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A spaldion Iñaki, gure Iñaki, betiko Iña-
ki eta betirako gura genduken Iñaki, 
atzetik, aurretik, alde guztietatik ibili jat 

zeozer idatzi bear dodalakoan ZER-en 40 urteu-
rrena dala eta. Aurreko baten Kepa Uriarteren 
eriotza zala eta, bardin ibili zan. Berbea emon eta 
zorra ordaindu neutsan, naiz eta ostean zordu-
na biurtu nintzan barriro geiago idatziko nebala 
esan neutsolako.

Guadiana ibaia agertu eta desagertu egiten dan 
moduan orrelaxe nire idazkitxoak aldizkari one-
tan. 40ren bat urte izango dira, 39 zeatzago esa-
teko 9garren zenbakian leenengoz agertu nintzan 
eta, zeozer idazten asi nintzala. Gero sasoi baten 
alde batera itzi neutsan lan orreri, baina Martinen 
eraginak bidera ekarri ninduan barriro denpora-
txo batez. Berba gitxigaz asko esaten eban gizona 
Martin.

Aurreneko denporak gogoratu bear badira, asi 
gaitezan. Lanean asi barria, Bilboko ikastola ba-
ten. Oraindik ikastola izena ere ez eben onartzen 
eta ikuskariek ere “kristauz idatzitako” koaderno 
edo ingurraztiak erakusteko eskatzen ebazan, naiz 
eta erlijioko koadernoa izan; barrabana! koaderno 
kristauagorik ezin emon ba! (neuri gertaturikoa). 
Martineri kontatu neutsanean abertzalea izatea 
pekatua zala emoten ebala esan neutsan. “Neuk 
parkatuko deutsut pekatu ori” erantzun eustan. 
Abade danatarako.

Nire gomutapenak Euskerazaleak erakundea-
ren gelatxo batera eroaten nabe; maai baten in-
guruan ainbat aldiz alkartu ginan Bernar Ibarra, 
Iñaki Egurrola, Anton Landajuela, Martin Ola-
zar, Josu Arenaza. Iñaki Zubiri, ni neu... Baten bat 
geiago ere egongo zan bearbada baina ez naz go-
goratzen. Izendatzen ez badot parkatu naiala eta 
zuzentzen badeust onartu eta parkamena eskatu-
ko deutsat barriro. Maai buru Martin eta guztion 
elburu Bizkaiko euskerearen iraupena. Batzarrean 
ez egon arren atzetik ez egoan talde makala idaz-
le moduan: Lino Akesolo, Santi Onaindia, Iñaki 
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Zubiri, Bixente Latiegi, gizpuzkoeraz idatzi 
arren euskalkien aldeko gizon gartsua, Pauli-
nen bertsoak, Agustin Zubikarai ondarruta-
rra, … zerrenda luzea, euretariko batzuk ile-
ro utsik ez ebenak egiten. Orduan gazte eta 
txiki sentitzen nintzen alakoen artean. Gaur 
egun txiki baino ez.

Nire txikitasunean beti eskutatu dot nire 
izena goitizenen baten menpe, “aberkide”, 
“itxas alde”…, eta parkatuko nau irakurleak 
oraingo onetan ere eskutatzen badot. Aurre-
tik aipatutakoen orkatilaren alturera ere ez 
naz eltzen nire izena argitara emoteko, lo-
tsatu egiten naz. Naiz eta nire lan ibilbidean 
sarritan jendaurrean berba egin bear izan 
dodan lotsa poltsikoan gordeta, ez naz gau-
za oraingoan nire izena orrelako pertsonen 
ondoan jartzeko.

Maisu ederrak ziran ikasi gura ebanen-

Lino Akesolo
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tzako. Denpora gogorren semeak, askori 
begiak zabaldu eta bidea erakutsi ebenak, 
itxura baten onoiz nekatzen ez ziranak eta 
unerik gogorretan ere areioaren aurren 
makurtzen ez ziranak. Txapel-oker asko 
orren lekuko. 

