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Naparroaren Auzia gaurko egunez edo, gaurko egoe-
ran, oso zailla ikusten dot nik beñipen, ba, nire ustez, gure-
ganatu bearrean, uxatzen gabiltzazala dirudi, ez dogu 
zuzendu bear dan lez edo, ez dogu jakin, bere garaian 
napartarrei, bear dan lez adierazten euzko abertzaletasu-
na edo euzko napartasuna. 

Euzko napartasunaren gaia, zoritxarrez, oraingoz, gal-
duta daukagu ta, orain arte egin dogun lan guztia, nire 
ustez, alperreko lana izan dala, ba, Ondarroa'ko esaera 
dan lez, matsak batuta dagoz alderdiarentzat, esan daigun, 
napar euzkaldun usaiñekoak, alderdikide gitxi dagozala-
ko; ostera, ezker alderdiko "euzkal" edo euzko giroaz 
agertzen diran alderdiak, HB-EMK-EE ta, abarrak, bere 
notintzak daukez beñik beiñ. 

* * * 

Oneik, geienok legez, Euzko Alderdi'koak izan bear 
ziran, ez ba'litz egon ezker "progre" girorik, baña zoritxa-
rrez, ezkerrak, Franco'ren goraberan, indartuta, jo ta ke 
ibilli ziran lenengotik, euren alde eta olan, eurenganatu 
dabez gazte askoren eritxiak. 

Jauntxokeritasunaren azkenak, komunistak, oso ondo 
dakie eurenganako asmoak oñarritzen. Ez dira gu, 
askatasun-zaleok lez baketasunekoak. 

Portugal'en, klabelin gorria ta eskeintza goxoakin, estu 
ta larritasun baten egon zan garai baten ango askatasu-
nean, ez eben lortu edo ez eben euki Fidel Kastro'k eta 
Daniel Ortega'k euki eben aukerarik. 

Europa ontan ez da aiñ errez, Kuba, Nikaragua, eta, 
bear bada, Txile, Paraguai ta gitxien uste dogun Amerika'-
ko aberriren baten lez komunismoa jabetzea. 

Ezkerrak, ondo baño obeto dakigun lez, "socialismo"a 
eskatzen dabe baña, ez dabe argitaratzen ze motatako 
"socialismo"a, gero, euren azpi-jan guzurtsuagaz edo 
zentzungabekeriagaz, bateko "independentzia", askatasu-
na, zapalkuntza, lankidetasuna, txirotasuna ta ain negar-
garrizko illeta tamalgarriak, tinkotasun bako garundunak, 
ezkerrera, errez-errez joten dabez, kontun jausi barik, 
ezkertar agintaritza edo ezkerrak zapaltzen daben lekuan, 
bedarrik bere ez dala azten. 

Ezkertarren alegin guztia, erri armatua ta erri burruka 
izaten dan lez, notintzak eta ongiroak ez dauke garran-
tzirik. 

Eskerrak jaunari, emen Bizkaia'n sabindartasuna, nai-
ko oñarrituta dagon lez, ezkerrak ez dau artu bear dan 
añako indarrik. 

Naparruko auzia ba, ez dogu jakin aukeratzen bear 
dan lez, gure burukideak, bildur egon ziran batez be lenen-
go auteskudetan. Uste eben, naparrun, ez egoala zereginik 

edo...!! dana dala, P.N.V. alkartu zan EE-ESEI- ta PT'kin, 
ezkertar amorrotuak. 

Euzko Alderdi Jeltzale'ak, Franco'ren aurka, gogor be 
gogor jokatu eban, Erriak, Alderdia ez eban ezagutzen 
JEL edo Euzko Alderdi Jeltzale lez, baizik PNV lez ezagu-
na zan, dana zan ba J. A. Agirre ta bere Euzko Jaurlari-
tzan bitarteko PNV. 

Euzko Alderdi edo JEL'kideok, ezker alderditik, ez 
daukagu zer egiñik, alde ortatik ez daukagu autarkirik eta 
orregaitik, zer dala ta aurrez-aurre ez gara jarkintzen? 

Gure autarkiak, eliztarren bitarteko autarkiak dauka-
guz, ortan ez dago zalantzarik, argi esanda, gure indarra, 
eskumako aldetik daukagu eta ezkerrari ez jarkiaz bear 
dan lez, gure kalteko nortasun ganakoa da. 

Auxe berberau ikusten dot nik napartarren artean. 
Lurralde ortan, ezkerra musturreraño sartuta dago, leku 
guztietan, batez bere ikastoletan, sasi andereñoz beteta, 
alderdiari batere ongarririk egiten ez dautsana. 

Naparroan, aurrez-aurre, eliztar autarkiaren billa joan 
bear dogu, jaungoikuaren izena aolkatuaz, ezkerrakin 
artu-emonik euki barik, ortik ez daukagulako gauza onik. 

Alegindu gaitezen ba sabindartasuna batez be Napar 
lurraldean, oñarritzen. 

GORRI 

SALTAMATXINGOAK 

Pototo alkate egin eben ezkero, turista amorra-
tua biurtu jaku. Ikusita ikasten da. Bere ibilleratan jo 
dau Australiaraiño. Oto aspalditik joana zan ara 
azukre-kañaberak ebagitera, orrek diru asko ematen 
eban-eta. 

Alkar jo dabe lagun zaarrak. Pototo beti izan da 
aundinaikoa: 

—Aizak, Oto, animali orreik zer dozak? 
—Orreik? Beiak, gizona, nongo mundutik ator. 
—Orain gure errikoak oneik lako bi dozak. 
—Zer egin dozue, ba, nik andik alde egin ezkero? 
—Ormonak eta janari osotuak eta deminiokeri 

guztiak erabiltzen jabezak ganadua janaritzeko. 
Eta, orreik, zer dozak? 

—Zoratu egin az ala? Orreik, ardiak. 
—Gure errikoak oneik lakoak bi dozak orain. Iru 

aldiz be bai, aundiagoak. Inguru artan kanguroak 
ebiltzen saltoka larraiñetan. 

—Eta, pizti arrigarri oneik, zer dozak? 
—Oneik...? Oneik zer diran...? Baita, baita... 

Zera dozak, erri onetako saltamatxingoak. Tok! 
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