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Aberri Egunaren ondoren
Euskararen Eguna

Euskara eta Aberri Eguna... Euskararen
errebindikazioak leku nabarmena eduki zuen
aurtengo Aberri Egunean. Horrela ikusi
zuten biharamuneko kronikek. Eta nik baino
lehenago besteren batek ere egina du bere
gogoeta horri buruz Egunon-eko orrietan Seguruenik Iruiñeko Gaztelua plazan aldarrikaturikoek eta Bilboko erakustazokaren barruan esandakoek ez zuten tono eta adiera
berdina. Hala ere. neuretzat gauza bat gertatu zen deigarria eta pozgarria. Aberri
Eguna ospatzera deitu zutenetako bi indar
politiko nagusiek, biek, funts-funtsezko lekua
aldarrikatu zutela euskararentzat

rako. Horretarako abiaburu eta helburuak
definitu ziren han. bai eta helpide batzu markatu ere.
Urtebete pasa da. Dossier harek ez du zarata handirik atera, ezta indar politikoen aldetiko prentsarako deklaraziorik. Jakina. ez
zen Eusko Jaurlaritzak enkargaturiko eta nazioarteko jakitunek landuriko txostena! Baina
badut susmoa, bere «azpilana» egin duela
dossier harek. Seguruenik ez da ustekeria ustela, orain erakunde politikoek lantzen ari
diren programa politiko horien azpian EKBren dossierraren zirikada eta eragina ikustea,

Euskara: Non dira programa politikoak?
Aberri Egunean eta bestelakoetan entzunak entzun ondoren. inor gutxik sinetsiko
luke erakunde politiko horiek ez diotela herri
honi euskararen defentsaruko eta berreskurapenerako programa politiko landu eta gaurkoturik eskaini oraindik. Eta pasa dira urteak, beren mezu eta eskaintza politikoak
egiten ari direnetik! Ba, horixe da egia: harrigarria eta negargarria. Ez al da sinestezina?
Zer da orduan honen gidaritza politikoa?
Galdera hori larriagoa da. jakina. herri hau
«gobernatzen» ari diren alderdiei buruz:
PSOE Nafarroan eta bereziki EAJ Komunitate Autonomoan. Eta alferrik gogoratuko dit
azken alderdi honek orain dela hamar urte
Iruiñeko Kongresuan ateratako dokumentua
Denok dakigu aspalditik letra hila dela dokumentu hura.
Baina ez ote nabil berandu salaketa hori
egiten? Izan ere. azken hilabete eta asteotan
an dira EAJ, HB eta EE behintzat euskarari
buruzko barne-dokumentuak lantzen. Horretxen berri ematean. hain zuzen ere, beharrezkoa zen salaketa egitea, nabarmenago ageri
delako orain arteko hutsunea. Berandu bada
ere ongi etorria emango diegu. agertzear
omen dauden dokumentu horiei. Hurrengo
hauteskundeetan behintzat horiek juzgatzeko
aukera izango ahal dugu! Eta euskararen aldeko oihu. aldarrikapen eta protestetatik horren berreskurapenerako bideak erakustera
pasa izango zaizkigu agian gure erakunde politikoak. Jakina. uste dugu beraien buruak lotzeko balio beharko luketela aurrenik programa horiek.

Euskararen Egunari deika

Orain dela urtebete inguru kaleratu zuen
EKB (Euskal Kulturaren Batzarrea)k dossier
bat Euskararen Plangintzaren Oinarriak.
Hura ez zen inolako programa edo alternatiba «politikoa» euskararen normalkuntza-

Baina goazen Aberri Egunak euskararentzat duen ondoriora... Ala haizeak eraman
ote ditu aldarrikapen haiek? Euskararen Egunari deika ari da Aberri Eguna.
Jakina da, iaz antolatu zuela lehen aldiz
EKBk Euskararen Eguna. Aurtengoa ere aspalditik iragarrita dago: Aberri Eguna baino
askozaz lehenago. Baina iruditzen zaidanez,
Aberri Eguneko hitzek hartuta eta lotuta
dauzkate EAJ eta HB Euskararen Egunari
baiezko osoa ematera behartuta daude. beren
hitz handiak jan nahi ez baldin badituzte.
Herri Batasunak emana dio; zertan da EAJ?
Aurtengo Aberri Egunean entzuna dugunez, egun horrek ez luke zentzurik euskararik

gabe.... Hori gabe zentzurik ez baldin badu.
Euskararen Egunean du Aberri Egunak bere
helburua. Gaur gaurkoz bereizi ezinak dira
bi egunak. herri honek bere hizkuntza nazionala normaldu eta berreskuratuko duen arte.
Agian orduan ez Aberri Egunik eta ez Euskararen Egunik beharko dugu. Gaurkoz beharrezkoak ditugu biak.
Herria kalean dabil, Arzalluz jauna
Aberri Egunean bertan idatzi zituen Xabier
Arzallus-ek honako hitzok: «Y mientras unos
insisten en el no a la OTAN y otros hablan
de Europa. todos se juntan para lanzar idéntico mensaje. que este pueblo es una nación.
y su lengua es el euskera». Garrantzizko hitzak Egun hartan bertan. ordea, beste hauek
bota omen zituen: «Si es preciso que salgamos a la calle otra vez a defender nuestro
idioma. saldremos como un solo hombre.
porque lo que no puede ser es que en nuestra
tierra el euskera no valga para nada». Harrigarrizko hitzak.
Ez dakit Arzalluz jauna inoiz ibili den kalean euskararen defentsan; dakidana da. Arzalluzek behin baino gehiagotan astindu dituela kalean euskararen defentsan borrokatu
direnak. Baina orain kalea hartu behar dugula uste baldin badu, beste hau jakin behar
du Arzalluzek: Herria aspalditik dabilela kalean. euskararen defentsan eta hori berreku
ratzeko lanean.
Aurtengo Euskararen Egunean. eta horren
aurreko astean. euskararen defentsarako eta
berreskurapenerako mobilizatuko da berriro
herria: Unibertsitatean. eskolan. lantegietan.
bankuetan, dendetan. euskaltegietan. tabernetan, irratien emisoretan. egunkari eta aldizkarien idaztetxeetan... Kalean! Atoz, Arzalluz
Jauna! Beharrezkoa du gaur bertan euskarak
horrelako defentsa
Uste dugu gainera. batzokietako, ezkertokietako. herriko-etako eta arrano-etako. herriko etxeetako jendeak «como un solo hombre» kalera aterako direla egun horretan:
Euskal Herri osoan dute kalerik. eta bereziki
Iruiñean Arzalluz-en deia dute gainera.
Uste dugu. bestalde. Administrazio publikoko erakunde guztiak ere kalean dabilen
herriarekin bat egingo duela egun horietan.
bereziki apirilan 22an. Euskararen Eguna du
horixe Administrazio publikoak. Eta Arzalluz-en deia gainera.
Ongi etorri. EKBren aldetik!
) Idazlea.

