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Iñaki Etxeleku Baiona

Ikasle gisa, 1982an sartu zen
AEKn Jakes Bortairu (Parise,
1957). 1987an elkarteko langile bi-
lakatu zen, koordinatzaile gisa,
Ladix Lanouguere Arrozagarai-
ren ordezkatzeko. 
Zergatik ikasi zenuen euskara?

Erran nezake, nagusiki, motiba-
zio politikoa banuela. Militante
abertzale bilakatu nintzen lizeo-
ko garaietan, hainbat dinamika-
tan parte hartu, errefuxiatuen
sostenguan, Txiki eta Otaegi au-
zia, 1975ean... Lehenik, espainola
ikasi nuen errefuxiatuekin, eta,
gero, 16 urterekin hasi nintzen
euskara ikasten. Logikoa zen mi-

litante abertzalea izanik euskara
ikastea.
Logikoa zen militante abertzale

ororentzat, ala batzuentzat?

Garai hartan, militante abertzale-
ak ez ginen hainbeste, baina, bai,
abertzale guztiek euskara ikasten
saiatzen genuen. Taldeetan edo
guhaurrek antolatzen genituen
ikastaroak —ez baitzen AEK beza-
lako egiturarik 1970eko hamar-
kadan—. Mende Berri taldean ba-
genuen. Ez zen beti emankorra,
taldeak ez baitziren iraunkorrak,
irakasleak ez ziren formatuak,
gaztetan aldaketa anitz baitira. 
Euskara gero militantzia mun-

duan erabiltzeko bidea zen?

Ez hainbeste. Ni ibiltzen nintzen

mugidetan, Baionan, gero Borde-
len, euskaldun gutirekin topo
egiten nuen. Gehien-gehienak
erdaldunak ginen, nahiz eta fa-
milia euskaldunekoak izan. Ez
genuen hainbesteko loturarik
barnealdeko jendearekin. Baio-
nan bazegoen errefuxiatu andana
bat; haien artean euskaldunak
ere baziren, baina erdaldun fran-
ko. Dudan oroitzapena da nagusi-
ki espainolez ari zirela. Biziki fite
eta naturalki espainolez egiten
ikasten genuen. Hegoaldeko pro-
paganda politiko guztiak, ETAko
agiriak, barne aldizkariak, espai-
nolez irakurtzen genituen. Eus-
kara ez zen beharrezkoa. Ondotik
etorri da hori. Gure taldeetan ere

frantsesa zen hizkuntza nagusia.
Euskara funtzionamendu hiz-
kuntza bilakatzea askoz beranta-
go etorri da. Enbatako bilkuretan
—nahiz eta euskaldun batzuk ba-
ziren—, aski normala zen hastetik
frantsesera pasatzea. Ibili naizen
Herri Taldeetan, nahiz eta euskal-
dun franko izan, politika hizkun-
tza frantsesa zen, argi eta garbi.
Trufatua izan zara Parisen sor-

tua izanagatik. 

Bai, Lehen Mailan, Angelun, bi
gauza entzuten nituen: ‘Parisien
tete de chien, parigo tete de veau’
(Zakurburu, paristarra, aratxe-
buru, Parisko); eta ‘T’es con où
t’es basque?’ (Zer haiz, pitoa ala
euskalduna?). Arrunta zen.

Abertzale munduan ere bai?

Ez, batere. Ibiltzen nintzen mugi-
detan, hain zuzen, baziren kan-
potik etorritako gazte batzuk,
Euskal Herrirat etortzen ziren
motibazio politikoengatik. Garai
hartan, borroka abertzaleak Eu-
ropan zehar bazuen arrakasta.
Burgosko Prozesua izan zen. Txi-
ki eta Otaegiren eta FRAPekoen
kontrako heriotza zigorrak Euro-
pa osoa mobilizatu zuen. Euskal-
dunak erresistenteak ziren, ETA-
ren borrokak bazuen fama ezke-
rreko sektore guzietan. Ez ziren
terroristak deitzen, baizik eta
erresistenteak. Beraz, bereziki
Baiona inguruan ez zen batere
halakorik sumatzen. Haatik, sen-

«Euskal Herria baldin bada, 
hor da, momentu horietan»
Jakes Bortairu  b AEK-ko Iparraldeko koordinatzailea

Heldu den ostegunean abiatuko den Korrika erretretarat joan aitzineko azkena izanen du Jakes Bortairuk
AEK-ko Ipar Euskal Herriko koordinatzaile gisa. Hogeita hamabi urtez aritu da karguan militante akiezina.

2 IPAR EUSKAL HERRIKO HITZA
Ostirala, 2019ko martxoaren 29aElkarrizketa



titu dut barnealdekoen aldetik:
kostaldekoak ‘gazte gauchiste
horiek’, ez egiazko euskaldunak,
eta hola... Eta momentu batetik
goiti euskara ikastea bilakatu zen
erronka politiko. Sinesgarritasun
kontu bat. Behar genuen frogatu
besteak bezainbat euskaldun iza-
ten ahal ginela. Bereziki eztabaida
politikoak zirenean, desadosta-
sunak, elementu hori azaleratzen
ahal zen. 
AEK-ko koordinatzaile bilaka-

tzea hautu bat izan zen? 

Hala gertatu zen. Langabezian
egon nintzen aski luzaz, eta, ibil-
tzen nintzen lagun eta militante-
en artean, baziren AEK-ko sor-
tzailetarik batzuk. Postu hori li-
bratu zelarik, onartu nuen. Ez
nuen izan hizkuntzarekiko boka-
zio berezia, motibazio franko po-
litikoa nuen. Ondotik garatu dut
gehiago. Baietz erratean ez nuen
pentsatzen han egotea 32 urtez
[irriak]. 
Nola egin zenuen jauzia hizkun-

tzaren aldeko borrokarat?

AEKn sarturik, ez da edozein lan;
militantzia ere bada. Hasi nintzen
neure burua formatzen hizkun-
tzaren hainbat kontutan: sozio-
linguistika, hizkuntza borroka;
Euskal Herrian eta kanpoan hiz-
kuntza gutituen aldeko borroka

nola eramaten zen. Deskubritu
nuen hainbat gauza, eta delibera-
tu nuen AEKn egin lanaz gain
beste gauza batzuetan inplika-
tzea. Besteak beste, 1989an, beste
lagun batzuekin, Euskal Herrian
Euskaraz-en Iparraldeko adarra
sortu genuen. Bide seinaleen di-
namikan izan zen: seinale taulen
zikintze, desmuntatze eta hori
guztia. 
Nola ikusten duzu ordutik hona

AEK-k izan duen bilakaera?

