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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Herri agintariak aipatzen hasi beharko banu ere, nondik hasierez nuke jakingo 

aurten honetan eta hastekotan, eta batzuk aipatzekotan bai aipatuko nituzke, 

nola ez, Eusko Legebiltzarraren buru anderea, lehendakari ohia, hiru aldun 

nagusiak, sailburuok, sailburuorde, Justizia ordezkari guztiok, Donostiko alkate 

jauna, herri agintari, herri ordezkari, giza taldeetako ordezkari nagusiok, jaun 

andreok, arratsalde on eta ongi etorri ekitaldi honetara. 

 

Ongi etorri, bereziki, ospakizun hau gurekin partekatu nahi izan duzuen Aragoi, 

Asturias, Balear Uharteak, Galizia eta Kataluniako gobernuetako ordezkariei. 

Ospakizuna ez ezik euskara bera ere partekatzen dugun Nafarroako gobernuko 

ordezkariari.  

 

Denak ditugu bidelagun hizkuntza aniztasunaren aldeko lanean. Pozgarria da 

guretzat zuek gaur gure artean izatea, Euskararen Nazioarteko Egunean.  

 

Mezu indartsu bezain itxaropentsua zabaltzen ari gara lau haizeetara. Hau da 

mezua: hizkuntza aniztasuna da Europaren eta Estatuaren ezaugarri 

argienetako bat; guztioi dagokigu hizkuntza aniztasuna sustatzea eta 

bermatzea.  

 

Herri-aginte guztien egitekoa da hizkuntza aniztasuna hauspotzea. Ezertan ez 

gara kolore bakarraren zale, ez gara uniformitatearen adiskide: aniztasunak 

aberasten gaitu eta aniztasuna aberasten dugu.  

 

Autogobernuak ahalbidetu du euskarak gaur ezagutzen duen aurrerapen 

historikoa, mundu zabalean aitortua. Gure gizarte osoaren eta herri-aginte 

guztien lan eta konpromisoari zor zaiona. 

 

Askorenak dira merezimenduak. Gaur egun euskararen alde lanean ari 

garenonak. Nola ez, gure aurretik aritu direnenak ere bai. Modu batera edo 

bestera pentsatu arren, denok bere baitan jasotzen gaituen euskara bat nahi 

dugun guztiona. Euskarak euskal herritar guztiok batzen gaituelako. 
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Merezimenduak aipatzen hasita, multzo garrantzitsu bat hartu dugu kontuan 

aurten. Euskarara beste hizkuntzetatik hurbildu direnak. Beren lehen hizkuntzari 

uko egin gabe, euskara ere besarkatu dutenak. Euskararen hautua egin du 

euskaldun berriak, eta horixe bera nahi dugu euskaldun izatea: hautua. 

 

Euskaldun berriekin hazi da euskara. Euskaldun berriek sendotu egin dute 

bizikidetza, eta errotu egin dute guztion arteko errespetua, gizarte 

kohesionatuago baten bidean. 

 

Euskaldun berriek argiro erakutsi dute euskara ikastea posible dela, gogorik 

baldin bada, aukerarik baldin bada eta egingarria den ahalegin bat egiten bada.  

 

Beraz, eskerrik asko handi bat esan nahi dizuet gaur, bihotz-bihotzez, euskal 

gizarte osoaren izenean eta, oso bereziki, euskal hiztunon izenean.  

 

Eskerrik asko, bai zuei, euskaldun berrioi, bai bidelagun izan dituzuenei ere, 

batik bat euskaltegiei. 

 

Merezi du gaur gogora ekartzea zer nolako baldintzetan hasi ziren 

helduentzako euskara eskolak. Norberaren aisialdiari puskak kenduz ikasten. 

Askotan, borondate hutsez eta musu truk aritzen ziren irakasleen eskutik. 

 

Gaur, helduen euskalduntzea jarduera sendoa da gure gizartean. Euskararen 

aurrerabideari ekarpen aberatsa egiten diona, etengabe.  

 

Bizikidetza jarri dugu gure hizkuntza politikaren ardatzean. Pertsonak helburu 

ditugulako. Kohesioa delako gure gizartearen indarraren iturburua. Euskara 

sendotzeak gizarte gero eta elebidunago baten bidean jartzen gaituelako. 

 

Euskararen bizi-indarraren ezinbesteko bermea dira euskaldun berriak. 

Sekulakoa da gizarteari egiten dioten ekarpena. Ekarpen bikain horren lehen 

izena aipatuko dut: Esteve Materra, 1617an arrasto dokumentatua utzi zigun 

lehen euskaldun berria. Gaur gogoan ere Gabriel Aresti, joan zen mendean 

euskararen eta euskal literaturaren modernizatzearen aitzindaria. Euskaldun 

berrien ondoan, etxean euskaraz ikasi, txikitan galdu eta gerora euskara 

berreskuratu zuena: Jose Antonio Agirre gure aurreneko Lehendakaria.  

 

Euskaldun berriak jarri nahi izan ditugu aurtengo Euskararen Nazioarteko 

Egunaren ospakizunaren muinean. Horregatik bultzatzen ari gara omenaldi bat 

den ekimena: “Euskaldun berriaren gunea” izendatzea gure herrietan. 
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Euskaldun berriak gure bizi poza dira. Euskaldun berrien jarrera eta jokabidea 

bete-betean dira poziktibity! 

 

Bat egin dugu Euskadiko herri aginte nagusiok. Batasun horrek modu ezin 

hobean irudikatzen du euskarak aurrera jarraitu ahal izateko duen premia 

nagusietariko bat. Adostasuna da premia hori.  

 

Urrats bat da Euskadiko herri-aginte nagusiok aurten eman duguna. Mesede 

ederra egingo genioke euskarari, urrats horren ondoren beste urrats batzuk, 

asko, etorriko balira. Elkar hartuta. Adostasunean.  

 

Adostasuna, euskaldunok euskara beti izan dezagun.  

 

Eskerrik asko. 

 


