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Oso ederra eta egokia Alfonso
Sastre-k erakutsi didana: "Euskara
da gure aberria". Horrelaxe ulertu
dut nik, EGINen azken igandeko
zenbakian idatzi duen artikulua:
"Aprender euskara".
Baina nik irauli egin nahi dut
hori, eta honela esan: Gure aberriaren, Euskal Herriaren, hizkuntza nazionala da euskara. Baieztapen hau oinarrian jartzen baldin
badugu, euskara normaltzeko eta
zabaltzeko antolatzen ditugun kanpaina guztiek beren indarrik eta
eraginik handiena galdu egingo
dute.
Euskara geure aberritzat eta
geure hizkuntza nazionaltzat hartzen ez badugu, alferrik da: asko
izango da - gero eta g e h i a g o - .
euskara ikasteko, hitzegiteko, irakurtzeko eta idazteko erabakia hartuko duenik eta horretarako bere
ahalegina jarriko duenik. Lanerako
beharrezkoa delako, modan dagoelako, amaren hizkuntza berreskuratzeko, hizkuntza bitxia eta interesgarria delako... edozein arrazoi
eduki dezake euskara ikastea erabaki duenak. Eta arrazoi guzti horiekin, seguruenik euskaldun berriak gero eta gehiago izango dira.
Zorionez!
Baina, zoritxarrez, Euskal Herrian euskara galduz joango da.
Euskara ikastea eta erabiltzea norbanakoaren eta bakoitzaren gogoaren, erabakiaren eta ahaleginaren
kontua besterik izango ez baldin
bada, nekez iritsiko gara geure hizkuntza nazionala, gure aberria berreskuratzera. Arazo nazionala da
euskara: aberri-arazoa; eta ez indibiduala: bakoitzaren gogo onarena,
nahiz eta euskaldun gehienok edo
denok gogo onekoak izan.
Euskara: Festa, amorrua,
pazientzia
Desterrua ez du aberriminak
konpontzen. Euskal Herria, euskaragabeturik, hizkuntzazko atzerrian
bizi da. Baina atzerria onartzen ez

euskara da gure aberria
duena aberrira begira ari da: aberria ospatzen du, aberritik bota
duenaren kontra burrukatzen da,
aberrirako itzulia etengabe prestatzen du. Festa, aberria ospatzeko:
amorrua, burrukatzeko; eta pazientzia, itzulbidea prestatzeko: Hirurak dira beharrezkoak.
Festa giroan antolatu da Korrika
Euskal Herria ekinaldia. Eta ondo
iruditzen zait. Ez dago beti euskararen larrialdiaren eta larrialdiagoaren inguruan negarrez egoterik.
Euskara zapaldua ospatu beharra
dago, zapalduta dagoen aberria ospatzen den bezala. Festa ere burruka modu bat da, eta etsaia gar a i t z e k o bide z u z e n a . Egokia
litzateke urtero euskararen festa
antolatzea eta ospatzea.
Amorrua erantsi behar zaio festari. Haserrea eta burruka adierazten ditu amorruak. Zoritxarrez ez
dago pentsatzerik gure etsaiek euskarari buruz gogo ona dutenik, ez
eta "euskaldun" (¿?) askok ere.
Baina bakoitzak eta denok gogo
ona bagenu ere, ez litzateke hori
aski izango; gogo onaren gainetik
hor daude egitura ekonomikoak,
sozialak eta kulturazkoak: hor
dago hizkuntzen arteko borroka.
Eta benetako borrokarik gabe
nekez bihurtuko dugu euskara
geure Aberri, geure Herriaren hizkuntza nazional. Burrukaren formetariko bat, berriz, erresistentzia
zibila izango dela uste dut: era askotakoa.
Festarekin eta amorruarekin batera, ordea, lana, pazientziazko
ekina. Borondate onez ari da lagun
asko euskara ikasten; asko gehiago
gelditzen da, ikasten eta erabiltzen
hasteko. Urte luzeetarako egitekoa
euskara dakitenentzat eta ez dakitenentzat, gure hizkuntza nazionala
benetan gure aberria bihurtu orduko. Denontzat pazientziaren ga-