Erran nezake izan dela Sortzea-
ren hamarkada: 1980-1990. AEK
osatu zen 1980an, eta Hegoaldeko
laguntzarekin AEK-ko federazio-
an integratu. Garai hartan, soilik
federazioa zen. Lehen hamarkada
zen, lehen garapen fasea. Komu-
nikazio kanpaina handiak, afixak
denetan, umorearekin, orduan
franko deigarriak. Korrikak ere
lokomotor lan ikaragarria egiten
zuen. Denbora berean, gauza bi-
ziki bortitzak gertatzen ziren: 
GALen hilketak, adibidez. IK-ko
borroka ere hor zen, atxiloketak,
errepresioa. Batzuek ‘kriminali-
zazioa’ sustatzen zuten, euskal-
dun kutsua zuen edozer hilketa
edo atentatuei lotuz, eta jendea
benetan beldur zen. Kopuruetan
gorabehera franko eragin zuen. 
Bigarren fasea?

aldikoz, Hizkuntza Politikaren
kontzeptua eta proiektua. Lurral-
de Antolaketan bazen atal bat
hizkuntzari buruzkoa, eta hone-
tan, azpiatal bat: lehen aldikoz ai-
patu helduen irakaskuntza. On-
dorioz, etorri ziren diru laguntza
iraunkorrak. 
Egituratzen segitu duzue?

Hegoaldeko AEKren laguntzare-
kin, hasi ginen garatzen. Konkre-
tuki, gure sarea hobeki defini-
tzen, tokiz toki, jendea profesio-
nalizatuz, formatuz, material
didaktikoa ekoitziz. 2000. urtetik
garapen garai inportantea izan
zen. Bihurgune bat izan zen eus-
kalgintzan. Manifa anitz eginak
izan ziren ofizialtasuna galdegite-
ko, Eurokarta eta beste. 2000-
2002ko urteetan egin zen oharra
zen segitu behar zela eskatzen
gure eskubidea delako, zor digu-
telako, baina ezin ginela beha
egon aldatu bitartean. Hemengo
botere publikoak, hautetsiak be-
har genituela lotu euskararen bo-
rrokari. 44 herriko etxek sinatu
zuten engaiamendu bat. Bazen
atal bat formakuntzarena, eta
AEK-k proposatu zituen lehe-
nengo Xede taldeak. 

Gero, eboluzio politiko inpor-
tanteak etorri dira. 2005ean,
nahiz eta Ipar Euskal Herriak ez
zuen inongo ezagupen politiko-
rik, sortu zen egitura ofizial bat:
Euskararen Erakunde Publikoa,
hizkuntza politika garatzeko.
Oraingo garaia zein litzateke?

Erran daiteke 2005-2010etik goi-
ti, Iparraldeko AEK-k sare ongi
antolatua baduela. Segitzen du
boluntarioekin lan egiten. Urtez
urte, nahiz eta baden abandonu
inportantea, de factoehunka jen-
de biltzen da euskararen ikastera.
Segitu dugu ikastaroen dibertsifi-
katzen, ikastaro intentsiboak ga-

ratu ditugu. Xede taldeen
arloa etengabe garatzen
da. Urtero, 150-250 pro-
fesional artean ari dira
euskara ikasten lan den-
boran, eta dohainik. Gu-
re irakaskuntzaren kali-
tatea ere hobetuz doa,
eta, beraz, gero eta hiztun
gehiago ateratzen dira
AEK-ko ikastaroetatik. 
Elkarte bat zarete orain-

dik ere, nahiz eta anitz

egituratu?

Bere lanaz gain, AEK-k badu de-
safio inportantea: autokudeaketa
bat martxan ematea, demokrati-
koa. Nahi ditugu gure eguneroko
lanean ere hainbat balio, printzi-
pio aplikatu: nola lan egiten du-
gun, zer filosofiarekin. Biziki 
atxikiak gatzaizkio horri. Profe-
sionalizatzeak, erakundeekin ha-
rremanetan izateak ekartzen ahal

ditu beste arazo batzuk—ez erra-
teko lerratzehitz markatua—, edo
menpekotasunak. Ez dakit horre-
tarik salbatu garen, baina biziki
kontziente gara eta saiatzen gara
gure autonomia atxikitzen. Bere-
ziki, gure etxean ez aplikatzen
jendartean garatu diren hainbat
eredu, bizi dugun garai neolibe-
ralari arras lotuak. Adibidez, sa-
rien berdintasuna funtsezkoa zai-
gu. Ez dugu hierarkiarik nahi lan-
gileen artean.
Transmititzen diren balioak?

Arazo bat da hori. Ohartu gara
kasu egin behar zela, zeren eta ez
da gauza ebidente eta naturala
bizi garen garaiko giroan. Gazte
belaunaldiek ez dituzte baitezpa-
da lehenagokoek bezalako erre-
ferentziak, eta ohartzen gara be-
har dela transmititu, eta modu
boluntario batez. 
Korrika zer da zuretzat, hainbes-

te egin ondoan?

Maila pertsonalean: estresa, kez-
ka, buruhauste, emozio eta plazer
handia. Ordena horretan. Plazera
bukaeran heltzen da, emozioa
denboran, eta aurretik kezka, bu-
ruhausteak. Bestalde, esperien-
tzia kolektibo biziki aberatsa da.
Korrikaren berezitasun bat da
milaka antolatzaile dituela. Hori
da duen indarra; jendartean piz-
ten duen hatsa, pindarra esplika-
tzen duena. Gauza handiak egiten
ahal dira talde ttipian, baina anto-
latzaile anitz direlarik bestelako
zerbait bada. 

Korrikak badu magia zerbait.
Guti dira holako alkimia sortzen
dutenak. Elkarrekin indar fisiko
bat egitea da ezaugarri bat; sinbo-
lismo azkarra: lekukoaren trans-
misioa, hizkuntzaren transmi-
sioa; lasterka egin prisa delako,
hizkuntza gaizki baita eta behar
baitugu berreskuratu; elkarrekin
aritzea: nehork ez du irabazten, ez
da gure jendarte indibidualistan
den lehen izate hori. Bai bada bat
lehen lerroan, baina itzulikatzen
da, denen beharra bada. Elkarta-
suna: hori posible da baitakigu 
—eta konfiantza hori dugu— has-
ten den momentutik izanen dire-
la milaka jende bide bazterretan,
edozein tenoretan, edozein bal-
dintzatan behar dena egiteko, eta
horri esker iritsiko da nire herri-
rat lekuko hori eta tokatuko zait
nire partearen egitea segi dezan.
Balio horiek, nahiz eta ez teoriza-
tu, jendeak bizi izaten ditu.

