u w
den ongi dakielako, beste
herriak ere errespetatzen
ditu.

AQUI VENIMOS LOS
ABERCHALES:
RIAU, RIAU.
Herri g u ztie n berdintasuna: ho rra h o r intern azionalism oaren le h e n e n g o
helburua.

Nazionalismoak,
aldiz, eskuindarren naziokeriak alegia, besterik uste
du eta proposatzen: herri
batzuek ba dutela beren
buruaren jabe izateko eskubidea; eta beste batzu
ek, berriz, honengatik edo
hargatik, ez dutela eskubide hori. E ta suntsitu arte
iraun behar dutela, hortaz,
besteen mendean: etxean
arrotzen eskuetan eta erdaraz m intzo, anaiartea bi
puskatan puskaturik, eta
naziotasuna galdu ez dutenak beren buruez lotsaturik.

Gaur, horretara, Salamancan eta Dordognen
euskaltasuna sartzeko asmorik ez duelako, abertzalea da internazionalista bakarra. Donostian eta Iruñan euskaltasunaren indarkuntza
ikusi
nahi
ez
dueña, berriz, inperialista
da. Hots, instituzioak uka
tzen dituenak herria uka
tzen du; nazio eskubideetatik at ez baita herririk
salbatzen inperialismotik.
Naziokoiak chauvinism oa du oinarritzat, bere
izaera-moldea nahi du esportatu ; bestea beste izate
ko eskubidea ukatzen du.
Gure herrian, esate baterako, naziokoiak ukatu egi
ten du euskaldunok euskaldun egoteko dugun eskubide sakratua. Naziona
lista, “ norteñada” ren aide
dago Euskal Herrian; “ norteñada” delakoa, bestetasunaren ukaera, eta inperialsimoaren baiespena den
neurrian, hain zuzen. Inperialistak ontzat eman lezake agian “ Región Vascon
gada” delakoa; baina kondizino bakar honetan: Salamanca-ko segida hutsa
hemen gertatzea.

N aziokoiak, hitz bâ
tez, bere herri onesten du¡
baina gainerakoak ukatzen
eta gaitzesten.

Hots, erlijioak babesten zuen lehen inperialis
m oa: R. Maeztuk lotsagabeki idazten zuen halako
batez Am erikatako “ indioen arimak salbatzeko”
joanak zirela haraino españatar kolonizatzaileak (horrelakorik inor gutxik sinetsi bazion e re!...)

A bertzaleak, itzuletara, bere herria m aite duelako, eta inperialismoa zer

Gaur,
berriz, X X .
mendean, bandera gorriz
zuzenesten da inperialis-

ANAITASUNA, 78 - III - 1, 15

m oa; eta kapitalismoaren
kontrako burrukak behartzen ornen ditu sozial-inperialistak zapaldutako nazioaren eskubideak ukatzera... Gaurko inperialismoari sozial-inperialismo deritza; eta bere kopetean “ sozialismo” hitza dakar na
faarmen.
Giza-giro horretan aztertu behar da aurtengo
Aberri-Eguna; eta ez beste
inola.
Aberri-Eguna,
bere
izenak berak garbiki azaltzen duenez, Aberriaren
eguna da, Euskal Herriaren
eguna: euskal nazioaren
eguna.
Aberri-Egunean
euskal herri zapaldua ospatzen dugu abertzaleok.
Nork zapaldua? Inpe(eta bertako
“ quisling” ek)
zapaldua
izan den eta den gure he
rria. Aberri-Eguna, hortaz,
beraz da inperialismoaren
aurkako egun berezia; eta
hori ez bada, anti-inperialista ez bada, fartsa eta komedia hutsa da.

rialismoak

Aberri-Eguna ez baita
euskal “gauzen” eta “ dantzen” eguna bakarrik. Abe
rri-Eguna ez baita euskal
“ kantuen”
eta
“ ikurrinen” eguna bakarrik. Abe
rri-Eguna hauxe baita zehazki eta denen gain: eus

kal nazioari, herri desberdin gisa, bere burua antolatzeko eta gobernatzeko
dagokion nazio-eskubidea-

ren eguna.
Aberri-Eguna, hortaz,
abertzale guztien eguna da¡
eta ezin daiteke, errotik
beretik lardaskaturik gertatu gabé, sozial-inperialisten
eguna izan. Euskal Herria
ren nazio-eskubideak uka
tzen dituztenek, nekez os-

45. hor.

