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Euskeraren Batasunaz

1.° Euskera batu beafik bai al dago?

Irakurgaiak indar aundia artzekotan bearezkoa da;

bearezkoa da izkelgi bat Euskaleri guzian edo gei- 

nean aditzea. Euskerazko egunaririk esaz ta erderaz

ko egunariak zoko guztietan sartzen diralako euskal

dun ta euskalzale asko erderaz oldozten (pentsatzen) 

ía beraz euskeraz gaizki idazten oitu egin dira, beste 

euskalzale batzuk erderaz besterik eztute idazten, ga- 

rantzi andiko gauzetaz ezin dute oso gaizki besterik 

itz egin ta idatzi ta ofegatik euskera baztertzen dute.

Egunaria beaf degu, egunari aundia ordea ía gaur

ko egunean zaila daña, izkelgi bat aufaíu ezkero 

efaztu egingo liízeke. Gaurko egunean askok beren 

efi ta txokoko euskera besterik eztu nai; izkelgi bat 

autatu ezkero besterik gertatuko da.

2 .° Gaurko egunean Euskalefian jendea lenago 

baño geiago mugitzen da; bestetik euskaldun batzuk 

beste batzukin oso nekez alkar aditzen dute ta ofega- 

tik askotan erderara jo egin oi dute; izkelgi bat alde 

guzietara zabaldu ezkero ezta au gertatuko ala orain 

aña ezda gertatuko.

¿Zein autatu?

Bizkaiko euskera?

Bizkaitafak ta napafak alkaf gaizki aditzen dute.

Bein batean Naparuko nere lagun bat bizkaitar 

batekin Iruña’n itz egiten asi zan baño alkaf ezin adi
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tu... ta alde egin zuten euskaldunak ezpalira bezela. 

Nere lagun au Burunda’fa zan. Burunda’ko euskera 

da Ñaparan Bizkaiko euskerarekin antzjjt aundiena 

duan euskera.

Donibane Garazi’n emengotarak ta Bizkaitafak 

ezin alk&r aditu ornen zuten.

Burundarentzat Bizkaiko euskera zala bada zala- 

goa izango da gañerako ñapar ta lapurtarenzat, are 

zalagoa izango da xuberotarentzat.

Beraz ez da Bizkaiera autatu beaf.

Lapurdiko Euskera?

Goian esan degunetik lapurtafak ta bizkaitarak_ •

alkaf aditzeko oso gaizki ibiíiko dirala ateralzen da.

Bizkaitafak asko dira lapurdiko Euskera autatu 

eskero baztertuak bezela geldifuko lireke.

Beraz ez da Lapurdiko euskera autatu beaf.

¿Xubero'ko Euskera?

Ezta ere Bizkaiera ta Lapurdi’era baño gutxiago 

aditzen da-ta.

Gipuzkoako euskera?

Auxe da geien aditzen daña Napafuan, Bizkaian 

eta Laburdin.

Bizkaian izkuntza ontan egindako itzaldiak adi

tzen dituzte, Napafuan ere bai, Lapurdi’n ereberdintsu 

izan bear du, auzoan dago ta.

Bera Gipuzkoera izkelgi guzien erdian dago ta 

oregalik da toki geiagotan aditzen daña.

Beraz au autatu bear da.

O y e r e g i ’t a r  A it a  B u e n a b e n t u r a  

(Arbelaitz)