Azken finean, herri egiten gai-
tu. Euskal Herria baldin bada, hor
da, momentu horietan. Herri gu-
ziak, lurralde guziak lotzea, mu-
garen zeharkatzeak duen sinbo-
lismoa ere. Euskaldunak eta aber-
tzaleak ez direnak ere aspiratuak
dira, horren parte sentitzen dira.

GUILLAUME FAUVEAU

Hamarkada bukaeran hasi ziren
aukera berri batzuk irekitzen,
hala nola herriko bozetatik landa,
talde euskaltzaleago batzuk iritsi
ziren botererat, eta, toki batean,
hasi zen postu bat sortzen tokiko
Gau Eskola laguntzeko. Ordu
arte, AEK-ko sarea soilik bolunta-
rioekin osatua zen. Koordinazio
egitura ttipia zuen: koordinatzai-
lea, diruzaina, eta bi didaktikari.

1990tik 2000 arte, Ezagupenaren
hamarkada da. AEK ez zen inon-
go tiranteetan sartzen. Hizkuntza
politikaren kontzeptua nehork ez
zuen ezagutzen. Mugimendu za-
bala bazen hamarkada horretan:
Garapen Kontseilua sortu zen, le-
henengo Lurralde Antolaketa
proiektua. Horren bitartez hain-
bat ideia pasarazi ziren, eta, lehen

Gure irakaskuntzaren kalitatea
hobetuz doa, eta, beraz, gero
eta hiztun gehiago ateratzen
dira AEK-ko ikastaroetatik»

«Gauza handiak egiten 
ahal dira talde ttipian, baina
antolatzaile anitz direlarik
bestelako zerbait bada»

‘‘
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KORRIKA IPAR EUSKAL HERRIAN GAINDI  

HERRIA KM TENOREA EGUNA

Arnegi                                 605 01:53                         04/07 igandea

Donibane Garazi          615 02:47                         04/07 igandea

Larzabale                          629 04:21                         04/07 igandea

Muskildi                             646 06:12                         04/07 igandea

Maule                                  655 07:10                         04/07 igandea

Donapaleu                       682 10:06                         04/07 igandea

Aiherra                                710 13:10                         04/07 igandea

Hazparne                           715 13:42                         04/07 igandea

Itsasu                                   730 15:17                         04/07 igandea

Kanbo                                  732 15:30                         04/07 igandea

Uztaritze                             742 16:33                         04/07 igandea

Hiriburu                              754 17:42                         04/07 igandea

Baiona                                 759 18:04                         04/07 igandea

Bokale                                 770 18:47                         04/07 igandea

Angelu                                775 19:14                         04/07 igandea

Biarritz                                 783 20:01                         04/07 igandea

Arbona                                792 20:59                         04/07 igandea

Donibane Lohizune  805 22:24                         04/07 igandea

Urruña                                 815 23:29                         04/07 igandea

Hendaia                             823 00:20                        04/08 astelehena

Irun                                         827 00:42                        04/08 astelehena

Hondarribia                    830 00:54                        04/08 astelehena

Bera                                       857 02:52                        04/08 astelehena

Lesaka                                865 03:42                        04/08 astelehena

Igantzi                                  871 04:18                        04/08 astelehena

Etxalar                                 879 05:09                        04/08 astelehena

Lizarrieta                           888 06:02                        04/08 astelehena

Sara                                       898 07:13                        04/08 astelehena

Azkaine                              905 07:59                        04/08 astelehena

Senpere                              913 08:50                        04/08 astelehena

Ezpeleta                             923 09:56                        04/08 astelehena

Ainhoa                                929 10:35                        04/08 astelehena

Dantxarinea                    932 10:54                        04/08 astelehena
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Joanes Etxebarria Izarbe

S
an Martingo Ha-
rritik ez da
urrun, baina ez
da gisa bereko
elurgunea. San
Martinera joaten

diren bisitariak dozena milaka
zenbatzen dira, baina Izarben
4.000 pertsona egon dira negu
honetan. Eskiatzera, erraketekin
ibiltzera, bizikletan ibiltzera edo
parapentea egitera, eta, oroz gai-
netik, mendiaz lasaiki gozatzera
joaten dira, neguan bezala beste
sasoietan ere. Santa Grazin dira
lur batzuk, baina gehienak Lan-
dan, Biarnoan.
Izarben eski materiala bere

kontura alokatzen du Eric Alzaze-
be zuberotarrak, eta, haren ustez,
bezeroak ez dira «batere berdi-
nak» San Martingo Harrian eta
Izarben: «Pistako eskian, gutxie-
nez behar dira 50 euro pertsona

bakoitz; Izarben, hogei eurorekin
eguna egiten da, alokairua, txar-
tela eta janaria barne. Hori bada,
eta, gainera, herriaren ondare na-
turala da, ez dena erortzera utzi
behar». 
1989an, Louis Althape izeneko

auzapez eta senatariak bilakatu
zuen Izarbe lerragune. 2014an,
haren alaba Lydie Althapek segi-
da hartu zuen Landako Herriko
Etxean. Zinez atxikia da guneari
eta ukan lezakeen garapenari,
kontseilu osoa eta herritarrak oro
bere alde ez izanik ere: «Landan
konplikatua da. Haientzat Izar-
bek ez du interes mikorik; han
herriaren dirua gastatzen dela
diote. Oposizioak beti kontra egi-
ten du, ogitartekoen prezioak fin-
katzeko ere kontra bozkatzen
dute. Nahiago lukete saldu».