Posta elektronikobako denpora aretan, 
artikulotxoak eskuz emon bearra egoan, 
inoiz Bermeora edo Mungiara ere joan 
bear Martinegaz egoteko. Gero beraren 
zuzenketak, idazkia barriro makinaz ida-
tzi, eta irarkola edo inprentara eroan. Or-
duan ordenagailua izan baleu! Sasoi are-
tako baliabideekaz ekoizpena oparoa izan 
zala esan geinke, baina zer izango ete zan 
gaurkoekaz?.

Eta bizkaieraz, korrontearen kontra 
uger egitea inoiz ez eredugarriago. Batue-
ra zan modernoa, bizkaiera eta beste eus-
kalkiak atzean geratutakoen eta zaarren 
kontuak ziran. Eta modaren kontra joia-
na markatuta gereatzen zan… atzerkoia. 
Gero denporaren ostean orduko modaren 
jarraitzaile batzuk bizkaiera goraipatu eta 
erabiltzen asi dira… besteak beste ber-
tsolari ospetsu batzuk. Inoiz konturatuko 
ete gara euskalkiek, bizkaiera barne, gor-
detzen daben altxorraz?. Eredu formalak 
bearrezkoak dira bai, baina ez itxiak, bes-
tela aberaztasuna galtzeko zorian jartzen 
gara. Zenbat astokeri egin dira eta egiten 
dira batasunaren izanean: artegintzan, iz-
kuntzan, politikan (una, grand… tik gaur-
ko estatuaren batasunerainoko), Batasuna 
eta “batukeria” (or doa berbea baten batek 
iztegiren baten sartu gura badau)

50 urte Euskarazaleak, DEIA-k ere 40 
bete ei dauz, Euskerazaintza ere ortik ibi-
liko da, urteurrenen urtea izango da ba au!

Bixente Latiegi

Baina… zenbaki borobilak ospatu bear 
dira bakarrik? Norberak zelan ospatzen 
dauz urteak? Urtero!! Ba orixe! Zergaitik 
itxaron 40 urte bete arte? Gaur eguneko 
egoran aldizkari batek eta, gainera, orren 
eremu txikikoa, lurraldez eta irakurlez, 40 
urte betetzea ez da txantxaetako kontua. 
Begiradatxo bate motea baino ez dago az-
kenengo 40 urteetan zenbat komunikabi-
de, aldizkari, egunkari, irrati, telebista…, 
sortu eta desagertu egin diran. Benetan 
arro egoteko modukoa!!!
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Ileroko aldizkariaren atzean lan andia 
dago eta ez pertsona askorik egiteko. Ona el-
duta “damu dot jauna” abestuteko unea etorri 
jat. Lanen artean aldizkariari jaten emotea 
dagoalako… idaztea, lantzoak bialtzea. Bai-
na… (beti dago atxakiren bat) badirudi ez 
dogula ataratzen ilean ordu pare bat zeozer 
idazteko: Zer esanik ez? Esan bearrekoak ta-
berna ondoko alkarrizketetara mugatu?, Lo-
tsa? Bildurra? Beste edozeer ala danen naas-
tea? Bakoitza bere pekatuen jabe egin daitela, 
ni neureetaz.

40 urte oneetan zenbat geratu jakuz bi-
dean? Zerrenda luzea litzateke bizitzaren 
legeak eraginda itzi gaituen pertsonena. Ze-
rrenda luzea zenbatekoaren aldetik eta andia 
euren izakeraren aldetik. Seguru nago gure-
gan batzuk beste batzuk baino eragin geiago 

Seguru asko dirana eskertu bearre-
koak, izandakoak eta diranak, baina da-
nen gainetik, nire ustez, eta inori me-
rezimendu txikienik ere kendu barik, 
Martin,… Martin Olazar. Bera barik 
aldizkari au bideragarri izango zan?. Ez 
dakit. Baina gaur bera barik ere emen 
dago. Zelan? Bidea erakutsi euskulako 
esango neuke. Bidea zein dan eta zelan 
egin: elburua argi, oztopoak gainditu, 
eutsi lanari, jausi eta altxatu, ekin, ekin 
eta ekin. Bein eta barriro ekinaren eta 
ezinaren kontua. Gestinoa edo kudea-
keta deitzen dautse gaur egun. Dana 
dalako, txapela kentzen dot etxea zutu-
nik iraun daian lan egiten dabenen au-
rrean! Eskerrik asko.

