, bera irensten duen organismo
nagusiaren (Estatu hedakorraren) irudi eta antzeko karikatura kaxkarra. (218 or.)

HIZKUNTZ NORMALIZAZIOA
Euskarari dagokionez
Helburua: Euskararen aukerak optimizatu gure une historikoan.
Bitartekoak: MOTIBAnOAREN EZAGUTZAREN ERABILPENAREN
gehikuntza «gehikuntza
Hizkuntz Komunitatearei dagokiomez

Kanpainak, mitinak
jaialdiak, arrazoien
azalpena, argitalpenak (informazioa
eta zabalpena)

Irakaskuntza eta
Ilcaskuntza, Corpusaren normalizazioa
(gramatikak, hiztegiak)
Birkreazioa (itzulpena)

Helburua: Botere linguistikoaren birbanaketa.
Bitartekoak: Botere politikoak.— uf aide soziol■-•Talde bakonzak
hizkuntz helburuen barrutik kanporantz here funtzioa
zerbitzutan jartzen da hazten dita konprenitu eta bete
egiten du.

MOTIBAPEN
TALDEAK

EZAGUTZAREN
TALDEAK

ELKAR
EKINTZAREN
TALDEA

Norbanakoari dagokionez:

Helburua: Euskaldunen identitatea (izaera) osotu.
Bitartekoak: LURRALDEZ KANPORA
LURRALDEAN
Osagarritasun
Hoberentzeko Hobetzeko

IfIZICUNTZ
PLANGINTZA (Ministeritza)

Paradigma...—. paradigma-.paradigma

(atzerritarrak) (Dcsaberriratuak) (Bertakoak)
Euskara 1 2 Li Li All

BOTERE EUSKALDUNA

9.- Barna batez ere, zera lortzea da kontua:
Euskal -iharduera ez dadila hutsaren inguruan
biraka
hizkuntz komunitate euskaldunaren politika eta kultura egin daitezela guztiz
Euskara osoan (221 or.)
10.- "Todo necio/ confunde valor y precio" "Proverbios y Cantares", A. MACHADO,
1980an berrargit. LXVILII. 277
Halaber, XV. atsotitzean, aurkakoen osagarritasunaren printzipioa agertzen du Mac hadok.
"Busca a tu complementario/ que marcha
siempre contigo,/ y suele ser tu contrario".
(270). (180 or.)
11.-Uste dugu mass-media horiek ezin direla izan egunkari eta bertoko mass-media, etab.
euskaldunak baizik, Euskararen gizarte-normalizazioaren kausa aglutinatuko dutenak. Eta
berorrekin loturiko gizarte-mugimenduak fronte euskaldun zabal bat e,do Euskal Elkartea izan
behar du, hizkuntz komunitatea bere nazioeraikuntzan gidatu eta koordinatu duena. (279
or.)
12.- Normalizatzea, ierarkia politikoa hizkuntz-komunitatearen zerbitzura egon dadin
lortzea da, politikariak euskaldunen zerbitzura
egon daitezen lortzea. Zeren eta, anormala zera
bait da: euskaldunak egotea politikarien interesen zerbitzura; euskal hizkuntz komunitatea,
ordezkatzen ez duen ierarkia politikoak subsumitua egotea; eta Euskara, estatuetako hizkun-

HIZKUNTZ KOMUNITATEAREN EGTTURAKETA

13.-Jose Miguel de Barandiaranen hitzetan: "Guk ez dugu eskatzen baztertzeko, eta
are gulxiago mozteko, beste lorerik, geurea
bizirik uzteko baizik. Ondasun kolektibo
direla eta, animali eta landare-espezieek ere,
beren balioa babestua eta bultzatua duten
zibilizazio honetan, gehiegi eskatzea ote da
hori? Ba, horixe da eskatzen duguna". (328
or.)
14.-Guk badakigu ideiek ondorioak dituztela. Baina eragin soziala izan dezaten, beharrezkoa zaie har ditzan besteko heldutasuna duen
gizarte-gorputz bat aurkitzea. ( 25 or.)
15.- Nik uste dut Euskaldun Herrian badaudela kondizio bereziak desafio honi aurre egiteko, eta horrela, bere existentzian eta gisa historian protagonismoa berreskuratzeko. (26 or.)
Euskararen normalizazioa: bi sarrailadun atea
Txepetxek berak askotan errepikatzen duen esaldia duzu izenburukoa.
Zeintzuk dira, baina, sarrailak?
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Erabilera linguistikoaren
osagarritasun mekanismoen legegintza,
erabilera erernuen
lorpena (Euskal
Herrian Euskaraz, etab.
ERABILPENAREN
TALDEAK