Herriaren kudeaketa

Agintaldia hartzearekin, lerragu-
nea eta ostalaritza zerbitzua he-

rriaren kudeaketan sartu zituen
gaur egungo auzapezak. Sukal-
daria, haren laguntzailea eta bes-
te bi sasoilari lanpostu herriak
bere gain ditu; aitzinetik, lan ho-
riek kudeatzaile pribatuen esku
uzten ziren.«Gu iritsi aitzin, he-
rriak ez zuen inbertsio handirik
egiten Izarben», gehitu du. Kas-
kora joateko bidea usu elurtua
zen, adibidez: «Gu heltzean, de-
partamenduko zerbitzuekin gau-
zak argitu ditugu, eta, orain, San
Martingo Harrian edo Gouretten
bezala elurra bidetik baztertzen
da elurtzen duen ber». 
Kudeatzaile pribatuak jin eta

joan dira aitzineko urteetan. Eus-
kaldun bikote batek arrastoa ere
utzi du, komunen atea euskaraz
seinalatuz. Herriak kudeatzea
formula hobea da, Eric Alzazebe-
ren ustez: «Funtzionarioen lanak
gaitu salbatu. Ostalariak beren
kontu ari zirelarik, bezerorik ez
zela ikusten zutelarik ixten zuten,

ez zen oren finkorik. Orain, badira
ordutegi finkoak, bada egutegi
bat eta tenoreak errespetatuak di-
ra; ostalaritzan, hori beharrezkoa
da». Auzapezak, aurtengo taldea
«bikaina» dela onarturik ere, be-
rriz ere kudeaketa pribatura pasa-
tzea aipatu du, herriarentzat «as-
ki pisua» delakoan. 

Naturari hertsiki lotua

Herria ez da Izarbeko kudeatzaile

bakarra, naturgune babestua de-

lako. ONF Frantziako Oihanen

Instituzioak kudeatzen ditu ingu-

ruko oihanak eta egitura horrekin

elkarlanean sortu zen gune turis-

tikoa hastapenetik. «Abantaila da

pista gutxi sortu behar izan zire-

la» Althaperen erranetan, 31 kilo-

metroko pista luzaera aipatzean.

Han, basoilarra (Tetra Handia
ere deitua) babesteko gunea egin
zuten, eta auzapezak harroki
kontatu du gaur egun ohikoa dela
egunean zehar ere bat ala beste

ikustea. Horrek islatzen du, haren
ustez, zein egokia izan den lerra-
gunearen kudeaketa orain arte:
«Ohartu gara urtez urte egin den
babes lanak funtzionatu duela;
basoilarra Iratin kasik desagertu
da, eta Izarben hasten dira bikote-
ak izaten». 
Basoilarraren presentziagatik,

gainera, eta mendiaren parte bat
zohikatz gunea delako, Natura
2000 eremu gisa ere sailkatua da
Izarbe. Hango jarduna garatu
nahi badu ere, Lydie Althapek ba-
daki mugak ezarri behar direla,
oreka bilatuz: «Nahi dugu fun-
tzionamendu ona ukan dezan eta
jendea izan dadin, baina ez sobe-
ra», laburbildu du. Konparazioa
ez da zilegia, baina, San Martingo
Harriaz galdeturik «elurretako
disneylandbat» dela ihardetsi du
Alzazebek. Preseski, Landako
mendia bilakatu nahi ez dutena.
Alzazeberen ustez, politikariak

«ez dira beti ohartzen halako gu-

Iraupen eskiak, berez, ez du eski alpinoaren garapen bera ekartzen mendietara. Izarben, gainera,
familia izpiritua atxikitzeko nahia badu lerragunea kudeatzen duen Landako Herriko Etxeak.
Naturgune babestuak eta mendiko kirolek bat egiten duten gunea garatzeko, eskala txikian ari dira.

Beste eredu bateko eskigunea

Izarbe ONF instituzioak kudeatzen duen oihanez inguratua da. Argazkian Auñamendi ageri da gibelean, Izarbeko oihana aitzinean. J.E.
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neak beharrezkoak direla. Horre-

tara buruz behar dugu joan. Bere

mugekin, nik ez dut nahi ere bu-

sinesshandi bat sortu han». Az-

ken bederatzi urteetan aritu da

elurreko lanetan, baina haur den-

boran ezagutu zuen mendi hori,

axaitarekin ihizian, «ez zelarik

deus ere oraino». Horregatik, ez

luke «atrakzio parke» bilakatzen

ikusi nahi.

Garatuko dute, halere, xedea.

Batetik, 1989. urteaz geroztik ja-

tetxea, materialaren alokairua eta

lokal teknikoa aterpetzen dituen

egoitza ez delako sekula berritua

izan. Bestetik, eskaera badelako-

an aterpetxe bat egiteko asmoa-

rekin ari direlako. Familia baten-

tzat gela bat eta hamabost bat

oheko gela handi bat nahi lituzke

auzapezak: «Ez dugu txinatar au-

tobusik nahi. Eskala txikian geldi

dadin, baina lekuko jendeari lana

emateko parada emanez».

Horretarako ari da lanean az-

ken denboretan, bilkuraz bilkura

eta txostenez txosten, inbertsioa-

ren %80 laguntzek bideratuko du-

ten esperantzarekin. Althapek go-

goan du 2020an hauteskundeak

izanen direla eta, berriz hautatua

ez bada ere, «xedea bideratua»

utzi nahiko lukeela ziurtatzen du.

Xedearen parte dira, bestalde,

jendea erakartzeko beste bideak

ere: GR-10 ibilbide bat Izarbetik

pasatuko da adibidez, Frantziako

Hegaldi Libreen Federazioak

Izarbe kokatu du Baigura eta Ac-

cous arteko parapente gune ofi-

zial bezala, Argibeleko eskalada-

gunea ere hurbil da... «Behar

dugu hori guztia elkartu», dio au-

zapezak. Pirinioetako iraupen es-

kiguneen promozio komuna ere

lantzen ari da Althape, Iratiko ku-

deatzaileekin batean besteak bes-

te. Hori guztia gogoetatzeko,

ikerketa bulego batek juntatuko

ditu Izarbeko erabiltzaile desber-

dinak, kudeaketa ahalik eta ho-

bekiena bideratzeko.

Euskal Herriko mugan
Kaskogainetik, bai eta 31 kilome-

troko eski pistetan zehar, Auña-

mendi, Paue, Santa Grazi, Baiona

ere ikus daitezke. Landa adminis-

tratiboki Biarnon denez, auzape-

zak gehienik biarnesak aipatzen

ditu. Alzazebek onartzen du eus-

kal herritarrentzat «beti» Irati

izan dela lehen helmuga. Baina,

bere erranetan, hori aldatzen ari

da orain: «Irati uzten ari dira. Do-

napaleu, Hazparne, Senpereko

jendea jiten zaigu; Hegoaldekoak

ere bai, baina emeki-emeki.

