GURE ERITZIZ

35 urte bete dira,
eta bagoaz aurrera
Hogeitamabost urte bete dira: 1956-1989. Ikasle-multzo batek, Euskaltzaindiaren gerraondoko lehenengo Bilera
irekiak zirela-eta, aldizkari xume bat atera zuen argitara
Arantzazun: 1956. Geroztik, gisa batean nahiz bestean
(aldizkari eta liburu) bidea bete da. Eta orain, 1989ko
abenduan, bihurgune batera iritsi gara: Orainartean frantziskolarrek babestu duten aldizkaria, praktikan ezezik formalki ere bai, egoera juridiko guztiz beregain batera pasako
da.
Orainarteko urte guzti hauetan, "Editorial Franciscana
Aranzazu''ren (EFA) itzalpe juridikoan zaindu ahal izan
ditugu aldizkariaren askatasuna eta pluralismoa. Frankismoan eta haren ondoko urteetan, gure lana errespeto guztiz
begiratu dute frantziskotarrek, eta erraztasun pertsonalik
onenak eman izan dizkigute taldea osa eta lanak buru genitzan. Geure eta irakurleen izenean, eskerrona baizik ez diegu zor erakutsi diguten euskaltzaletasunagatik, eta eskuzahalki ezagutu diguten libertateagatik.
Eliz erakundearen babesean jaiotako beste erakunde
asko bezala, Jakin ere Elizaren beraren zerbitzuan eta probetxuan erabilia ere izan zitekeen. Inoiz horrelako beldurren bat sumatu ere egin dugu gure adiskide euskaltzale
zenbaiten baitan, Adiskide horiek ordea, dagoeneko aitortu
digute, zinez eta bestelako bitartekaririk gabe Euskal Herriaren —eta ez Erakunde aipatu horren—- zerbitzuko lana
burutzen ari zela Jakin hau. Jakin-en Redakzioko lagunok,
aldakuntz une honetan, eskerrak eman nahi dizkiegu frantziskotarrei: bizi izan dugun politika ireki hori gabe ez genuen guk egindako lana burutu ahal izango. Kasu honetan,
bederen, Ebanjelioari jarraiki, Elizak ez du boterea beretzat
bilatu.
Jakin-en historiarako lehen datuak bilduta geratu ziren
bigarren aldiko 21. alean; ez dago, beraz, albiste haiek errepikatu beharrik, eta gatozen 1989 honetara.
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Inguruaren gero eta premia handiagoak ikusita, inguru
euskaltzale berorrek dagoeneko eskaintzen digun lankidego
zabalagoaz ohartuta, gure profesionaliasunean pauso herri
bai eman nahi dugu Jakin-en. Horren beharra nabaria dela
uste dugu. Bestalde, berehalako garapen berriek lankidetza-molde eraberrituak eska ditzakete, eta gaurdainoko lan-segidatasuna hobetzera jo beharko du aldizkariak. Segidatasuna segurtatu eta argitaragaien kalitatea gero eta gehiago
zaindu: etorkizunean helburu horiek eskuratu ahal izateko,
Jakin Taldeak bide berriari ekiteko erraztasunak eskatu dizkie aldizkariaren legezko jabeei.
Eta berriz ere erraztasun horiek erabatekoak izan dira
EFAren aldetik: Jakin aldizkariak erakundeztapen juridiko
osorik beregaina izango du, dagokion enpresaren kudeakuntzarako eta berrantolaketarako, praktikan ezezik baita
bere legezko burujabetasunean ere. Esan bezala, oraingo
ale hau da orainarteko bideetatik kaleratzen den azken
zenbakia.
Horiek horrela, Redakzioak ez du berehalako aldakuntzañk izango: Lehengo Zuzendariarekin jarraitzen dugu,
eta, urteko planginiza betiko gainerakoon eskuetan landuko da.
Hala ere, ohizko eginkizunak betez goazen bitartean
ondoko urteetarako asmoak heldutasun jasoago batera eraman nahi ditugu 1990ean. Izango duzu, irakurle, bere garalan horren berñrik. Idazle lankideekin eta gure ekonontiari ere lagun diezaieketenekin harremanetan, Euskal Herriko gizarte eta erakundeetara eraman nahi ditugu gure
ametsak, guztion artean zerbait handiagorik egin ahal izan
dezagun.
Beraz: Honaino iristen lagundu diguzuen guztioi eskerrak, bihotzez, esker mila, eta orobat eskerrak gure lanean gora egiten gerura ere lagunduko diguzuenoi.
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