
49. 

Jatorriberri  
2016  

Ekaina-Uztaila 
 

 

 

Iberiar hizkuntzari eta kulturari buruzko II. Jardunaldiak Zaragozan abuztu 

amaieran 

Iaz, Estatuko beste ikerleekin batera, Zaragozan iberiar hizkuntzari buruzko 

lehenengo jardunaldiak egin ziren iberiar herriak nortzuk ziren, 2.000 urtez zer 

idatzi zuten eta haien mundu ikuskera eta haien kultura zein izan zen hobeto  

ezagutu ahal izateko. 

Iberiera aztertzea antzinako euskera ikertzeko garrantzitsua da, hitz pilo bat 

partekatu genituelako, zenbakiak esate baterako, nahiz eta Lakarrak kontrakoa 

esan, alegia, ez dagoela loturarik euskerazko eta iberierazko zenbakien artean. 

Aurten jardunaldiekin jarraituko da, iberiar kulturan eta etnografian gehiago 

sakonduta. 14 hizlari, besteak beste, honako hitzaldiak emango dituzte:                

Protohistoria ibérica, Palabras que dan nombre a las relaciones personales en el 
íbero, Divinidades  en los escritos ibéricos, ABA ¿ADN mitocondrial?, Los mitos 
de la antigua Iberia, Corpus informatizado de la lengua ibérica y herramientas 
de trabajo,  Elementos generatrices del lenguaje de la península ibérica y 
Europa, Euskera, íberos y celtas en el contexto insular atlántico…        Egitaraua 

 
Batzar Nagusietako alderdiak 
indusketa suntsitu duena eta 

gezurrak esaten dituena 
jarraitzearen alde daude: 
EHUko Arkeologia Saila 

 

Alderdi politikoak eta Iruña-Veleia 

Altamirako margoak benetakoak zirela onartzeko 18 urte behar izan ziren. Iruña-

Veleiako grafitoak benetakoak direla onartzeko, hemengo hedabide eta alderdi 

politikoen jarrerarekin agian denbora gehiago beharko dugu. 

Euskeraren Jatorria Ahal Dugu, PSOE, PP, Bildu eta EAJrekin elkartu da eta 

erantzuna negargarria izan da: alderdi bat ere ez da gai hau zientifikoki 

argitzearen alde azaldu, datazioen bidez edo grafitoak agertu ziren lekuetan 

egingo liratekeen katen bidez. 

Haien burua abertzaletzat duten alderdiek (Bildu eta EAJ-PNV) Epaitegiak 

dioenaren zain egon behar garela diote. Ondotxo dakite Epaitegiak 7 urte 

hauetan ez duela dataziorik, katarik edo auditoriarik egin nahi izan eta beraz, 

zientzian oinarrituta ez duela ezer erabakiko. 

Egin duen gauza bakarra analitika batzuk izan dira grafitoen azaletan metal 

modernoak daudela frogatu dutenak. Logikoa da, izan ere, mende honetako 

eskuilekin garbitu dira ez erromatarren garaikoekin. Hori ez da datazio bat noski. 

Teknika zientifikoak erabiltzearen alde alderdi bakarra azaldu da: Libertate 

Nafarra.     

Alderdiak eta Iruña-Veleia 

 

Santanak: baskoiek  Araba, 
Bizkaia eta Gipuzkoa 

inbaditu zituzten. Nabarris-
tek: Gipuzkoa-Bizkaia-

Arabakoek Nafarroa inbaditu 
zuten. Akitaniarrek: 

hegoaldekoek  Iparraldea 
inbaditu zuten. Orduan… 
nondik atera ziren gure 
arbaso euskaldunak?? 

Aspaldi baztertu zen euskalduntzen berantiarraren teoria, ETBren arabera, 

“berria” eta balekoa da  

Harrigarria da gure euskaldunon historiaren aurka hainbeste gezur entzun behar 

izatea, Alberto Santanak zuzendutako eta ETBn ikusgai dagoen dokumental 

batean. Euskaraz eman ondoren orain gazteleraz ere ematen ari dira. Aitzol 

Altuna ikerleak 19 puntutan dokumental horretan nahita egindako gezur guztiak 

laburtu ditu. Ez dago arrazoi historikorik, ez linguistikorik edo genetikorik 

horrelako astakeria frogatzeko eta horregatik ez Barandiaranek, Estonesek, 

Jimeno Juriok, Mitxelenak… ez zuten babestu. 

Euskal Herriaren aurkariak pozik daude teoria horrekin El Paísen ikusten den 

moduan (Euskeraren Jatorriak bidalitako erantzuna zentsuratu zuten noski). 

Iruña-Veleiako grafitoek ordea, aspaldi eman zioten teoria horri lurperatzeko 

azken bultzada. 

Jabier Goitia: Vasconiako historia bat: Gorbea, Deba, Amboto, Oka, Nerbioi 

http://euskararenjatorria.net/wp-content/uploads/2014/01/4937-18303-1-PB.pdf
http://euskararenjatorria.net/?p=22949
http://euskararenjatorria.net/?p=22820
http://euskararenjatorria.net/?p=22925
http://euskararenjatorria.net/?p=22925
http://politica.elpais.com/politica/2015/09/22/actualidad/1442936658_416697.html
http://euskararenjatorria.net/?p=22921&lang=es
http://euskararenjatorria.net/wp-content/uploads/2016/07/Vasconiako-historia-bat_toponimia.pdf


 

Eliseo Gil beste urtebete torturapean? 