Behin jiten direnak, baina, beti

arra jiten dira», ikusten duenez. 

Donapaleuko Errecart lizeoa-

rekin partaidetzan ari dira Izarbe-

ko oihanaren kudeatzaileak, Alt-

haperen erranetan: «Oihanean

kalteak izan direnez tenpesta

zenbaitekin, zuhaitzak landatu

behar ziren. Donapaleuko lizeoa-

rekin partaidetza egin zen, eta

Izarbe BTSaren froga bat bilakatu

da; erregularki heldu dira zuhai-

tzak landatzera». Maiatzaren 6an

eta 7an naturaren eguna antolatu

dute Izarben lizeoak, herriak eta

ONF egiturak elkarlanean. Eric

Alzazebek ere loturak sortzen

ditu, adibidez, Zuberoako eskole-

tako haurrak Izarbera eramanez.

Neguko sasoia joan eta Izarbek

sasoien koloreak hartuko ditu.

Ostatuak irekia segituko du aste-

buruetan udaberrian, eta asteko

bost egunez irekiko dute berriz

uda partean. Udazkenean herri-

ko sareetan atzeman usoak eskai-

niko ditu jatetxeak. «Beti bizitzen

da gune hori. Baditu kasik 27 urte

eta beti bada norbait, beti bizi da,

eta sekula ez da egiazki ustiatua

izan, halere. Beti heldu da jende

berria, Aramitzen bizi diren ba-

tzuek erran digute lehen aldiz jin

direla aurten». Alzazeberi sines-

gaitz iduri zaio halako gune bat

hain ezezaguna izatea oraino ere.

Baina, haren ustez, beste gunee-

tan bezala, «ahotik ahora» eza-

gutaraziko da. Argi du, «ez denez

gauza handirik ezagutarazteko

Holtzarte edo Kakuetan bezala»,

ez dela turismo bulegoetan Izarbe

salduko.

Parapentea egiteko gune ofizial izendatu du Izarbe Frantziako Federazioak. J.E.

Elur lera egiteko pista bada ostatu ondoan. J.E.

Nahi dugu
funtzionamendu ona
ukan dezan eta jendea
izan dadin, baina 
ez sobera»
Lydie Althape
Landako auzapeza

«Irati uzten ari dira.
Donapaleu, Hazparne,
Senpereko jendea jiten
zaigu; Hegoaldekoak
ere, baina emeki-emeki»
Eric Alzazebe
Izarbeko langilea

‘‘

Otsailean iraupen eskia eta erraketak egin daitezke. J.E.



Txillardegiri esker

T
xillardegi euskara ba-

tuaren aita dugula

errepikatzen dut, eus-

kal elite ofizialek zor

hori ez baitiote aitortzen, Euskal-

tzaindiak salbu. Arantzazuko bil-

tzarra goraipatzen dute, arrazoi

osoz, haatik Baionakoa bazter

utziz gertatu ez balitz bezala. Egia

da 1968ko udan Arantzazun eus-

kara batuaren lehenbiziko alea

bataiatu zutela ofizial eginez. 

Haatik 1964ko abuztu hondarrera

Baionan sortua zen ikasturte bate-

ko lan jarraikiari esker, lan horre-

tan parte hartu genuenek Txillar-

degi genuelarik gidaria eta eredua:

dena kudeatzeaz gain, ekarpenik

handiena berak egin zuen.

Duela urte batzuk Donostiako

udal biltzarrean abertzaleek pro-

posatu zuten hiriko gune bati do-

nostiarra zen Txillardegiren izena

eman zedin, baina PPko zinego-

tziek aurka egin zuten ETAkoa

izan zelakoan.

Bi gauza ahanzten zituzten: ba-

tetik, amnistia; bestetik, idazleak

erakunde armatua 1967ko uda-

berrian utzi zuela V. Biltzarraren

ondotik. Orduan, borroka arma-

tuak ez zuen oraino erahiltzen,

lehenbiziko heriotzak 1968ko

ekainean gertatu beharrak ziren.

Eta gehitzen dut Jose Luis mili-

tante politikoa zela, ez militarra.

Orain, udalean PSEkoen adosta-

suna behar omen litzateke. Haa-

tik, horiek PPkoen ber aitzakiak

eduki al ditzakete? Ez zait logikoa

iduritzen. Txillardegik ez bezala

armak erabili zituzten ETAtiar

ohi batzuk beren alderdian onar-

tu zituzten, bereziki ondoko bi

hauek, Burgosko auzian hiltzera

kondenatuak izan zirenak eta ge-

ro amnistiatuak: Mario Onaindia

Natxiondo eta Eduardo Uriarte

Romero.

Zergatik eta zertako herritar

idazlea diskrimina lezakete? Bai-

na zoritxarrez aurka jar balite,

demokrazian ez ote du gehiengo-

ak erabakitzen? Euskal aferetan

beti gutiengoaren betoa jasan 

behar ote da?

Haatik, Txillardegi ez da soilik

euskara batuaren aita, ber den-

boran bospasei arlotan jardun

baitzuen, aitzindari tokian gaine-

ra: frankismo garaiko abertzale

berria, sozialista librea, Iparralde-

ko euskaldunon lagun goiztiarra,

idazle oparo eta polifazetikoa, 

bide berrien urratzailea sail ez-

berdinetan…

Erabili ez zuen bortizkeriaren

estakurua bazterturik, gainera

praktikatu zutenena amnistiatua

dagoelarik, baita zenbaitena bar-

katua, ahantzia ere dirudienez,

Txillardegiri zer pagarazi nahi 

ote zaio? Burua ez sekula makur-

tzea? Saihesbidez eta zidorrez

ibiltzea? Euskararen alde bipil-

kiegi mintzatzea? Arren zer ote?

Komedia triste horrek bukatu be-

har luke azkenean, zentzugabea

delako eta kaltegarria.

Euskal idazle askok hola senti-

tzen duela seguru bezala niagozu.

Edozein herritan aipatu ditudan

alorretako bakar batean nabar-

mendu litzatekeen herritar baten

izena herriko toki bati eman leza-

kete: plaza bati, kale / karrika ba-

ti, agian kultura gune bati… haa-

tik, orainokoan ez Euskal He-

rrian. Horretan ere salbuespena

egon behar ote dugu, «l’excep-

tion basque»?

