NAI DUGU
Ona emen, itz bitan, Euzkadi salba dezakean bide bakarra. Euskaldunok nai ba dugu, Euzkadi bizi egingo da; nai ez ba dugu, berriz, il
egingo da. Guere eskuetan dago etorkizuna. Ez España'renetan, ez Frantzia'renetan, ez ONU edo NATO'renetan ere. Ez milla aldiz Guek,
geuk, geuk.
Euskaldunok arraza bat gera, gutxi gora behera beiñipein: ala da,
esaten dute antropologoak, naiz muga ertsiak jarri segituan esanari.
Euskaldunok izkuntza berezi bat dugu, guk bakarrik itzegiten
duguna, guk galdu ezkero galduta egongo litzakeana: egia au ere, agirian
dago.
Euskaldunok libre izan gera Istorian zear, 1839 gn. urtera arte.
Alde askotatik egia da au ere, bestetatik ez ba da ere.
Iru zio nagusi Euzkadi libre izan dedin. Alaxe. Ori guzia iaportantea
da, garrantzitsua da. Eta irizpide oietzaz baliatu oi gera gure Aberriaren
auzia ezagutzen ez duen bati Euzkadi erri eta nazio bat dala erakutsi
nai diogunean.
Ala ere badakigu (edo beintzat jakin bearko genuke) Euzkadi'n
arraza, izkuntza eta istoria bat izan arren, orrengatik eta orren bidez
BAKARRIK ez dugula Aberria salbatuko.
Gaurko mendean ez arrazak, ez izkuntzak, ez igaroak, ez diote erri
bati ematen ez bere buruaren nagusitasuna, ezta libre izateko' eskubidea
bera ere. Jakintzaren ezagugarri biurtu dirá iru oñarri oiek baiñan ez
zuzenbide-tiur.
Kontutan ar dezagun. gañera, zuzenbide biurturik ere ez dala
askotan geiegi aurreratzen... Zoritxarrez istoria indarrak egiten baitu
geienik, eta ez zuzentasunak.
Gaur beraz, bestetan baiño ere nabarmenago agían, zerk ematen dio
azkatasuna erri bati? Zerk ematen dio bere buruaren jabe biurtzeko
eskubidea bera? Zerk eman lizaioke Euzkadi'ri? Egunero entzuten ari
gera: autodeterminazioak.
Ongo dago erri bat gerala guk jakitea, gure etsaiak ongi dakiten
bezela, eta ez jakin eta arrotzai jakiñaraztea. Baiña Euzkadi azkatzeko
besterik bearko dugu. Álegia, dagoen gauza bakarra: GERONEK NAI
IZATEA.
Gure errian, gaiñera, eta aurrerantzean ala izango dan nago, bi
nidade: euskalduna (euskotarra esan bear gaur, zoritxarrez), eta española
(edo frantsesa). Euzkadi, batzuri gogoko ez ba zaie ere, BIAK batak eta
besteak osatzen dute: euskeraz jakin ala ez jakin, olako edo alako apellidua izan, jatorrago ala belarrimotzago, EUZKADI'N BIZI DIRAN GUZIAK dirá gure erria. Atzerriko jopuak eta mendekoak bezela jokatzen
ez ba dute, gure anaiak dirá. Danak lagunt dizaiguteke, eta ala izan dedin
irabazten saiatu bear dugu. Euzkadi euskaldun eta libre bat sortzea: ona
emen gure Aberriak danai eskatzen diena.
Gure erriak nai ez ba du, gure egiazko erriak alegia, Aberriaren
azkatasuna, alperrik dirá izkuntza, arraza, eta gaiñerakoak oro.
Euzkadi'k nai dezan ari gera, beraz. EUZKADI'KO GUZIAK EUSKALDUN ETA LIBRE IZAN NAI DEZATEN.
Euzkadi'k bizi nai dezala: onatx kakoa.
Orra ere eginkizuna.
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