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2020ko Aberri Egunaren manifestua 

Igande honetan, apirilaren 12an, euskaldunok Aberri Eguna ospatzen dugu. 1932tik Pizkunde Igande 
bakoitzean bezala, «Euzkadi Euskaldunen Aberria» delakoan sinesten dugun guztiok manifestazio bat 
dugu, eta gure konpromisoa berritzen dugu. 

Sabino Aranak, Euskal Herriak bizirik irauteko zuen bide bakarra, gainerako nazioen maila berean egotea 
zela ulertu zuen unea ospatzen dugu. 1882an ekin zion bideari, eta handik gutxira, Euzkadi, errepublika 
konfederal bezala adierazten zuen ideia definitu zuen, euskal lurraldeak, anai-arreba, aske eta berdin 
gisa elkartuta dituen errepublika gisa. 

Izan ere, 1882an, berak, bizkaitar bezala, euskal lurralde hau Espainiak gerra karlisten ondoren 
inposatutako uztarritik askatu behar zela pentsatu zuen. Berehala ulertu zuen Askatasunaren ideia hori 
euskal lurralde guztietara, Frantziako Errepublikaren mende daudenetara eta Espainiako Erresumaren 
mende daudenetara zabaldu behar zela. Estatu konfederala, Euzkadi, osatzera eramango duen 
Askatasunaren bidea markatuz, euskaldun guztiak batzen dituena, bere historia eta tradizio 
partikularrak errespetatuz. 

17 urte zituen. 16 urte besterik ez ziren igaro, euskal herritar bat ez frantziar edo espainiar izan behar ez 
zuela ulertu zuen une hartatik hil zen egunera arte. Denbora labur horretan, lan ikaragarri batean, 
aberria esnatu zuen, eta liberazio nazionaleko mugimendu bat jarri zuen martxan. Mugimendu horren 
ondorioz, gure herria historian suntsitzeko zigorretik salbatu zuen, irabazi zuten hainbat naziori gertatu 
zaien bezala. Berak, gure porrota saihestu zuen. 

Urte zaila da hau gure osasun-krisi orokorra dela eta. Mundu osoko euskaldunok ezin izango gara elkartu 
«Euskal Herriaren Kausarekiko» konpromisoa berresten dugun eguna ospatzeko. Ez da Aberri Egun 
erraza izango. Horregatik, oraingoan, leihoak, balkoiak, sare sozialak eta bihotzak Ikurriñekin bete behar 
ditugu. Gure Nazioaren ikurra. 

Euzkadik behar gaitu. Egunero behar gaitu gure konpromisoarekin, baina Aberri Egun honetan modu 
berezian behar gaitu. Gure kaleak eta gure sare sozialak kolore nazionalekin argiztatuz behar gaitu: 
gorria, berdea eta zuria. 

  

Gora Euzkadi Azkatuta 

 

Eta guztiontzako gure desira: Osasuna eta Euskal Errepublika 

 

«Izan zirelako, gara; garelako, izango dira» 

¡Katea ez da apurtzen! 

« Euskaldunek, hauek hartzen dituzten lurraldean, guztion artean, hiritar onenak izan behar dute» 

« Munduko euskal etxeak, gure herrialdearen ordezkariak dira » 

José Antonio de Aguirre. Lehendakari 



 

 

 

 

 