Jatorrizko hizkuntzari gehie-

nik ekarri diona zokoratuz baino

gehiago, zeharo baztertuz? Te-

matsuak omen gara euskaldu-

nak, eta hor zinez erakus geneza-

ke, haatik ez onerako. Hemen 

dena onartzen omen dela, salbu

bortizkeria? Ipuin ederra!

Euskal Herrian «euskaldune-

gi» agertzea bekaturik handiena

dela iduri luke, euskal hiztunak

hemen toleratzen gaituztela boza

finkiegi altxatzen ez duguno.

Bestela kontuz eta kasu! Edozein

euskal lurretan, Zuberoan hasita,

ama-hizkuntzan hasi baiko maiz

erdi arrotz sentitzen naiz, inbaso-

re talde bateko kidea banintz be-

zala. Hori da Txillardegi diskrimi-

natzen ikusteak sakontzen didan

sentimendu jasangaitza, eta gura

nuke euskaldunegi agertzearen

arrazoi hori gezurra izan dadin,

zinez.

Bai, pentsatu nahi nuke oker

nabilela, eta kezka hori baduket

Txillardegiri zor dioguna ordain-

tzen ikusi arte, bereziki euskal

erakunde ofizial eta instituzioen

aldetik, baina denbora guti geldi-

tzen zait. Zazpi urte igaro dira ha-

ren heriotzaz geroztik, bizi zeno

ere gorazarre gehiago hartze zu-

keen, eta ordu luke euskara batua

Txillardegiri, guk bezala, zor dio-

ten ente horiek azkenean aitor

diezaioten. 

Donostia aipatu dut, sorterria

zuelako, baina gainerako Euskal

Herri eta hiri guziek ber zorra

diote: zeren zain daude kitatze-

ko?

«Gizarteak ez du gehiago 
bere kexua agertzen ahalko,
orain libreki egiten ahal duen
bezala: Lege horrekin, bada
lerratze bat»

Alain Larrea
Abokatua, bazter nahasleen kontrako lege bozkatu berriaz

Ipar Euskal Herriko Hitzak irakurleen eskutitzak plazaratzen ditu. Ez dituzte 1.400

karaktere baino gehiago izan behar, tarteak barne, eta Ipar Euskal Herriko Hitzak

mozteko eskubidea du. Helbide honetara bidali behar dira, izen-abizenak eta herria

adierazita: Lisses karrika, 3, 64100 Baiona. Eskutitzak Internet bidez bidaltzeko:

ieh@hitza.eus.

%

Euskal Herria Zuzenean berria Irisarrin
iraganen da ekainaren 28, 29 eta 30ean

IRISARRI bEHZ jaialdiaren antolaketa bere gain hartu duen gazte talde

berriak jakinarazi du Irisarrin iraganen dela ondoko edizioa, ekaineko

azken aste hondarrean. «Festibalaren nortasun euskalduna atxikiz,

ehunka laguntzaile ttipi etorri zaizkigu beraien laguntza eskaintzera,

proiektu herritar eta parte-hartzaile honen sendotzeko», diote anto-

latzaileek. Irisartarrei ere beren asmoen berri emanen diete egun

hauetan, bilkura publiko bat dela medio. «Gure asmoa, kultura he-

rriaren zentrora ekartzea da, eta Ipar Euskal Herri barnealdera». Bil-

tzar nagusi bat iragarri dute, bestalde, apirilaren 6ko, EHZ jaialdiaren

antolaketari begira, mezu hau gehituz: «Proiektu honi bere laguntza

ekarri nahi dion pertsona oro ongi etorria da». Hazparne Ttattolan

eginen da, 10:00etan. Bi egun berantago iragartzekoak dituzte, 

Baionan, ekaineko gomitatu dituzten musika taldeen izenak. 
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IRITZIA
Jean-Louis Davant

Irudiab Itsasu

Desarmons-les kolektiboko kidea, libre
Joan den igandean Itsasun zen Desarmons-les kolektiboko Ian B., Oldartu gazte taldeak gomitaturik. Denetan

egiten duen gisan, Poliziak erabili armez eta horiek eragin zauri larriez argitasunen emateko hitzaldia egin

zuen. Horretarako, Frantziako Poliziak gaur egun erabiltzen dituen granada indargabetu motak erakusten ditu,

ezagutarazteko gisan. Euskal Herritik gibelerakoan, Poliziak atxilotu zuen astelehenean, Parisko geltokira hel-

tzean, 24 orenez goiti galdekatu, eta astearte arrastirian libre uzteko, puskak oro itzulirik. OLDARTU

Txillardegiri 
zer  pagarazi nahi 
ote zaio? Burua ez
sekula makurtzea?
Saihesbidez eta
zidorrez ibiltzea?
Euskararen alde
bipilkiegi
mintzatzea? Arren
zer ote? Komedia
triste horrek 
bukatu behar luke
azkenean,
zentzugabea delako
eta kaltegarria



MUSIKA

DONAPALEUKriolinak, Pil Pil 
eta Xiberoko Neskak. 

bGaur, 20:30ean, Saint Louis gelan.

DONAPALEUAntton Larrandabu-
ru & Bitxiloreak, Doctor Mephisto

eta 2ZIO. 

bBihar arratsean, Aldaka

gaztetxean.

HAZPARNE Ikus Arte itzuliaren
barne, Berri Txarrak-en kontzertua. 

bOstegunean, 20:00etan, Ttattola

gaztetxean.

LEKORNEUnamak Iduzki Xuri

lan berria aurkeztuko du. 

bGaur, 20:30ean, elizan. 

KANTUA

ANGELUHaurrock eta Kostalde.
bGaur, 20:30ean, Santa Maria

elizan.

KANBOXaramela abesbatza. 

bGaur, 21:00etan, elizan.

URRUÑAKilimak, Tximi-Txama 

eta Bost Axola 

b Igandean, 16:00etan, elizan.

BERTSOA

BAIONAMaindi eta Xumai Murua-

ren saioa, Korrika Kulturalaren ka-

rietara. Gau Eskolako ikasleak gai

emaile.

bAsteazkenean, 19:00etan,

Kalostrapen.

DONAPALEUBertso bazkaria, 
Eskukula eta Eskorbrutak taldeen

artean. 

bBihar, eguerditan, Aldaka

gaztetxean

HENDAIAAbbadiaren bisita, 

Odei Barroso bertsolariarekin.

