EUSKERA

EUSKERA ZABALTZEN
EUSKARAREN MUGA BERRIA
Euskal kulturaren giroa gaur ikusita, auxe esan bear:
euskararen mugak lertzen daudela.
Ortxen dugu Errioxa'ko eredua. Gero ta geiago
dabiltz euskal aztarnak astintzen: San Millan'go LIBURU ZARRAK direla, Gonzalo de Berzeo ' ren olerkiak,
lur-izenak eta abar. Dantzekin zer esanik ez. "Katxi"
delako dantzaria, Ebro ibaian bi alderdietan arkitzen
dugu.
Azkeneko berria galanta da. Errioxa'n ez dute bakarrik euskal kultura aipatzen, orain Errioxa'ko gizaseme
batzuek zutik jartzen ari dire, euskara ikasteko gogoa
erakutsiz. Ikusi bear adibidez Kalagurria ' ko GAZTE
TALDE. Gertakizun oneri buruz bizpairu jokabide
eman ditugu (Euskara ta Kalagorria (Calahorra), Diario
de Navarra 1997-3-2).

Gazteiz'ko Jaurlaritzan: Josune Aristondo Akarregi
Bizpairu arte geroago, Gazteiz'ko Jaularitzan nengoen. Josune Ariztondo Akarregi'k `Xabier Aizpurua
Telleria'k onartu ginduzten. Guretarrak iru giñen:
Augustin Zubikarai, J.M. Murua ta ni. Bi ordu iraun
zuen gure elkarizketak. Buru-belarri zeuden guri entzuten. Gure gaietaz mintzatu giñen. Gero Errioxa'ko gazte-talde baten euskalzaletasuna agertu nien, batez ere
euskararen irakasle baten bearra Kalagurria ' n. Zutik
jarrita, alaitasunez beterik erran zigun Josune Aristondo'k: Bidali ezaidazu neregana Kalagurri ' ko gaztea eta
nere gain artuta bidaliko diet euskarazko irakaslea".
"Euskarari laguntzearren, zernai egiten dugu " , jarraitu zion. Josune Aristondo oartu zen euskara dela Euskalerriko ardatza ta Gazteiz'ko Jaularitzaren langille argia
bezala zai zegoen nunai euskal gogoa zuzpertzeko.
Orrelako arrera onarekin lasaitu giñan.
Etxera iritxita, Luis Antoñana Lopez, Kalagurri ' ko
gazteari deitu nion, Gazteiz'ko berri pozgarria emanez.
"Txundituta utzi nauzu, ori berri ona!": erran zidan.
"
Lizarra ' ko Euskaltegiko Xabier Azanza'rekin arremanetan nabil... eskerrikasko", jarriatu zuen.
Zorionenz eta euskaldun ziñezkoei esker, euskeraren
muga berriak aurrera dijoaz...

Euskara serbitzua
Errioxa ' k len euskal nortasuna Nafarroa'kin lotua
zeukan. Orregatik uste genuen, berriz Errioxa'ri Nafarroa ' k lagundu bear liokela bere euskal nortasuna pixten. Bidezkoa zeritzaidan. Pozgarrizko berri oneri buruz
idazlan bat egin nuen eta idazlan ori besazpian artuta,
Nafarroa'ko Jaurlaritzak Iruñan daukan "Euskara serbitzua" delako lantokira joan nintzan berria ematera ta
Kalagurri'ko gaztentzat laguntza eske. Aukera ezin
obea Nafarroa ' rentzat, Errioxa'rekin arremanetan izateko. Gau-eskoletako zuzendariaren atea jo nuen. Gogo
on gutti azaldu zuen eta ezezkoa eman zidan, Nafarroa ' k ezer gutti ikusi bear zula neraman Errioxa'ko ereduarekin. Entzuteko gogorik ere ez zula, oartu nintzen.
Zuzendariarekin mintatzeko aukera eskatu nion.
Ezezkoa eman zidan, baita ateak itxi. Ikaragarrizko
diruak kostatzen diren lantokiak, zertarako? Euskara,
oien eskuetan ain garesti ateratzen dela, gutxienez ardura azaldu. Aien aurrera joan bear, ateak sugur antzinean
ixteko. Euskarari eragozpenak jartzeko ez daude ordainduak. Ez aztu, zergako diruarekin ordainduak daudela.
Nun dago euskararen maitasuna?
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