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Egia du, bai, ondikotz; eta egia osoa
du. Zeren-età gure herriaren gainean
hegaz ageri zaigun mamua, Quebec-ena
edo Finlandia-rena ez baita, Irlanda
rena baizik.
Diglosia hör dugu, zindo eta izukaitz;
eta euskara behin eta berriz eta gizaro
guztietan bazterturik. Are abertzaleen
artean ere gero eta harroago eta lotsagabeago agertzen zaigularik: “antes es
la revolución que el euskara”. Ez dut nik
ukatuko gabezien ilaran, eta euskara
galdua dutenen artean (eta hau aisegi
ahaztutzen da), arazo larriagorik ez
dagoenik. Zer da, ordea, euskaldun
herriak zinez bera izan eta burruka
gogorra egiten duen une honetan, sozialinperialistek proposatzen diguten “revo
lución” hori? Euskararen zapalkuntza
aurrerago eramanez, eta gure herriaren
herbestekuntza azkartuz, “revolución”
hitza aipatuagatik ere, “hable Vd. cris
tiano” betean gaude; eta eskoletako
eraztun lotsagarri hura, gaur “chiqui
llo”, “irresponsable” eta “lastre” izenez
leporatzen zaigu. Hots, gure herritasunaren UKAERA BERA den bide horretatik, INPERIALISMOA egiten da, eta
odola eman duten abertzale guztiak
zapuzten. Oinarri horien gainean nekez
egin daiteke “iraultza”rik.
Euskal Herriko indar politikoak,
horretara, hamabost bar urtez egiazko
abertzaletasunean barrena abiatzeko
deliberaturík agertu ondoren, orain, eta
ihazko ekainaren 15-az geroztik bereziki, sozial-inperialismora eta likidaketara lerratzeko arriskutan agertzen zaizkigu berriro; eta azken urteotan nekez
ereindako hazia, orain, biltzen hasteko
une honetan, alferrik ihartzeko eta hondatzekotan.
Urrujulegik, beraz, egia du osoki; eta
nahiago nuke oker egotea.
Hots, zer gertatzen da gaur Irlandan ?

Oraintxe kondatuko dizuet “Celtic

League” delakoaren CARN aldizkariak
(1978, 23. zenb., 15. or.) egun hauetantxe jakin erazi dueña.
Aurtengo uztailaren 7-an, hauzi apal
bat zela-ta, Letterkenny-ko Epaietxera
azaldu zen Proinsias O Mianáin jauna.
Mandarra, eta Donegal-go “Gaeltacht”ekoa izanik (alegia, Irlanda “Askatu"an
gelditzen diren hiru “zoo” gaelikoetako
batekoa); eta, horrekin batera, gaelikoa,
legeen letran, “lehenengo hizkuntza ofiziala” izaniíc (!!), GAELIKOZ eta ez
bestez hitz egiteko erabakia jakin erazi
zion juezari.
Honek, orduan, “itzultzaile egokirik”
ez zeukala erantzun zion; eta, beraz,
inglesez ikusi beharko zuela hauzia.
Gure P. O Mianáin-ek, berriz, ezetz
eta ezetz; eta ez zuela inglesez hitzik
batere esango. Hasarretu egin da honetakoan Sheehy gure juez aberchalea,
eta, Tribunalarekiko erakutsi (omen)
zuen errespeturik eta itzalik eza baliatuz
( “desacato al Tribunal", erdaraz),
Mountjoy-ko G ARTZELARA bidali
zuen... (Noraino helduko ote dira bada
“gaelikomano” horiek, pentsatu zuen
Juezak, noski).
Ministeritzara jo zuten orduan O
Mianáin-en adiskideek; eta Gobernu
( “Askatu”ak) hau erantzun zuen: Shee
hy Juezak “gaizki” jokatu zuela, bai...
ez baitzuen eskubiderik jaun hori “eperik gabe”, mugarik gabe alegia, gartzelara bidaltzeko; epe zehatz batez bakarrik bidaltzeko baizik!!
Aski zukeen P. O Miánáin jaunák,
hortaz, prestatu zioten “barkazio-eskea”
sinatzea ', eta kanpora irtengo zela segidan.
Joan dira harengana paper horrekin,
beraz, gartzelara. O Mianáin jaunak,
ordea, ez barkaziorik nahi du eskatu, ez
inglesez izkiriatutako paperik sinatu.
Eta ezetz berriro... Eta H A N GELDITU
ZEN gure irlandar gizajoa, GAR TZELAN, bere Eire “Askatu”an, gaelikoz
hitz egin nahi izan zuelako, presto!!!

edo lor zezakeen inperialismoak Irlan
dan, quisling, harki eta traidore-mota
guzti horiek IRLAND AREN IZENEAN
lortu dutena baino zitalagorik eta makurragorik?
Ez ornen gaude gu hemen horretan.
Baina lehen “España Una, Grande y
Libre"aren izenean, eta organizazio
inperialisten bitartez, behartzen gintuzten geure hizkuntza baztertzera. Orain,
berriz —eta zinez dinotsuet ongi dakidala zertaz mintzo natzaizuen— orain
E U S K A D I R E N IZ E N E A N ETA
OR G A Ñ IZ A Z IO ABER TZALEEN
BITARTEZ behartzen gaituzte ESPAÑERAZ hitz egitera eta ESPAÑERAZ
idaztera; gaur Irlandako gobernuak
herri guztia hizkuntzazko inperialismora behartzén duen BIDE BERBERETIK.
Hots, zer dira, izan, "Euzkadi"ren
izenean egiten zaizkigun debeku horiek,
adiskideok, Irlanda-ko deska.la.bro osora
eta ez beste inora daraman TRAIZIO AN BARRENA ábiatzea baizik?
Zer dira karkaxa okaztagarri horiek,
ondoren datorren heriotza doilorraren
zantzu lotsagalduak baizik?
Horrengatik, eta berriz ere, eta
IN O R K entzungo ez banau ere,
D IG L O S IA R I E Z; EUSKARAREN
B A Z T Z E R K U N T Z A R I EZ.
Organizazio abertzaleetan, eta irendurik ez bagaude, eta GA UR, KANPO
RA BURUZAGITZATIK erdaldunak
oro! Kanpora, bai, berantegi baino
lehen. Hainek, goitik, euskararen aldeko
plangintzak oro errausten baitituzte;
hainek, gure artean ere inperialismoaren
iskilu NAGUSIA azkartuz, eta gu euskaldunok “Euzkadi”ren izenean zafratuz, gure Aberria ere EHORZTEN
hasiák baitira!
Aberria maite denean, eta inperialismoa gorroto, IK A SI egiten da euskara;
arrazoin pratikoengatik mila età mila
euskaldunek frantsesez edo inglesez
majo ikasten duten BEZALAXE. Eus
kara “amaren titian”, eta ez bestela,
ikasten déla esaten dueña, horixe da
arrazakoia.
Buruzagi agertu edo izan nahi dutenek, oso argitzat daukate beren burua.
Hortaz, aski dute ikastea. Nahi ez badute, zer erantsiko?

Hortaz, euskaraz HITZEGITEN ez
duen buruzagi abertzalea, ez da buruza
gi eta ez abertzale. Eta geure buruzagi
tzetatik baztertzeko tenorea heldua da.

Età nik, età anitzek, galdera berbera
egiten dugu: zer da Irlanda “Askatua” ?
Zer da Dublin-go Gobernua? Zer asma
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