Sartzea, 10 euro. 

bBihar, 17:00etan, Abbadiako

jauregian. 

IRISARRIBertso afaria, Eskukula
eta Ttirrit taldeen artean. 

bGaur, 20:00etan, Gure Doia

trinketean.

ANTZERKIA

BAIONA Iheslari poetikoak

antzezlana Etxepare Lizeoko 

ikasleek emanik. 

bAsteazkenean, 20:30ean, Glain

elkartetxean.

HENDAIAMirari Martiarena 

eta Idoia Torregarai: Bakean 

dagoena bakean utzi. 

bGaur, 20:30ean, Mendi Zolan

gelan.

DANTZA 

BAIGORRIBasa Ainarak eta 
Zarena Zarelako-ren Hariz hari

emanaldiak. 

b Igandean, 15:30ean, Plaza Xokon.

ZINEMA

BAIONABlack is Beltzafilma. 

bBihar, 20:00etan, Atalante

zinema gelan

HENDAIAHerensugeak, haritzaren

bihotzafilma.

b Igandean, 17:15ean, Les Varietes

zinema gelan

KANBOApez laguna / Ez, ez dut

nahifilma. 

bEtzi, 18:00etan, l’Aiglon gelan.

KANBOMargolariafilma. 

bAstelehenean, 20:30ean, l’Aiglon

gelan

MAULE-LEXTARREApez laguna /

Ez, ez dut nahifilma. 

bGaur, 18:00etan, Maule Baitha

gelan.

BESTELAKOAK

ALOZE-ZIBOZE-ONIZEGAINE
Urdiñarbeko gazteen maskarada. 

bBihar, goizean, barrikadak;

bazkalondoan, joko nagusia,

plazan.

BAIONAKorrika Kulturalaren 

karietara: Mintzapraktika. 

bGaur, 18:30ean, Kalostrape

ostatuan.

Irudiab Hendaia

‘Bakean dagoena 
bakean utzi’ ikuskizuna
Mirari Martiarena eta Idoia Torregarai artistek aurkeztu umorezko ikuski-

zuna emanen dute, gaur, 20:30ean, Mendi Zolan gelan. Euskara eta ge-

neroa binomioa gero eta garrantzi handiagoa hartzen ari da, eta hori

dute jorragai bi protagonistek.Bakean dagoena bakean utzi ikuskizuna

elkarrekin lotzen diren elkarrizketek osatzen dute. ION MARKEL ARGAZKIAK

Korrika non, Kanaldude han!Ai-

tzineko urteetan bezala, Kanaldu-

de telebistak 21. Korrika segituko

du apirilaren 5etik 13ra, herri bate-

tik bestera, arratsero zuzenezko

emanaldia eginez gelditu herritik.

10 emankizun denetarat, egunero

19:00etan hasiko direnak.  

Bihar

08:05. Punpa laster errugbiaz.

08:45. Punpa xare pilotaz.

18:00.Kirol magazina.

Etzi

08:05. Aitzur eta jorra laborantza

emanaldia.

15:00.Kirola.

Pyrénées-AtlantiquesPyrénées-AtlantiquesPyrénées Atlantiques

D
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Gaurko inbertsioak, biharamuna marraztuz

ENPLEGUAA

lanpostu baterako4h
50etik gora enpresa, 

Hendaiakoak eta eskualdekoak, lan eskaintza anitz

2019ko apirilaren 4an, ostegunarekin

HENDAIAN, 9etatik 13:30era

D. Ugarte frontoia – Pellot karrika – 64700 Hendaia

  Aktibitate sorkuntzen espazioa
  Orientazio gunea 
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Iñaki Etxeleku Baiona

Amak proposatu zion pianoa
ikastea haurrean Elodie Baffaliori
(Urdiñarbe, 1986). Onartu zuen,
gustatu, eta geroztik ez du utzi.
Ttipidanik gauzen sortzea laketa
zaiola dio, goizik hasi zela arte lan
batzuetan, dantzan eta, beraz,
musikan. 
Noiz hasi zinen musikan?

Zazpi urtetan hasi nintzen pianoa
ikasten Mauleko musika eskolan.
Metodo klasikoa, interpretazioa.
Gaur egun ez bezala, inprobisa-
zioan ibiltzen bainaiz. 
Ez zen interesgarria?

Bai, bai. Gustatu zitzaidan. Gero,
16 urtetan, Baionako kontserba-
torioan sartu nintzen. Lehenik,
pianoan eta solfeoan, eta, baxoa
ukan eta gero, musika ikasketak
zabaldu nituen konposizioa, har-
monia, analisia, musika garaiki-
dea ikasteko; ber denboran, in-
probisazioa ezagutu nuen musika
garaikide klasean. 
Patrick Defossez irakasleak

ekarri zaitu inprobisaziora. 

Blokeatua nintzen. Pianoa jotzen
ahal nuen, baina oso guti, tendi-
nitis oso gogorrak bainituen bi
besoetan. Orduan, nire buruari
erran nion: ‘Zergatik ez konposi-
zioa ikasi?’. Aterabide bat atze-
manen nuela hor. Beraz, konpo-
sizio garaikidea ikasteko klasera
joan nintzen, eta irakasleak lehen
aldi berean proposatu zidan in-
probisatzea. Ohartu gabe, hogei
minutuz inprobisatu nuen besoe-
tan minik ukan gabe. Alta ezin
nuen gehiago hori egin, baina in-
probisatuz, bai. Gainera, inprobi-
sazioari esker, sorkuntza eta pia-
noa jotzea uztartu ditut. 
Nolaz ez duzu minik inprobisa-

tzean?

Interpretazioan, partitura bat
ikasi behar duzu, idatzia den mu-
sika jo behar duzu, eta oso forma-
tua da. Inprobisazioan ez da hola-
ko koadrorik. Mugimenduak li-
breagoak ditut, gorputzaren
sentsazioen arabera jotzen dut.
Nahiz eta pieza klasikoak anitz
maitatu, pixka bat behartua sen-
titzen naiz jotzerakoan. 
Tentsioan ezartzen baitzaitu

erreprodukzioak?

Hola sentitu nuen, bai. Badakit
beste musikari batzuentzat ez
dela batere hala; beldur dira in-
probisatu behar denean. Niretzat,
aurkakoa da. 
Zertarik abiatu zinen lehen in-

probisazio hartan?

