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Egun on guztioi: 

 

Euskaltzaindiak laurogeita hamar urte bete ditu aurten. Hartara, 

laurogeita hamar urte bete dira Arabako Foru Aldundiak, Bizkaia, 

Gipuzkoa eta Nafarroako herrialdeetako foru-aldundiekin batera, 

Euskararen Akademia sortzeko ekimenari bultzada eman zionetik, 

euskararekiko kezka oso-osorik bereganatuz. 

 

Laurogeita hamar urte geroago, euskararen egoerak Araban, nire 

ustez, hoberantz egin du. Aldi latzak bezain korapilatsuak igaro 

dira Euskal Herrian eta Araban, beti-beti errazak izan ez direnak 

euskararentzat eta euskal kulturarentzat. Hala ere, aurrera egin du 

euskarak Araban, horretarako bilduz ezin konta ahaleko 

euskaltzale eta erakundeen eginahalak eta lanak. 

 

Horien artean, eta ez txikiena, Euskaltzaindiarena. Behinola 

Eusko Ikaskuntza zenaren magaletik sortua, Oñatiko Euskal 

Kongresu gogoangarritik abiatuta, Euskaltzaindiak iraun du, urtez 

urte, Arabako euskalgintzari eutsiz eta sostengua emanez. 

 

Iraun esan dut, eta ekin esan nahiko nuke, Euskaltzaindiak 

ekinean jokatu baitu euskararen alde Arabako lurraldean. 

 

Ekite horretan, beste askorekin batera, partaide ez ezik, 

protagonista ere izan da Euskararen Akademia. Odon de Apraiz, 

Henrike Knörr.... badira gure artean ahantzi ezineko izanak eta 

gogorazioak, egun euskarak bizi duen egoera ahalbidetu dutenak. 

 

Ekiteaz batera, jarraitu ere egiten du Euskaltzaindiak eguneroko 

lanean. Jarraitze horretan, alabaina, guztion laguntza behar du 

izan, agintariengandik hasi eta gizartearen kide guztiengana 



iritsiz, horixe baita euskara eta euskal kultura, bizigarri ez eze, 

gozagarri ere egiten dituena. 

 

Horra, bada, gure urtebetetze eguna, Araban ospatzen duguna, 

erakunde arabarra garelako eta Euskal Herri osoa hartzen duen 

erakundea ere bagarelako, euskararen inguruan. 

 

Euskara bera izan zuten helburu duela laurogeita hamar urte 

Euskaltzaindia sortu zutenek. Guk ere xede berbera dugu, egungo 

errealitateak behar duenari muzinik egin gabe. Euskara beharko 

dugu izan, pentsamolde desberdinen gainetik, arabarren eta 

guztion hizkuntza estimatu eta erabilia, nork bere burua, 

baztertuta baino, gizartean barruratuta eta errotuta ikus dezan. 

 

Laurogeita hamar urte, laurogeita hamar zorion; eta, jakina, 

etorkizunerako bidea ere izan dezala Euskaltzaindiak. Hala 

esango eta azalduko digute nire ondorengo hizlariek, euskaltzain 

arabarrek. Bide beretik ere, Euskaltzaindiak Vitoria-Gasteizko 

Udalarekin batera ondutako egitasmoaren lehen emaitzak eskura 

izango ditugu ekitaldi honetan, hain zuzen ere, Arabako 

hiriburuaren Toponimia Ikerketaren lehen azalpena, bi liburukitan 

emana. 

 

Eskerrak eman behar lan hori atondu dutenei; eskerrak, orobat, 

Euskaltzaindiaren ibilbidea urtez luzeetan ahalbidetu duten 

agintari nahiz gizarte arabarrari; eskerrak zuei, egun honetan 

Euskaltzaindiari laguntzera etorri zareten guztioi, eta gerorako 

gonbita: lan egin dezagun guztiok elkarrekin, euskararen eta 

euskal kulturaren alde, Araban, Euskal Herrian eta mundu osoan. 

 

Hala egin zuten orain dela laurogeita hamar urte arabar haiek; 

hala egitea dagokigu guri ere XXI. mende hasiera honetan. 
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