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Aberkideok:
Egun haundia gaurkoa euskaldunontzat. Hogei ta zortzi urtez Euzkadi'ko eskola eta prentsa gure

etsaien eskuetan egon da. Abertzaletasuna hil zela esan zaukute behin
eta berriz. Eta horra hor, Gernikan,
ahoz aho bilduak, 3 000-auto eta
40.000 lagun. Zer asma diteke hori
baiño arrakasta haundiagorik?
Zuen bihotzak, neurea bezela,
esperantxaz beteak dira, poza
dariela.
Ezta harritzekorik: ederra baita
euskaldun egiazkoari "Aberri Eguna" hitzek gogora dakarkioten
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xedea: Euskal Herriaren Batasuna
eta Libertatea; Euskal Herriaren
etsaiek horrenbeste maite duten
muga ahalkegarri eta separatista
horren akabera.
Esperantxa-giro huntan, gehiegizkoa zaio eginbidea nere mihi
motelari.
Baiña badakit, eta badakizute
zuek, Aberriaren oiñazea zuek eta
nihaurk bezela senditu duten anitz,
ehunka, millaka dudarik gabe, eztirala egun Itsasu'rat agertu ahal
izan; nahi zutela berek ere etorri,
guk bezela. Baiñan ezin.
Eta horiengatik bai. Ixillik eta
mutu egon behar dutenen ezintasun
horrek, bizkortu egin nau: haizu
bekit hunat etor ezin ditezkean
zoritxarreko horien hirritsa, hitz,
gutitan aipatzea.

Eta nor dira Itsasu'rat azaltzerik
izan eztuten horiek? Zenbat, jaunandereok!
Gure herriaren alde hil ziran
gudari zintzoak gogoratzen zaizkit
aurrenik; eta, zenbait aldetan bederen, beren sakrifizio izigarrien frutua ikusten dut lardazkaturik eta
usteldurik. Baiña, ez, gudari maiteok: fruituaren hazia ezta ihartu;
eta hemen gaituzute, Itsatu'rat bildurik, hala dela adierazteko.
Hitzegin bezate nere ahotik ere
presondegietan egun guziez eta
egun guziaz aspaldi ezkeroztik
bizia eskeintzen eta xahutzen duten
Euskal Herriko seme leial eta prestuek.
Mintza bekizkizue nere ahotik
sorlekua utzi behar izan dutenak
oro. Beren sorterria maite dutelako
joan-araziak batzuk (eta, denbora
berean, gorroto dutenako nagusi!).
Beren herrian bizi-molderik atxeman eztutelako joan-araziak besteak, millaka, ezpaita askotan politziaren beharrik jendea urrunarazteko: aski baita ekonomiaz
herri bat hiltzera kondenatzea...

Bada, bukatzeko, hunat eziñik,
oraindik hitzegiten ezin dezakean
euskaldun andana haundi bat, ni
gehienik kezkatzen nauena: biharko Euskal Herrikoa; gure ondorengoek, gure haurrek, gure gazteek
osatzen dutena. Horien guzien
abotsa nahi dut beraz nik hemen
entzutea.

Eta, zer diote horiek guziek?
Hunat hemen, argi eta garbi, erran
zaharraren arabera: "ALDI JOANA EZTA ITZULTZEN". Guk
ezin -diote. Itsasurat joan zeratenok, bai. Zer eginen duzute, beraz,
ahal duzutenok, Euskal Herriaren
ondasunak zuen belaun-aldian gal
eztitezen?
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Aspaldiko euskaldunak, hau
gauza jakiña da, etziren Euskal
Herritik at jalgitzen gerlan.
HARISPE marexal famatuak, gonbarazio batereako, hunengatixek
izan zituen Napoleon'ekin liferentziarik larrienak.
Azken denboretako kondaira irakurtzen dugunian, aldiz, eta euskaldunen arteko herrak eta gorrotoak
ikusten ditugunean, denak Euskal
Herriaren kaltetan, harriturik gelditzen gera, pentsatuz: baiña, nola
liteke hori? Nola liteke hainbeste

