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Kalccn bcrnnk aspaldidanik dakigu euskaldunok. Kateapenak dakar katibutasuna.
kalibaldiaren tresna eta katibutasunaren sinboloa dira kateak Kate hautsiak, berriz, askatasunaren sinbolo dira.
Euskaldunon errege hark. besteren kateak
bat tsi zituenean, bere erreinuaren askatasunaren seinaletzat hartu zituen Kate hautsiak
dira Nafarroako ezkutukoak Baina Espainiako erregeek Nafarroako erreinua eta ikurra lapurtu zutenetik. Euskal Herri osoa kateatzeko lotu dituzte berriro Nafarroako
kateak Jakina. Euskal Herriaren askatasunaren sinbolotza Nafarroako kate hautsiak bat
1/LM debekatu [a daukagu Konstituzio espainolaren izenean.
Baina zetara da tor kaie1 buru/ko
Erdara katea bihurtzen denean
Erdaren aurka ez dut ezer Hizkuntza guztiak dira ederrak Eta horietakoren batez baliatzeko gauzatzeak ematen duen askatasunsentipenaren eta irekitzen digun atearen ederra denok ezagutzen dugu. Edozein hizkuntza
da libertatearen bidea: izadia taxutuz eta
gaindituz gizakiak berak lortzen duen askatasunaren bidea, alegia. Hizkuntza guztiak
maite ditut. Herriak sorturiko eta landuriko
askabideak direnez Erdara maitagarriak!
Baina tresna ikaragarria eta ahaltsua da
hizkuntza, boteredunen eta azpiratzaileen eskuetan ipintzen denean. Arraina ahotik harrapatzen da. itsasoko ur zabaletatik atereaz;
eta mendiko zaldi librea ahokoaz hezitzen
da Era berean. bere hizkuntzazko inguru librea lortu duen Herria azpiratu. lotu eta
hezi» nahi denean, mingainetik kateatzen
da bere hizkuntza mintzatzeko gogortu eta
ezindu dakion. eta bere hizkuntzan dantzatzeko gauza izan ez dadin. Mingainaren dantza da. izan ere. norberaren askatasuneko
hizkuntza. Hizkuntzazko kateapena da Herriaren katibutasunik behinena.
Erdara da. orduan. boteredun azpiratzaile
eta kateatzaileek erabiltzen duten kateapentresnarik bikainena. Erdara gorrotagarria!

Euskara espetxera,
espetxeratuak herriratzeko
dantza Euskal Herriaren plazan egin ezinik.
Erdarak kateatuta!
Erdarak dauka kateatuta euskalduna -euskaraduna eta euskaragabea- eskolan, kalean,
lantegian. dendan. jolasean. elizan.. eta kartzelan Luzeak dira legeen bidez. admmistrazio publikoaren bidez. telebistaren eta irratiaren bidez. egunkarien eta aldizkarien bidez.
eskolaren eta unibertsitatearen bidez botatzen
dizki guten hizkuntzazko kateak. Hizkuntzazko katea bihurtu dute espetxeko arautegia ere.
Horregatik euskara defendatzeko borroka,
euskara norberak eta euskal gizarteak berreskuratzeko lana eta euskaraz mintzatzeko eta
hori erabiltzeko ahalegina. euskaldun bakoitzaren eta Herri honen kateapen-tresnarik behinena hausten eta astintzen saiatzea da.
Euskal Herriaren
askatasunerako bidea
urratzeko, ekin euskara berreskuratzean: zeuretzat eta Euskal Herri osoarentzat.
Euskararentzat amnistia
Aurreko batean eskatu nuen amnistia euskararentzat, kateatuta dagoelako. Horrekin
batera erdarak kateatuta gauzkan euskaldun
guztiontzat eskatu behar dut orain amnistia
osoa.
Baina euskaldunon artean badugu multzo
handi bat espetxean dagoena. Herritik kanpo
gainera. Esango nuke. esan, Euskal Herritik
urrutira eraman dituztela, erdararen kateaz
hobeto kateatzeko eta beren hizkuntzazko askatasun-borroka itotzeko.

Haiek, ordea. askatasun borrokari eutsi
nahi diote. eta oihu egin dute: Euskara espetxera» Paradoxa larria. Baina paradoxaz
beterik dago Herri hau. Euskaraz; libre izateko espetxean ere dantzatu daiteke euskararen dantza. Euskararen plaza bihurtu dute
presoek beren presondegia: borroka-plaza eta
dantza-plaza. Eta kantariak kantatu zuen
hura: «Euskara jalgi hadi plazara», beste honetara itzuli dute: «Euskara sar hadi espetxera»
Euskaldun presoek eta haiekin batera euskaldun guztiok euskara berreskuratuko dugunean lortuko da Euskararen amnistia osoa.
Eta horrekin batera. gure espetxeratuak berriratzea: eta horrekin batera, Euskal Herriaren askatasuna- Bitartean. euskarak ere kaleko eta espetxeko euskaldunon zori bera du:
hizkuntzazko kateak. Horregatik euskal presoen zoriarekin bat eginez. euskarak ere espetxean behar du. haiei askatasunaren dantza
egunero eragiteko.
Euskararen eguna dugu euskaldunok. behingoz behintzat. erdararen kateak astindu
eta euskararen dantza dantzatzekoa: familian, kalean. lantegian. bulegoan. udaletxean.
diputazioan. eskolan. euskaltegian. tabernan... eta espetxean Euskal presoek agindua
dute dantzatuko dutela. Aste osoan dugu horretarako aukera; baina bereziki apirilaren
26an dantzatuko dugu. euskaldun presoekin
batera, Euskararen askatsunezko dantza.
Amnistia osoaren eguna arte!
(*) Idazlea.

Euskararen berreskurapena
askatasunerako bidea
Euskara kateatuta egon da eta dago, hori
mintzatu ezin duten euskaldun guztien mingainetan. Eta egia esan. euskaldun denok
gaude euskaran dantza egin ezinik eta euskararekin batera kateatuta. gure hizkuntza normalduko den arte eta gure gizarte eta Herri
honek bere hizkuntza berreskuratuko duen
a r e . Euskaldun euskaradunak eta euskaldun
euskaragabeak. denok batean. euskarazko
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