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JAKIN
5 aldiz
URTEAN
amesa errealidade
"Amesak ames dire"...

Baiña ez beti.

JAKIN-ek ames asko egin du. Hasiera batean,
haurraren amesak, zillarrezkoak, txokolatezkoak, ..
Vmeak gizonak baiño ames gehiago eta merkeago
egln izan du. Horregaitik nunbait, umearen amesa
eta ahuntzaren gaberdiko eztula, ez ditu iñork ziñez
hartzen.
JAKlN-ek,
haurtzaroarekin,
guztiak bezela.
zonaren amesak

ordea, pasa du haurtzaroa. Eta,
"gorria", azkure ta negar, haur
Ta, orain, JAKIN-en amesak —gi~
serio hartu behar dira beti— ba du

euskaldunontzat, Euskal Herria egiazki iku ten duten oroentzat —denetik baidago—, seriotasunik eta
garrantziarik.
JAKIN urtean BOST BIDER agertuko da aurrerakoan. Ez da arnesa, errealidade baizik.
JAKIN, ba dakizute, juxtu juxtuan bizi izan da
gaurdaiño. Urteko hiru ale, bata bestearekin zerikusi
haundirik gabe, eta kito. Bizi giñala adierazteko lain,
hortxe nunbait.
Orain, urtean bost zenbakiekin —eskuan daukazunaren antzekoak—, bixitasunean eta gautkotasunean irabaziko du gure aldizkariak. Ta Euskal Herriak ezagutu ahal izango du aspaldi amestu zuen
euskal kulturazko agerkaria, gure herriaren pultsua
barnetik neurtuko duena. Euskal gazteriarin errebista, hain zuzen. Izan ere ordua da, gazteriaren
iritzia ta lana prejuiziorik gabe hartu ditzan gure
herriak. Ostera, biharkoa galdua dugu sekulako...
Zenbakiak ugaritze honek ba dakarzki bere lanak, Alegia, horretarako, hasteko behintzat, artikulo
"reserva" on bat beharko genduke. Hau dela-ta, dei
berezi bat egin beharrean aurkitzen gera, aspaldian
mutu xamar dauzkagun Euskal Herriko beste gure
adiskide apaizgai eta praillegaieri.

NUNDIK NORA?
Nundik nora dabil JAKTN? Zeln xede ta asmo ditu
berekiko? Zenbaki hau lehenengoz eskuratuko dutenak
nola dexente diren, zillegi bekigu, bi hitzetan bederen,
JAKIN mogimenduaren oiñarriak eta xedeak hemen
finkatzea.
JAKIN-en xede nagusia euskerari eta Euskal Herriati laguntzea da, cuskerazko kultura gorpuzten (ez
baita herririk hizkuntzarik gabe). Bidezko da Euskal

Herrian edozein kultura gai euskeraz enratea, beste
Europa-ko eta munduko edozein erresumetan bezela.
Ba diteke irakurleak gai batzuk astun eta gordin
aurkitzca. Ba dakigu: ez dago euskal tradiziorik horietaz idazteko. Gaiñera, ez gera "espezialista" sartii,
kontuan eduki.
Euskera gihartsua nahi dugu, baiña euskera xedo
egin gabe, ta bai euskal kultura, Horregaitik, "berrikeria" batzuk barkatu beharrekoak ikusten ditugu, ez
baigera denok euskal hizkuntzalari edo linguistak, Jaunari eskariak.. Euskal kultura mailla aurkitzen dan
egoeran, gure setari milla aldiz bidezkoagro derizkiogu,
euskal hizkuntzalariek oraindik "tzaz" eta beste zenbalt
arinkerietan dabiltzan bitartean.
Euskal ikasleok —unibersitario, militante, apaizgai,
praillegai, tabar— gartsuki erantzun behar diogu gaurkoz JAKIN-ek, ez bestek, egiten duan euskal kultura
intelcktuala nrratze lanbide honi.
Komeni da ta saiatuko gera, ahal dan neurrian
noski, azterketak egiten: batez ere, soziologiazkoak, literatura, erlijioa, ekonomia, politika, Herriaren egoera,
tabar, beti alderdikerietaz kanpo gizonaren osotasunari
begiraizen diogula.
JAKIN-en idazten dutenek, ez dute ahaztu behar
iñoiz, San Martln jaunak behingo batean horri hauetantxe ziona: "ERRIA IDAZLEAKIN JOANGO BADA,
IDAZLEAK ERRIRA BEGIRATU BEHAR DU" (ikus
JAKIN, 17-gna., 33 horr.).

ELKAR-HIZKETA
JAKIN ez da mogimendu itxia. Ez dira egunak
dogmakerltan ibiltzeko. Maite dugu elkar-hizketa
egiatia eta errespetozkoa.
Eta gure herrian beharrezko dugu aspaldida3

nik falta zaigun elkar-hizketa hori. Zaharren eta
gazteen artean. Eta elkar-hizketa gazteon artean,
zatiturik baigaude...
Ba dakigu esaera: "Bere buruaren kontra zatituta dagoen erreinua ondatu egingo da", Hala gertatu da beti, hala gertatu zaigu, eta gertatuko ere
bakoitza berea egiñaz jarraitzen badugu. Erdibitu,
zatitu, onak txaharretatik berezi. .. hori izan da
beti etsaiaren lana. Zerutik hasita! Ta bai ongi asmatu gurekin. Azkenean gertatzen zaigu, ez dakigula
nor dugun etsal eta nor adiskide.
JAKIN-en ez dugu sesiorik nahi, baiña bai elkarhizketa. Ez diogu iñori aterik itxitzen gure herriari
buruzko eziabaida honetan.
"Au da biderik zaillena ta arantzaz josia,
a, baiña
benetakoa. Posible ote da?"
Hala espero dugu, Rikardo.

JAKIN.