1-Pertsonek, euskaldun oso eta
euskararekin konszienteki konprometituak behar dute izan.
2-Euskal Hen ia ez dugu inoiz ahaztu
behar Euskararen Hen ia deja; beraz,
lurradeltasuna dugu bigarren sarraila.
Bi sarraila hauek aldi berean ireki
behar direnez, hizkuntz komunitatea
dugu bion arteko lokarria.
Ez da oso zaila ulertzeko, edo? Ba
bai, Martin, oso zaila dirudi.
Talde politikoen esanetara atxikituz
gero, gaur egun oso gutxi omen gara
oraindik bi sarraila horiek batera ireki
behar direla sinesten dugunok. Aide
batekoak, esan eta esan an zaizkigu
lurraldetasunak ez duela horrenbesterainoko garrantziarik; pensonak, banaka hartuta, gogoa izanez gero ez geundekeela hain gaizki, gaurko martxan
-

-

Bi aldeotako euskaldun osoek
- gainerakoek, motibazio pasiboa
besterik ez daukatenak, hobe dute
ixiltzea eta- elkar deskalifikatuz an dira
azken urte luzeotan eta ez dirudi
aldatzeko gogo haundirik daukatenik
asmoalc lor daitezkeela. B este aldekoek,
ordea, lurraldetasuna erdietsi ezean
gainerako guztia momentuz ahuntzaren
gauerdiko eztula dela diote, txikikeriak
aide batera utzi eta denon iparra lurraldetasunak behar duela izan lehendabizi.
Kontuak honela, egungo marko politiko zatikatuan ez dute beste biderik
ikusten elkarri erasotzea baino. Bi aldeotan dauden euskaldun osoek -gaineralcoek, motibazio_pasiboa baino zerbait
gehiago ez duten bitartean hobe dute
ixiltzea eta- elkar deskalifikatuz an dira
joan deneko urte luzeotan eta ez dirudi
aldatzeko gogo haundirik daukatenik.
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Borroka antzu honetatik, zein aterako
da irabazle, Martin? mor ez, hori bai
gauza segurua.
Hau da grabeena: Bi sektoreotan
dauden euskaldun oso hauek, analfabeto andana galantaren babesaz, nor bere
aldetik nahiago dute elkarren anean
zartadaka eta ezin ikusika jarraitzea;
hori bai, denok eta beti euskararen aide.
Koordenada hauetan, sektore bakoitzak behar duen babesa ziurtatzeko,
euskararen aide omen dagoen fauna
guztiarekin egiten dute bat, termino
hauetan gutxigorabehera: "nik esaten
dudanarekin ados bazaude, ez dit askorik axola euskara ondo dalcizun ala ez,
erabiltzen duzun, noizbait ikasten aritu
bazara nahiko egin duzu; askoz ere
garrantzi handiagoa emango diot nik
antolatzen dudan jaietara, manifestazioetara, topaketetara... etortzeari; horrelakoetara joanda, besterik gabe, espero ziren diru eta partaide kopuruak
lortu bait ditut".
Sinplifikazioak sinplifikazio, hau da
aspaldi honetan darabilgun burugabekeria: ez dakit zenbat milioi behar diren,
ez dakit zenbat pertsona bildu behar
dugun, ez dakit zenbat sinadura... eta
bitartean, gure egunerokotasunean,
euskara hutsaren inguruan da bil
biraka, ardí galduak nonnahi, superespezialista bakartiak eta txorimaloak nagusi. Lau karamarro bitxi,
elkarren artean erasoka. Edo ez ?

Eta irtenbidea ?
"Orain arte esan duzuna, bagenekien" pentsa dezake irakurleak. Ba ez
da gutxi, zinez esaten dut. Orain arte
esan ditudan hauek -sinplifikazioak
sinplifikazio, berriro ere- horrela direla
uste duen irakurleak eta horrela izaten
jarrai ez dezan zerbait egiteko prest
badago bere aldetik, ez da gutxi.
Gaur eguneko dinamikan, egunerokotasunaren inertziak nora garamatzan
euskaldunok(bestelako arrazoirengatik
kontralcoa diotenak ere badira -ezin

