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Ametsa ostu nahi izan digute 
JOXAN LIZARRIBAR (ENPRESARIA)

tzen genituen; izan ere, denbora faltaga-
tik sarritan egunerokotasunean egun-
kari bat baino gehiago irakurtzeko
aukerarik ez dugulako.

Zer egin du EGUNKARIAk horrelako
erasoa merezi  izateko? Ziurrenik eran-
tzun bat baino gehiago izango ditu gal-
dera horrek baina niri ez zait burutik
joaten ostegunean bertan burura etorri
zitzaidan pentsamentu bat: euskarazko
komunikabide normal bat bilakatu da
EGUNKARIA eta normaltasunak daraman
indarra dute gu eraso gaituztenak etsai.

Esan dituzten beste aitzakia eta sala-
keta guztiak denborak argituko ditu eta
gaurko gezur eta maltzurkeriak ahaztu-
ko dira eta gordin-gordinean ikusiko
dugu horrek, euskaraz bizitzeak, min
egiten ziela.

EGUNKARIAri egindako erasoak, egi-
tasmo sendo eta
iraunkor bat gel-
diaraztea du hel-
buru. Ohartu dira
euskaldunok oso
identifikatuak sen-
titzen garela goi-
tik behera eta sei
egun zazpitik, gure
hizkuntzan soilik
idatzitako egunka-
ri honekin. Eta hori
lagunok, ez dute
erraz onartuko,
mendez mende
herri bezala lurpe-
ratu nahi gaituzten
inzibilizatu horiek.

Ez gaitezen en-
gainatu, hau atza-
mar luzeak dituen
erasoa da eta hau guztia espainiar bata-
sun handi horrekin batera joan nahi ez
duen guztiaren kontra doan plan bel-
durgarri baten beste atal bat baizik ez
da. Erasoak ez ziren ostegunean hasi,
ez gaitezen horretaz ahaztu.

Behin eta berriro entzun izan dugu
herri honetan Franco ohean hil zela,
bere errejimena indartsu zela oraindik
eta beharrezkoa genuela beste indar
espainiarrekin adostasunetara iristea
zerbait lortu ahal izateko.

Gure artean askotxok pentsatu dute
gure nazioa finkatzeko eman behar

Goizeko zazpiak aldera irratian
entzun genuen berria, tirokatu
baligute bezala sentitu ginen.

EGUNKARIAko langile eta kontseilari talde
bat atxilotuak eta egoitza miatzen. Gure
euskarazko egunkari bakarra itxia. Ezin
sinestua, amorrua, beldurra, dena bate-
ra.

Iragan den ostegunean, amesgaizto
batekin jaiki ginen eta baita ohartu bat-
batean gure normaltasuna indarrez
kendu zigutela. Eguna hasteko modua
suntsitu ziguten, gure hizkuntzarekin
zer gertatzen zen konturatzen ginen
bitartean.

Mila ideia, oroitzapen eta kezka bate-
ra etorri zitzaizkigun eta une hartan
zaila gertatu arren, orden pixka bat jar-
tzen hasi ginen.

1960. hamarkadan euskaldunok,
euskaldun izatea utzi gabe kulturan
parte hartu genezakeela konturatu
ginen eta hasiera hasieratik argi gelditu
zen gure hizkuntzak izan behar zuela
berpizkunde horren protagonista.

Orduan hasi eta egun kultura arlo
hau lantzen jarraitzen duten guztiak,
ongi dakite, nukleo sendoak sortzea,
zer-nolako malda gora den. Hori horrela
izan arren eta orain arte gertatu diren
ekaitz eta lurrikara guztiak gainditu
ondoren, oraindik ere hor jarraitzen du
orduan hasi zen kulturgintza proze-
suak.

1990. urteak iritsi behar izan zuen,
gure ametsa egia bihurtu zela ikusteko.
Mugarik gabeko eskuzabaltasuna eta
ikuspegi baliogarria zuten gizaki
batzuk, euskara hutsean idatziko zen
egunkaria sortzeko abentura sinestezi-
nean abiatu ziren. Baina ez zuen euska-
raz izateagatik ideia konkretu batzuen
biblia izan nahi, prentsa merkatuan
egotea zuen helburu eta hamahiru urte
geroago hori lortua zegoen.

Harpidedun izateagatik etxera iristen
zitzaigunoi edota kioskoan erosten
zutenek, irakurtzen hasi ginen, nahiz
eta hasiera batean euskaraz irakurtze-
ak ohitura aldaketa zekarren gutariko
askorentzat. Esfortzu bat eskatzen
zigun baina pixkanaka normaltasun
osoz irakurtzen hasi ginen. Askok
hamahiru urte hauetan eguneroko noti-
ziak EUSKALDUNON EGUNKARIAn irakur-

diren urratsek Espainiako istituzioen
onarpena behar dutela eta bide horre-
tan nahita nahiezkoa dela istituzio
horiek sustengantzen dituzten alder-
dien laguntza. Baina une jakin batean,
bere oinarrizko egoera politiko antide-
mokratikoa balantzan ikusi dutenean,
inperioak bere baitan dituen deabru
guztiak esnatu eta altxatu dira, guri
gerra irekia deklaratuz.