AQUI VENIMOS LOS
A BERCH ALES:
R IA U , RIA U .

pa dezakete beren eguna
abertzaleen egunean!
A urten, ordea, prentsaren bidez jakin dugunez,
sozial-inperialisten
arabera eta bedeinkazioaz
ospatuko da Aberri-Eguna.
Blas Pinar-ek ez du bil-deia
sinatu. Bejondeiela honetaz pozik geldi daitezkeenei!
Lehen-lehenengo, laprastada hau: Iparraldeko
abertzaleak ezertarako ere
hitzartu gäbe hartu direla
aurtengo erabakiak. Sozial
dem okraten buruan ez baita inolaz ere sartzen hazpandarrak eta atharraztarrak gure anaiak izan daitezkeenik.
Aberri-Eguna
Hegoaldeko lau hiriburuetan, eta ez bestetan, ospatu z,
aberritasunik
gäbe
gelditu gara; baina “ nortenadaz” bapo horniturik.

EUSKADI LIBREAN,
LANGILE LIBRE.

retan jarriko ditugu begiak. E ta edozein txorimaloren atzetik joango gara aldraka, helburua berriro
galdurik.

E ta bigarren laprastada, eta lehenengoaren tankerakoa: Autonom i-m ailan
eta
Unibertsitate-mailan
batera, N afarroa gugandik
baztertu nahi denez geroztik, Nafarroan behar zela
ospatu, hain zuzen ere,
aurtengo Aberri-Eguna; eta
Irunan, eta ez beste inon.
Ez sakabanaturik.

E ta
aspaldidaniko
am oranteak ikusiko ditugu
eskuin aldean, beste berrogei urtez musuka eta marrusketa beroan; eta ezker
aldean, bandera gorri askoren
artean,
“taktikaz”
errepikaturik, hau entzungo dugu kaleetan barrena
datorren
26-an: “Riau,
riau! Irrintzi va que chuta!
Aqui venimo lo norteño
aberchale!” ...

A urtengo Aberri-Egunak, horretara, gure atzerakadaren neurria em aten
du: gauza “ ondo” doa,
“ integratuz” goaz... Zeri
buruz?
E ta hori ikusita, abertzaleok, abertzale ezkertarrok bederen lehendabizikorik, programa abertzale
minimo bati buruz zeharo
elkartu eta anaitu beharrean, alferrikako hizpideak ahaztu beharrean, geure
liferentzietan eta nabardu-

Segi! Segi hórrela,
aberkideok!
Eta barre
ozenik entzungo da bazterretan!
TXILLARDEG1
Donostia, 1978/111/13

Arana Goirik “ arra
z a” esaten zuen: Unamunok eta Barojak bezala.
E ta Ortegak. Orduan hala
esaten zuten, euskal arra
za.
A rraza teoría bat,
Aranak ez du, bestela.
Nolanahi ere, nazionalitate printzipioa, kon-^
tenplazio gabe eta kontsekuentzia guztiekin, proklamatu du Sabinek: “ ... Es
paña y Euskeria son dos
naciones tan distintas y di
ferentes entre sí com o
Euskeria y Alemania y
más distintas y diferentes
que lo es Alemania de Es
paña, —así sean también
independientes entre sí en
lo p o lítico ” .

46. hor.

- “ Los bizkainos no
somos españoles ni
por raza, ni por el
idioma, ni por las le
yes, ni por la histo>>
na .
- “ Bizkaya no es de
derecho española, co
mo no sea por el ac
tual derecho consti
tucional; si de hecho
es provincia española,
lo es a pesar suyo y
contra su voluntad”.
E ta esijitzen du:
- “ absoluta indepen
dencia de Bizkaya
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