.■11W

"Hizkuntz komunitate trinko edo konpaktatua, kaltegarri eta diskriminatzaile gertatzen
zaizkion estatu-ekintzetatik inhibitu egin daiteke. Eta aldi berean, indartuko duten ekintza eta
ihardueretan bere parte hartzea aktibatu egin dezake"

dezakete horrelakorik bene-benetan
esan, ostera-) oso garbi dago: gero eta
minorizatuago egotera, gero eta arrotzago sentitzera norbere etxean. Gehienezko itxaropenak ez dira insten gutxieneko errekerimenduetara. Nola egin
aurre inertzia honi, ordea?
Erabateko sendagairik, antidoto perfekturik ez dugula asmatu orain artean
gauza jakina da; etorkizunean asmatzea
ere ez da gauza erreza izango, hala ere,
gaurko dinamikatik aldenduta beste
erizpide batzuri lotuko bagintzaizkie,
kontuak argiago, behintzat, aterako
genituzke. Nola egin aurre, bada, euskara irentsiko duen inertzia honi?
Bere bizitzan modu konszientean
—gauzak orain ondo eginez gero,hurrengo belaunaldiek beharko dute

izan modu inkonszientean ere egin ahal
izango dutenak- euskararen bidea hartu
nahi dutenak bilduz, apurka-apurka
baina beti norabide berean aurrerapausoak emanez joan gaitezen benetan
euskararen bide horni heldu nahi diogunok, euskal komunitate baten partaide
izatearen kontzientzia izanez. Aide batera gera bitez, momentuz, aho zabalak,
kontsigna erridikuluak errepikatzera
mugatzen direnak hamabostean behin,
euskara gizarte-funtzio xelebreenetarako bakarrik gorde nahi dutenak, eta
bestelako zenizo klase guztiak; nik behintzat gero eta gutxiago aguantatzen
ditut kontzientzia pasiboa besterik ez
daukan giza-sektore zabal horren ustezko euskaldunak. Eta zuk, Martin ?
Bil gaitezen, momentuz, gure etxe
atarian, lanpostuan, auzoan eta herrian
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euskararen aldeko aukeraketan sinistu
nahi dugunok, eta gauzak ondo egiten
baditugu, hasieran ez dakit zenbat baina
ziur egon gero eta gehiago joango direla
integratuz, partaide konsziente izaten
euskal komunitate horretan.

Euskalduntasunarenak izan behar du
alternatiba eta kondizio bakar-bakarra
euskararen aldeko benetazko herri
mugimenduarentzako, talde
politikoen parametroetatik aldendu
behingoz eta garenak garela gauzak
ondo egin

an nintzen.
Sei urteko ihardunak erakutsi didana
laburbiltzen saiatuko naiz, hortik zehar
dinamika berri honetan hasi nahi dutenentzako interesgarriak izan daitezkeen
puntuetan erreparatuz.
Herri mailalco taldearen sortze beretik kontutan izan beharrekoak, nire ustez:
IL USIO HANDIA ETA LUZAROAN
BIZI IZEKO JAIO: Sortu aurretik ia-ia
hiltzear dauden hamaika herri-taldetxo,
batzorde antolatzaile, lagun kuadrila,
kartel jartzaile ikusi izaten dugu
bazterretan etsi-etsian.
Plataforma zabalak sortzen hasi
beharra dago herriz-herri, beti ere
euskalduntasunaren baldintza bakar horrenpean.
- PLATAFORMA ZABALAKOSATU
AHAL IZATEKO BALIABIDEAK
BEHAR: Ez da erreza arratsaldeko
7 '30etatik aurrera, zortzi edo bederatzi
ordu ikasten edo lanean eman ondoren,
egunero ez dakit beste zenbat ordu
euskararen aldeko gustoko militantzia
lanean ematea. AEDk sorrera beretik
jarri zuen dinamizatzaile bat egun erdiz,
soldata onaz, Elkartearentzalco lanean.
Aldi berean bazkideak egin genituen,
eta lehendabiziko Batzar Orokorra egin
genuenerako (84eko Maiatzean)
350bazkide ginen. Gaur egun 557 gara
eta AEDren egun osorako dinamizatzaileaz gain, Elkartearen ardurapeko lanetan beste 6 pertsona an
dira etengabeko dedikazioaz.
-

Kontu handia izan behar eginkizun
honetan, hala ere, euskal komunitate
baten partaide izan beharko luketelarik,
askok eta askok agertzen duten jarrera
erdaltzale ulergaitzarekin: euskaratik
bizi den (paper mordotxoa hilero-hilero) maixu-maistra, funtzionario, eta
bestelako teknokratekin(oraindik ere
erdararen efektibotasunean, erreztasunean behin eta berriro erortzen direnez
an naiz); kontuz ibiliko ahal gara: bestela, gure etxean arrotz ezezik, etxearen
baineran bertan bortxatu egingo gaituzte eta. Ulertu nahi duenari... berba gutxi!
Eta kontuak honela, euskaldutasunarenalc izan behar du altematiba eta
kondizio bakar-bakarra euskararen aldeko benetazko herri mugimenduarentzako, talde politikoen parametroetatik
aldendu behingoz (hauek osa ditzatela,
hasteko, euren taldeak etxe barrurako)
eta garenalc garela gauzak ondo egin.