itsutasun? Nola hil ziren euskaldunak behin eta berriz, nola hil dira
oraintsu arte? Ausardiaz beterik,
bai; baiñan atzerriko alderditan
zatikaturik, eta atzerritarren zerbitzuko? Nola etzuten, hitz batez,
ABERTZALE-ERRESISTENTZIA
sortu, edozein herrik egin duen
bezelaxe, erbesteko buruzagiak
arbuiatuz, eta bertako traidoreak
merezi duten eran hartuz? Nola
etzuten ikusi, Euzkadi'ri buruz ezbaiñan Espaiñia'ri edo Fraintzia'ri
buruz sortzen zirala beren arteko

ezin-ikusiak eta gereak? Nondik
etorri zaigu gure eginkizuna kanpoan jokatu nahi hau?
On izan gera Amerika guzia
libratzeko eta gobernatzeko. Baiñan geure etxean kanpotarrak
nagusitu zaizkigu! Paris'eko eta
Madrille'ko gobernuek aisago ukaiten dute gure laguntza beroa, Iruña'n behar ginukean geure
abertzale-gobernuak baiño! Noiz

deliberatu behar dugu gure etxean
berriz gihaur nagusitzera?
Aberkide maiteok: ez zalantzarik
egin. Horixe esaten daukute hunat
ezin etorriek. Gehiago diote. Zereneta Euskal Herriaren heiña ezpaita
edonoiz bezelakoa. Euskal Herria
azkenetan baitago, arroztuta, erdaldunduta, bere izana bera turismoizen billakatua; bere nortasuna,
bere batasuna eta bere naziotasuna
eman dizkion mintzaira heriotzak
joa.
Orain arte, ondorengoei Euskal
Herria bizkor ala makal, gotor ala
ahul, uztea zen kontua. Orain,
aldiz, B I Z I R I K uztea, ala
HILLIK! Euskal Herririk UZTEA,
ALA EZ UZTEA!!
"Aldi joana —berriz diot— ez
itzultzen". Gure herriaren arima
salbatzea azkeneko aldiz da posible.

ORAIN, ALA NEHOIZ EZ!
EGUN, ALA SEKULAN EZ!
GEUK, ALA NEHORK EZ!
Euzkadi bereala sortu, ala Euskal Herria ehortzi.
Egia garratzak, taiñan egia haundiak.

* * *
Eztugu guk bestek bezela ikusten
biharko Euzkadi'ko erresuma. Gisa
da hunela gertatzea.
Euskal Politika nahi dugu guk,
bistan da, Libertatean: herriaren
eskuetan, eta herriaren zerbitzuko.
Eta hunen gatixek, eta huntarakoxe, legeen letra hutsak berdintasuna
emaiten eztuelako, aldakuntza
sakonak proposatzen ditugu:
jakintzaren maillan, eta ekonomiaren maillan batez ere, nahi dugun
Euzkadi sozialista'ri dagokionez.
Kanbiamendu hauetaz beldur
diranak, gogaide ditugu askatasun
edo libertatearen nahiean; baiñan
ez gaiñerakoetan. Eta mundu
guzian hunela da. Abertzaleen
artean baditugu, gaur, sozialistak
eta liberalak, baditugu ezkertarrak
eta eskuindarrak. Beharrik! Bazen
garaia!
Baiñan, edozein herritan halere,
Aberria galtzeko zorian jarri
denean,
Abertzale-Erresistentzia
sortu da, askatasun-nahi hortan
denek alkar-harturik. Liberalak eta
sozialistak, eskuindarrak eta ezkertarrak, alkartu egin dira nun-nahi,
Aberria begiratzeko. Zergatik ez
gurean?
Eztugu ETA-kook besterik
eskatzen espaldi huntan; eta horrela
izan dedin urratsak emaiten ari
gera, behin eta berriz. Gaur
Abertzale-Erresistentzia horren
tenorea baita. Alperrik halere oraingoz. Beaumont'eko Luis madarikatu haren izpiritua Euskal Herrian
barrena dabil oraiño...
Baiña
Abertzale-Erresistentzia
hori egin eginen da, sortzen hasia
da; eta laister, egiazko abertzale
guziek osatua, Euzkadi'ko berritsu
eta etsai guziak utziko ditu alde
batera. Euskal Erresistentzia sortu.
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Ala, KITTO!! Horra hor etorri
eztiranen mezua. Erabaki dezagun,
delibera dezagun kontutan hartzera. Eta garaitzapena geurea izanen
da!
GORA

EUZKADI

ASKATUTA!!