Lehen inprobisazioa zirriborro
bat da, ez da oso argi, ez da hain
egituratua. Geroz eta inprobisa-
tzenago, gero eta hobeki menpe-

ratzen duzu bat-bateko sorkun-
tza. Egia da errepertorio klasikoa
landu izanak lagundu nauela. 
Inprobisatzen ikasten da?

Inprobisazioa ez da ikasten, baina
lantzen ahal duzu. Prozesu bat da.
Pixka bat bertsolaritza bezala.
Adibidez, pieza edo melodia bat
hautatzen dut, eta saiakerak egi-
ten ditut; berriz egiten. Baina ze-
poa inprobisazioan da errepika-
tzen saiatzea. Errepikatzen badu-
zu ez da gehiago inprobisazioa,
eta ez duzu lortzen. Jokoa da ber
ideia hartzea, baina beste mane-
ran jotzea. Ber pieza inprobisatze-
nago, eta seguruago zara harekin.

Jadanik bidaiatu duzu mundu
horretan, ezagutzen duzu, baina
beti desberdinki agertuko da.
Gero, nik dut horrela lan egiten,
eta bakarka ari bainaiz. 
Taldean egin izan duzu?

Anitz egin dut inprobisazio espe-
rimentalean, freemusikan. Ez da
oso ezaguna, publiko guti bada
horrentzat. Melodiekin, ez orain-
dik. Egun batez, zergatik ez?
Zergatik publiko guti du free

musikak?

Anitzek erraten dute ez dela oso
entzungarria. Disonantziekin jo-
tzen da, harrabotsarekin, eta mu-
sika heziketan, kultur musikale-
an ez da anitz entzuten halakorik.
Gehienetan melodiak, harmo-
niak dira. 
Zer du, musikaz jakitun den elite

bat baizik ez hunkitzen?

Ez da hori. Ezagutzen ditut musi-
kariak ez diren pertsonak gustu-
koa dutenak eta ez dakit zergatik.
Badira ere musika klasiko zaleak
eta ezin dute holakorik entzun. 
Non jo duzu orain arte freemusi-

ka?

Parisen, bereziki. Gehienetan,
gure artean, apartamentuetan.
Badira jaialdi ofizialak, baina hor
ez zen hala. Apartamentuan jo-
tzean, ez duzu ber harremana pu-
blikoarekin; hurbilagoa da, inti-
moagoa. Errexago da kontzertua
eta gero jendearekin mintzatzea. 
Mellodidiskorako euskal kantu-

gintzatik abiatu zara. Zergatik?

Aldi batez interpretazioa arrunt
utzia nuen, bakarrik musika es-
perimentala jotzen nuen. Eta me-
lodiaren falta agertu zitzaidan,

baita harmoniarena ere. Erraten
nuelarik inprobisatzailea nintze-
la, jendeek gehienetan erraten zi-
daten: ‘A, beraz, jazz musika jo-
tzen duzu!’. Nik, ezetz: ‘Ez da nire
kultura, ez naiz horretan handi-
tu!’. Neure buruari erraten ari
nintzaion: ‘Nire kultura, euskal
kultura da’. Beraz, saiatu dut Be-
reterretxen khantorea hartuz,
eta egin dut: ‘Zergatik ez euskal
musika esperimentatu?’
Zer eman du?

Oso gustuan ibili naiz, eta harri-
tua izan naiz. Ez nuen uste. Dan-
tzan ibili nintzen eta horri esker
euskal musika eta kantuak eza-

gutu nituen, baina beti
bazen tradizioaren koa-
droa; kontserbatorioan
bezala, funtsean. Beldur
nuen pixka bat. Pentsa-
tzen nuen euskal musi-
ka suntsituko nuela
[irriak]. Azkenean, inte-
resgarria izan da. 
Nola abiatu zara inpro-

bisatzeko, kantu zati

edo esaldi batzuetarik?

Inprobisatzeko, bakarka, aukera
anitz dituzu. Gero, egokiena zai-
zuna sentitu eta hartzen duzu.
Lantzen duzu, uzten duzu, eta
beste gauza batera joaten zara.
Musikaren oinarrizko arauak
ezagutu behar dira. Pixka bat hiz-
kuntza bat bezala da: egiturak,
sonoritateak ezagutu behar dira
eta gero zure solasa sartzen duzu.
Gero, musikan zure arauak as-
matzen ahal dituzu. 
Inprobisazioen diskoan graba-

tzea, ez dea kontraerran bat?

Bai, pixka bat [irriak]. Hastapene-
an pentsatu nuen zuzeneko gra-
baketa baten egitea kontzertu ba-
tean. Baina, zaila da antolatzea
teknikoki. Orduan, bi egunez, in-
probisazio zenbait grabatu nituen
eta zati bakoitzarentzat bertsio
bat hautatu, ondotik. Beraz, dis-
koaren bertsioa, berezkoa da; ez
duzu berriz entzunen kontzer-
tuetan. Atxikitzen du bat-bate-
koa. Gainera, pianoa ez zen nirea,
gelak bere akustika bazuen; be-
raz, horren arabera inprobisazioa
aldatzen da. Beste energia batean
nintzen, beste emozioan. 
Zergatik diskoa orain?

Mellodi proposamen honekin
kontzertuak eman nituen, eta
jendeak diskoak galdegiten zizki-
dan, eta ez nuen. Nire musika
ezagutarazteko ere. Pianoa jotzen
dudanez, ezin dut ostatuetan,
edozein jaialditan jo. Pianoa traba
bat bezala da, eta jotzeko aukerak
murriztuak ditut. Orduan, pen-
tsatu dut komunikatzeko baliabi-
de ona zela.

«Inprobisazioa
ez da ikasten,
baina lantzen
ahal duzu»

Elodie Baffalio b Musikaria

Hendaiako antzokian, gelako pianoarekin 
jo inprobisazioak grabatu ditu Mellodibere
lehen diskoan. Lehengo euskal kantu eta 
dantza doinuetarik abiatu da inprobisatzeko.
Musikaren Eguna kari joko du, larunbatarekin.

SANDRINE AGOSTI NAVARRI

«Jokoa da ber ideia hartzea,
baina beste maneran jotzea.
Ber pieza inprobisatzenago,
eta seguruago zara harekin»

«Buruari erraten ari nintzaion:
‘Euskal kultura da nirea’. Beraz,
saiatu dut ‘Bereterretxen
khantorea’ hartuz»
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