Zertxobait A.E.D.ren esperientziaz
Hasieran esan dizut, Martin, zerbait
esango nuela nire esperientziez herri
mugimenduaren alor honetan; AEDz
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Dudarik ez dago AEDren bazkidegoaren gehiengoa ez dela egunero-egunero AEDrako lanean an, baina urteak
joan urteak etorri gero eta garbiago
ikusten an gara gero eta gehiago direla
modu batera edo bestera (dinamika
egonez gero mila modutako lanak daude eta) euren laguntza ematen dutenak;
hots, laguntza ekonomikoa emateaz gain
(1.000 Pzta. hiruhilabetero) AEDrekin
harremanaluzatu ahala (beti zaindu izan

dugu bazkideak ondo informatuak egotearena karten eta bestelakoen bidez)
jende gehiago doa hurbilduz Elkartera,
eta honela lan-eremu berriei ekinez.
-INSTITUZIOEKIN ETA HERRIAN
EUSKALGINTZAN D1HARDUTENEKIN ELKARLANEAN ARITZEKO
BORONDATE SENDOA: Udaletxearekiko elkarlanean egin daitekeena, zer
esanik ez, bertan dauden politikoen
kapazitatearen eta gogoaren pentzudan
egoten da. Arrasate herria, bera, ez da
adibide txarra esan dudanaren froga gisa.
AED sendotzen joan den neurrian
eta Udaletxeko politiko gehientsuenen
bertako beste hainbat teknikorekin batera lanean gogotsu hasi direnean denok
batera, ARRAS ATE PRESS, Haurrentzako eskolaz kanpoko ekintzak, Lehiaketak,... eta bestelako lanak burutuz joan
dira.
Elkarlana da, zailtasunak-zailtasun,
gure etengabeko jomuga eta itxaropena.
-EUSKAL HERRI MAILAKO
KOORDINAZIOA: Gure Elkartea,
Euskal Kulturaren Batzarrean (EKB)
integraturik dago eta nire ustez, egin
egin dizkio aportazioak AEDk Erakunde horn, gure jokabide zentzuduna urteak igaro ondoren onartu eta bultzatzeraino, gainera; edo ?
Nire ustez -berriro- EKB bera mantentzea ez da inongo helburua, beraz,
sigla konkretuekikoa bada elkarren artean ondo konpontzeko prest dauden
euskaldun osoen zailtasun bakarra, beste
zerbait asmatu beharko da. Baina kontuz, ez dakit zenbatgarren aldiz harri
berean estra pozo egin ez dezagun,ondo aterako bada behetik gora
beharko du izan, herrietatik abiatuta, eta ez hirietako bulegoetako telefonoetatik. Bai?
AED, esan bezala, EKBn dago, eta
sei urteko ihardunean esku bateko hatzamarrak baino gutxiago dira Elkartea

utzi dutenak AEDren erabakiak onartu
ez dituztelako. Gure Elkartearen berri
duenak, ondo daki BATEGINIK, EUSKAL-HITZ, KORRIKA edizio guztiak,
ARGIA EGUNAk, eta beste halako mila
ekimen eztabaidaturi (ez euskarari dagozkion arrazoiengatik) erabateko laguntza eta parte hartzea eman diela gure
Elkarteak, eta horregatik ez dugu bajarik izan. Hon i bai, oso argi izan dugu
beti -eta jarraituko ahal dugu izatenzein den gure helburua: banatzea eta
ezberdintasunak aurkitzen saiatu
baino, batzea eta erizpideetan sendotzea.

Hon i bai, oso argi izan dugu beti -eta
jarraituko ahal dugu izaten- zein den
gure helburua: banatzea eta
ezberdintasunak aurkitzen saiatu
baino, batzea eta erizpideetan
sendotzea
Ziur aski, Martin, zuri ez nizun ezer
berririk esango, oso gogoan daukat
oraindik ere Eusko Jaurlaritzan ardurak
izan zenituenean egin zenigun han era
AEDkideoi, eta bestela esandalcoak
uneetako borroka ezagunegia zaizu zuri.
Jakin ezazu, hala ere, zuk benetazko
euskaldunen batasunaren alde, hizkuntz
komunitatearen osaketan egiten duzun
ahaleginak eta jartzen duzun ilusioa ez
dela zalcu zulatuan jausi, oraindik ere
bagarela irtenbide bakar horren atzetik
lanean an garenok; eta gauzak ondo
eginez gero orduan eta gehiago izango
garela zorionez, beti ere zu eta zu bezalalcoen ereduari atxikituz.
-
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