Iñaki Egurrola
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Ez dakit zelan itxi idazkia. Naiga-
bean jasi eta “azkenengo mohikanoak” ga-
rala sentituz?. Etorkizun bako aldizkari 
eta euskalkia dala esanaz? Itxarpenari 
ateak eta leioak zabalduz? Bai!! 40 urte 
iraun badauz ZER onek 41 ere iraungo 
dauz baina ez gaitezan aaztu urtero-ur-
tero “prorroga” edo luzapena eskatzeaz 
eta URTERO OSPATU DAIGUN. 
Au ZER da eta ez EDOZER.

izan dabena, urbilago euki doguzalako, 
arremon estuagoa izan dogulako, eremu 
desbardinetan ikusi garelako… baina, 
nigan asko edo gitxi danak izan dabe 
eragina arlo askotan gainera. Zelan 
aaztu Iñaki Zubiriren serio-
tasuna, Josuren aber-
tzaletasuna, An-
tonen umore fin 
arratiarra, Iñakiren 
lana (iñurriak eu-
rak ere ez) eta Mar-
tinen… Danak dana 
baina batzuk, bakoitzak 
berea, apur bat geiago.

EUSKERAZALEAK ALKARTEAK, urte guztietan 
lez aurten be, ipuin sariketea iragarten dau, 
oiñarri-arauak oneik dirala:
–  Ipuiñak euskeraz eta erriak erabilten dauan 

euskalkia erabilliaz idatziak izan bearko dabe eta 
idazkerea, EUSKERAZAINTZAk argitaratua eta 
ZER aldizkarian erabilten dana.

–  Ipuinak asmaturikoak edo errian batuak izango 
dira, ez idatzita dagozanak edo itzulpenak.

–  Luzeera iru orrialdetik lau orrialdera, idazkiñez 
idatzita eta bitarte bi dirala. Saria irabazten 
dabenak ZERen argitaratuko dira. Saririk irabazten 
ez dabenak be bai ipuiñaren barrenean idazleak 
baimena emoten dauanean.

–  Azillaren azkenerako EUSKERAZALEAK 
ALKARTEAren etxean egon bear dabe. 
Abenduaren azkenerako emongo da maikoen 
erabagia eta
ZERen agertuko da, Urtarrillean.

– Sariak bost izango dira:
 1.ª  300 euro
 2.ª  240 euro
 3.ª  180 euro
 4,ª 120 euro
 5.ª   60 euro

–  Ipuiñak izen ordeagaz bialdu eta karta-azal 
txiki baten barruan izen-ordea ta izena.

– Epea azillaren azkenera arte.
–  Mesedez bialdu CD, disketea edo 

internet bidez: 
info.euskerazaleak@gmail.com

Laguntzaille

Colon de Larreategi, 14 - 2.º dcha.
48001 BILBAO
Urrutizkina : 944 235 322
www.euskerazaleak.biz
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Egu nak:  astelen eta  eguasten 

edo  astearte eta  eguenetan

Orduak: Goiz eta arra tsal de

Orda ña: 150 €

Izena emo te ko tokia: Eus ke ra za leak

Colón de Larrea te gi, 14-2  

urru tiz ki ña 94 423 53 22 

Bil bao 48001

Asiera: urriaren 11an
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Días: lunes y miér co les 

o mar tes y jue ves

Horas: Maña na y tarde

Curso com ple to: 150 €

Ins crip cio nes: Eus ke ra za leak

Colón de Larrea te gi, 14-2 

Telé fo no 94 423 53 22 

Bil bao 48001

Comienzo: 11 de octubre
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