cartas

raia da: etengabeko ekinak eskatzen duen pazientziarena.
Denok gara irakasleak
Lerro hauek honeraino irakurri
badituzu, gutxi edo asko euskaraz
badakizu; beraz, zu ere "euskal"
irakaslea zara: euskara irakasteko,
alegia. Irakasle izateak, berriz, pedagogo izatea eskatzen du.
40.000 lagun heldu, larri - - h o rien artean zure adiskideren bat ere
bai seguruenik — euskara ikasten
ari dira Euskal Herrian. Ez da gehiegi, baina zerbait da: ikasten ari
ez direnak hadina axola zaizkigu
— gehiago — ikasten ari direnak.
Ikasle horien inguruan, berriz, irakasle mordoxka ari da, zalantzarik
gabe. Akademietan. gau-eskoletan,
magnetofoian ulertu ezinik, gramatikaren bihurrikeriak ulertu nahian... hor ari da, hor saiatzen da
zure adiskidea ere euskara ikasteko
gogoz: Euskal Herri osoak euskal
eskola handia bihurtu beharra

d a u k a : irratia, telebista, kalea,
denda, taberna, mendia, sukaldea,
liburudenda, autobusa, azoka, kontsulta— eta lagunartea: dena da
euskara ikasteko -eta irakasteko eskola handiaren osagarria.
Lagunartea ere bai! Lagunartea
bereziki!
Ez ahal zaizu sarritan gertatu?
Zuk eta zure hiru lagunek euskaraz
egiten duzue, badakizuelako; bostgarrenak, berriz, oso nekez egiten
du, baina egiten du, ikasten ari delako: jo eta ke!
Denok euskaraz hasi zarete:
zuek, euskaraz dakizuelako, eta nolabait militanteak zaretelako beharbada; bera, euskara menperatzea
erabakita daukalako eta nolabait
Aberria egiten ari dela uste duelako Elkarrizketa ez doa, jakina,
oso erraza, bostgarren adiskideak
mintzatzeko erraztasunik ez duelako. Baina berak euskarari eusten
dio: horretara behartua dauka bere
burua.

Halako batetan, zuetariko batek
erdarari heltzen dio: lagunarteko
elkarrizketan ez du bere burua
eroso sentitzen nonbait, adiskidearen nekea ikusten duelako. Bostgarren adiskideak beharbada ez du
ezer adierazten, baina bere barnean minduta gelditzen da, agian
ulertu ezinik, adiskideek bere euskaraz egiteko erabakia eta nekea
aintzakotzat hartu ez dutelako.
Euskaldun berriak euskarari
eutsi dio; baina euskaldun "zaharrekin" batera hori ere erdarara
itzuli da. Honek seguruenik bere
nekea alferrikakoa dela sentitzen
du; haiek ez dute pazientziarik
izan, ikasten ari den adiskidean laguntzeko eta irakasteko.
Zuk, euskaraz aspalditik dakizun
horrek, aukera bat kendu diozu
zure adiskide euskaldun berriari.
Ez duzu ohartu, zu zeu ere ikasten
ari denaren irakaslea zarela eta
maixuaren pazientzia behar duzula. Patzientzia eta eramanpena
edukitzeko, ordea, aurrenik, ikasten saiatzen denaren gogoa, ekina
eta nekea aintzakotzat hartu behar
dira.
Euskara gure Aberri bihurtu
nahi badugu, ez daukagu horren
berreskuratze nazionala akademiaren edota gau-eskolaren eskuetan
uzterik, Euskaldun guztiok, aurrenik euskaraz dakigunok, pedagogia
berria ikasi beharrean gara, gure
inguru guztia euskarazko eskola bihurtzeko. Gehiago dakiena gutxiago dakienaren, zertxobat dakiena ikasten hasi denaren maixu
izango da; bestela, gogo onekoak
ugari izango dira, militanteak saiatuko dira, neke indibidualak miresgarriak gertatuko dira; baina lehortean basamortuak lurlandua gero
eta barrurago jaten duen bezala,
erdararen atzerriak euskararen
gure Aberria gero eta estuagoa bihurtuko digu. Gero eta hutsalagoa!
Zu ere bai: irakaslea zara, euskara irakasteko. Herri osoa da euskal eskola.
Paulo AGIRREBALTZATEGI