Historiak oso gaizki tratatu ohi ditu
alde batera begiratu eta ezikusiarena
egin duten herriak. Gerra deklaratzen
digutenean, lehenik gerra horren
dimentsioak ongi neurtu eta aztertu
behar ditugu, eta orduan bakarrik har-
tzen ahal dugu hartu beharreko eraba-
kia: defentsarena, kontraerasoarena ala
etsipenarena, baina geure buruaz beste
egitearena litzateke gerra batean gau-

dela ukatzea. Erre-
alitatea ukatzeak
oso etekin larriak
ekarri ohi dizikio
gu bezalako herri
ez-normalizatua
bati.

Egun pairatzen
dugun eraso honi
gerra deitu diogu,
ez delako herri
honen zati bati
zuzendutako era-
soa, herri guztiari
baizik.

Euska lg in tza ,
eta gaur zehazki
EGUNKARIAri, eraso-
tzen zaionean ez
da euskal erakun-
de bakar bat ere

eraso horretatik at geratzen denik, hau
gu denon aurkakoa da eta uste dut hor-
taz ohartzen ari dela bai gure gizarte
zibila eta beharko luke ere ohartu gure
klase politikoak ere.

Orain horren aurkako neurriak hartu
behar ditugu eta, lan horretan, denok
zeregina dugu. Euskal Herria bat da eta
bere etorkizunaren bermea, euskal
herritar guztien esku dago.

Zekenkeri, kaxkarkeri eta mixerable-
keriak ez dute lekurik gure herriaren
une kritiko honetan, eta zinez uste dut
gure herrian gehiengoak horrela pen-

tsatzen duela, elkarlanaren unea dela
eta jarrera sektarioak, etorkizunak
berak irmoki zigortuko dituela.

Ez dadila gertatu Alemanian 1933-
39ra gertatu zena. Lehen judua, judu
izateagatik atxilotu eta erbesteratzen
zutenean, eroso bizi zirenak beste alde-
ra begiratu eta pentsatzen zuten:
«Gauek zerbait egingo zuten hori gerta-
tzeko, baina ez dago bedurrik niri ez zait
gertatuko». Urte batzuen buruan miloi-
ka izan ziren erail eta erreak.

Beldurra, amorrua...

Azkenik zerbait esan nahi nuke EGUNKA-
RIAren ixteak dituen beste bi alde bel-
durgarriei buruz. Ostegun goizean esan
behar dut beldurra sentitu nuela hasie-
ran, gero ziurgabetasuna eta amorru
ikaragarria. Aitortu behar dut hasiera
hasieran zer egin ez nekiela gelditu nin-
tzela baina EGUNKARIA egunero egiten
duen taldeak aurrera jarraitzeko era-
kusten zuen jarrera ikusteak eguna sal-
batu zidan. Hauek bere etorkizuna
zalantzan dutenean, herri bezala gure
normaltasuna salbatzeko prest baldin
bazeuden, zer eskubide nuen nik sun-
tsituta sentitzeko? 

140 lanpostu gelditu dira blokeatuak,
eta 140 soldata horiek hainbat familia
dituzte atzean. Gure gizartean, 140 lan-
postu edozein lantegietan arriskuan
jartzen direnean, garrantzia politikoa
hartzen du arazoak. Ez dezatela gure
erakundeek ahaztu euskalgintzan ere
langileek kobratu behar izaten dutela
bizi ahal izateko.

Eta azken-azkenik, emozioz beterik
esaten dut, EGUNKARIAren zutabe izan
diren atxilotuak ezin dira segundo
batez ere ahaztu eta alde batera utzi.
Guk ondotxo dakigu zergatik atxilotu
dituzten, ez esaten ari diren gezurren-
gatik baizik eta gure identitatearen
zutabeak eskuzabaltasun osoz gu guz-
tiontzat defenditu dituztelako. Eta, azken
finean, gu bezalaxe izateagatik, euskal-
dun izateagatik.

Iñaki, Juan Mari, Txema, Fermin,
Xabier O., Xabier A, Luis, Inma, Pello eta
beraien familiei besarkada bana, eta
hiri Martxelo, bihotzez esker mila nire
laguna izateagatik.

‘EGUNKARIA’

EGUNKARIAri egindako erasoak,
egitasmo sendo eta iraunkor bat
geldiaraztea du helburu. Ohartu
dira euskaldunok identifikatuak
gaudela euskarazko kazetarekin  

GERRA

Egun pairatzen dugun eraso
honi gerra deitu diogu, 
ez delako herri honen zati bati
zuzendutako erasoa, herri
guztiari baizik 


