UAren uharra
AZKUEREN

arabera, uharra (uharrea) ur arrea
(uherra) da, batetik, uhandia, bestetik. Biak batera joan ohi dira sarritan.
Horren ezagutza berria dugu Euskal
Herrian, ur-jasa luzeek hase, luiziak
eragin eta ibai-erreka puztuak lokaztu dituztenean.
Horra bururatu zaidan irudirik egokiena, UAk (Union Alavesa) aspalditxotik euskararekin gainean ari duen
erasana eta eragin duen luizia adierazteko. Malkorretik behera zalapartaz datorren zelai-soroetan bezala,
gure Hizkuntzaren lurra higatzen
dihardu UAk.
Horrexegatik erne jartzeko garaia
da, horrelako uharrek lurrik gabe eta
arkaitz gorrian utz dezaketelako Euskararen soroa. Baina ez ibarretako
uholdea eta ez maldan behera doan
uharra ez dira menperatzen presak
eraikiz, eta bai arekak garbituz eta
ibaiak kanalizatuz, ur handiak ahal
denik zaratarik eta kalterik txikienez
itsasora joan daitezen.

UHARRAREN

tasuna ez dutela onartzen... Azaleko
salaketa formalak iruditzen zaizkit
horrelakoak, Euskararen politizazioa
eta horren kontrako jarrera sozialen
baliagarritasun elektorala daudenean
tartean.

Hiztegiaren

ondoko

uholdeak bere zikinean eraman ohi
du lokatza-mordoa; sumatzen hasiak
garela uste dut zer daraman UAren
uharrak bere zalapartan.
Hasteko, larria da politikariak historiaren eta zientziaren kontrako iritziak lotsarik gabe eta komunikabide
guztien aurrean jaulkitzen hastea:
Arabak ez omen du sekula santan

6 6 ARGIA / 1991-XIM / 1.363. zka.

ALDERDIETAKO

PAULO

AGIRREBALTZATEGI
EKBko lehendakaria

euskaraz egin, Aramaiok ezik. Euskaltzaindiaren itzala bezten dela? Eta
zer, politikoki baliagarria baldin bada
jakituria akademikoaren gainetik klitxe propagandistikoak asmatzea?
Euskal abertzale-susmorik gabeko
Caro Barojaren Euskararen mapa historiko-linguistikoa guztiz aldatzen
dela? Berdin dio, ez bait da historiaren
eta zientziaren kontua, jarraitzaileei
entzun nahi dituzten mezuak jaulkitzearena baizik.
Are larriagoa da horixe, ordea: politikoki errentagarria izatea. Estrategia
politikoaren barruan gaude, izan ere.
UAren azken adierazpenak ez dira
aurrenak, ezta polemika biziren batean emandako erantzun ustegabekoak ere; datozen urtetarako alderdiaren politika linguistikoa markatu
nahi duen programan daude.
Maila juridikoan erantzun diete batzuk UAren adierazpenei: Estatutuaren kontra jarri direla... EAEko elebi-

bati,

UAren adierazpenen aurka Euskararen ofizialkidetasuna gogoratzen
duenean, horixe aintzat hartzea eskatuko genioke, beraren gaitzespena
zinismotzat edo oportunismotzat hartuko ez badugu. Beste alderdi nagusietako baten ixiltasuna nabarmenegia eta guztiz adierazgarria gertatu da.
Orokorki alderdi politikoak makaldurik daude euskararen defentsa
tinkoa egiteko, horri buruz barrura
eta kanpora dituzten kontradikzioengatik, besteren artean. Konplizitate eta ahultasun horietaz baliatzen
da UA euskararen aurkako bere kanpaina ausarta aurrera eramateko.
Politikarien momentuko erantzunak baino beharrezkoagoa da erreakzio sozial bateratu, iraunkor eta sendoa eratzea; horretara dator, hain
zuzen, EKBk antolatu berri duen elkarrizketa-eztabaida sozial zabala.
Horrekin batera, Euskararen normalkuntzarako plangintza eta politika
eu'tsiak behar.
Horrelako uharrak iragankorrak
izaten dira, zorionez. Berriak etor
daitezke, ordea. Arekak garbi eta
ibaiak kanalizatuta eduki behar.

