
EUSKERA

O ETA EUSKERA
Ondarru'ko Udalak (Ayuntamentuak), euskeraz

idazterakoan, Bizkai'ko Euskera erabiltzea erabaki
du, eta ez «el batua». Zorionak Ondarruko Udalari.

Legezko gauza, eta zuzen pentsatua, ondarruta-
rrak egin dutena. Bizkai'n ez bait da Bizkaiera beste
Euskerarik, Gipuzkoa'n Gipuzkera beste Euskerarik
ez dan bezala. Ez an, ez emen, ez da sekulan beste
Euskerarik izan. Eta ez da sekulan izango ere. Ori
bakarrik da gure Euskera; betiko Euskera: Gipuz-
koa'n Gipuzkera eta emen, Bizkai'n, Bizkaiera.

Ondarru'ko Udalak egin duana egin bear dute
gure beste Udal guztiak ere, eta beste iñork baiño
leenago Bizkai'ko Aldundiak (Diputazioak), beste
Erakunde (Instituzio) guztiei ikaspide emanaz.

* * *

Politikeri zipotzaren griñatik sortutako izkera-
iztillu guztiak baztertuta, Bizkai'ko Euskera babes-
tea, zaintzea, indartzea, eta ortarako Euskera ori
eta ori bakarrik lantzea da Bizkai'ko Aldundiaren
eginkizuna: Bizkai'ko aberastasunak gordetzea.
Aberastasun oietan aundiena ordea, Euskera degul
Baña Bizkai'ko Euskera, Bizkaiera bakar-bakarrik.
Beste izkerak ez dira gureak. Izkera oiek utzita, gor-
de eta bizkortu dezagun biskaitarrok, gure indar
guztiekin, gure izkera bakarra dan Bizkaiera.

* * *

Bizkaiera, beste Euskalkiekin batera, Europa'ko
eta agian mundu guziko izkuntzarik zarrena da.
Atzo goizean, gorrotozko giro makurrean asmatuta-
ko izketa mordolloa gaitzetsita, gorde dezagun guk
bizirik gure Bizkaiera.

Arana Goiri'tar Sabin'en aurka ekiteagaitik as-
matu zuten «el batua», «eusko reboluzio marxistaren
sinbolo plastikoa».

Orretxegaitik, oraingoan ere Ondarru'ko Uda-
lak artu duan erabakiaren aurka irten dira Udal ar-
tako LKI'tar bi zinegotziak (kontzejalak) eta HB'tar
iruak.

* * *

Baña Ondarru'ko Udala'ren erabaki orrek ba-du
beste merezimentu aundi bat ere, oso-osoan Euskera-
ren batasunerako bide zuzenean bait dago.

Bai al dakizute zer dan Euskeraren egiazko Ba-
tasuna? Oso gauza errexa; munduko gauzarik erre-
xena; auxe besterik ez bait da Euskeraren egiazko
Batasuna: Bizkaitarrak Bizkaiera ondo ezagutzea
eta Gipuzkera errez ulertzea. Ta, era berean, Gipu-

tzek Gipuzkera ondo ezagutzea eta Bizkaiera errez
ulertzea. Ori lortu ezkero, egiña dago besterik gabe
Euskeraren Batasuna.

* * *

Ortik aurrekoa, astiro-astiro, erriak berak egin-
go du. Bizkai'ko eta Gipuzkoa'ko euskaldunak egin-
go dute alkarrekin mintzatuaz, idatziaz, irakurriaz;
uste gabean egingo dute eguneroko arremanetan al-
kar errez ulertuaz. Berez etorriko zaio Euskerari
«ortik aurreko» ari.

Ez dauzkat azturik Laburdi'ko Euskera eta ia-ia
itorik dagoan Zubero'koa; nere Euskalkia ainbat
maite ditut biak; baña naita, «apropos» aipatu ditut
Bizkaiera eta Gipuzkera bakarrik, Euskeraren bata-
suna bi Eukalki oiekin egin bear bat da, eta egingo
bait da, eta ez Benaparroa'ko Euskera oñarritzat
artuta.

* * *

Zergaitik? Bizkaiera eta Gipuzkera diralako ia
euskaldun danak, eundik larogeita amairuk (93 %),
itzegiten duten Euskera. Benaparrera, berriz eundik
lauek (4 %) eta, agian, eundik iruk besterik ez dute
itzegiten.

Erokeria, eta erokeri aindia egin zuten «el ba-
tua»'ren gurasoak Euskera bateratzearren ia iñork
itzegiten ez duan Benaparroa'ko Euskera ori oñarri-
tzat artu zutenean. Zoraturik ote zeuden? Ez. Sabi-
ñ'en aurka joateagaitik egin zuten guzia.

* * *

Sabin, Euskera osoaren maitalea zan. Baiña
bera bizkaitarra zalarik, Bizkaiera, bere Euskera,
landu zuan bereiziki. Sabin'en izena baztertzeagai-
tik, baztertu zuten zearo Euskera Batutik aren Eus-
kera: Bizkaiera. Sabiñ'en izena nai zuten zanpatu,
San Martin'dar Yon Euskaltzaindi'ko Idazkariak
esan zuan lez «gizon madarikatu aren izena»!

Zentzuzko gauza, ordea, Euskeraren Batasuna
Bizkaierarekin eta Gipuzkerarekin egitea da. Orre-
gaitik, Ondarruko zinegotzi LKI'tar eta HB'tar aiek
ere, Euskerari dioten maitasuna Sabiñ'eri dioten go-
rrotoa baiño aundiagoa ba'da beintzat, Ondarru'ko
Udalaren erabakia ontzat artzera beartuak aurkitu-
ko dira.

Zorionak Ondarruko udalari.
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