Elexpuru blogean SOS Iruña-Veleiaren kritika zorrotza egiten dio Epaitegiak 

Eliseo Gilen aurkako prozedura luzatzeari:   

Ez dezagun ahaztu Euskal Herrian instrukzio fasean denbora gehien 

daraman auzia dela… iruditzen zaigu zentzurik gabeko krudelkeria baten 

aurrean gaudela… eta hau guztia ezohiko aurkikuntza arkeologiko batzuk 

egitearen delitu ikaragarriarengatik. 

 
Plentziako dikea arkoteen 

gainean 

Kokotx, kokotz, cogote 

Goitiaren ustez, “kok” eta “kota”ren batuketatik etor liteke: “kok erro zahar eta 

argi bat da, kasu honetan, muga, ertzea esangurarekin (“llegar a término”).   

“kota”, berriz, bere ingurutik gailendu, nabarmentzen den edozein gauza fisiko 

da (sobresalir, resaltar, cabeza). 

“Kokota”, orduan, gorputz ertzearen lotura buruarekin izango litzateke.  

 

Isker iberieraz 

Isker: nombre propio y común 

 

Hormak suntsitzea, Aldundi 
eta Epaitegirako “belartza 
kendu, gainetik garbitu eta 

berriz eraitea da” 

Julio Nuñezen 2. suntsiketaren aurkako kereila bertan behera utzi du 

Epaitegiak 

EHUko Arkeologia Sailak 2015eko abenduan beste suntsiketa bat egin omen 

zuen Errosetoien etxean, grafito gehien eta kristau gaiak agertu ziren lekuan.  

SOS Iruña-Veleiak, Patxi Zabaletaren abokatuaren bidez, kereila jarri zuen eta 

orain Epaitegiak artxibatu du, Aldundiak esandakoa onartuta: “se efectuaron 

exclusivamente labores de mantenimiento, consistentes en desbroce, limpieza 

superficial y resiembra de césped“. 

Zer espero daiteke “sasijustizia” honetatik?  

Elexpuru: argazkiak. Google Maps-eko argazkiek iradokitzen dute “indusketa 

eremua” handitu dela. 

 

Eusko Jaurlaritzak aurten euskal jaialdiei euro bat ere ez.   

Muñoz, Uriarte: dimititu mesedez! 

Jaurlaritzak 2016an bertan behera utzi ditu herrietan antolatzen diren 

jaialdietarako dirulaguntzaren deialdia. Oso gutxi ematen zuten (350.000 ekitaldi 

askoren artean banatzeko) eta bat batean eta ezer esan gabe, ezer ez.  

Ez dute gauza bera egiten Guggenheimekin, Abiadura Handiko Trenarekin edo 

orkestra sinfonikoekin, edo kultur azpiegitura erraldoiekin… euskal kulturaren 

aurka bai ordea.      Berria  

 

Pariseko Unibertsitate batek Hectorren txostena argitaratu du   

Iruña-Veleiaren gaia ondo ezagutzeko oinarrizko txostenetako bat da Hectorrek 

idatzitakoa.  

CNRSeko ikerle askori gauzak galdetu eta sakon aztertu ondoren, faltsutzat 

emandako gauza pilo bat argitu zizkigun Hectorrek.  

Txillardegik esan zuen moduan, txosten bikaina benetan Hectorrek egindakoa, 

orain osatua eta eguneratu liburu berri honetan.   Amazonen  

 

Terra sigilata imitatzen duen katilu bilduma berria 

Iruña-Veleian agertutako latinezko hitzekin beste 6 

katiluen bilduma egin du Euskeraren Jatorriak. Dirua 

gaia argitzeko erabiltzen da. Prest 27.or.                  

Eskaerak: euskerarenjatorria@gmail.com 

http://blogak.goiena.eus/elexpuru/2016/06/08/eliseo-gil-beste-urtebete-torturapean/
http://euskararenjatorria.net/?p=22592
http://euskararenjatorria.net/?p=22671&lang=es
http://blogak.goiena.eus/elexpuru/2016/06/23/sos-iruna-veleiaren-prentsa-oharra-julio-nunezi-jarritako-kereila-artxibatu-dutela-eta/
http://blogak.goiena.eus/elexpuru/2016/01/05/hondeamakina-sartu-dute-errosetoien-etxean/
http://blogak.goiena.eus/elexpuru/2016/01/05/hondeamakina-sartu-dute-errosetoien-etxean/
http://www.berria.eus/paperekoa/1736/032/001/2016-06-28/eusko_jaurlaritzak_bertan_behera_utzi_ditu_jaialdietarako_laguntzak.htm
https://www.amazon.fr/Inscriptions-dIru%C3%B1a-Veleia-IGLESIAS-HECTOR/dp/2753903158?ie=UTF8&ref_=pe_386181_135835201_TE_item
http://uriola.tok-md.com/pdf/prest170ekaina_w.pdf


 

Iruña-Veleiarako bisita gidatu alternatiboak berriz 

ere abian jarri dira 

Iazko arrakasta eta gero, SOS Iruña-Veleiak aurten-

gorako ere bisita gidatu alternatiboak antolatu ditu, 

Euskal Herriko altxor handienetakoa ezagutu ahal 

izateko: 

uztailak 30, larunbata, euskeraz  

uztailak 31, igandea, gaztelaniaz  

abuztuak 27, larunbata, euskeraz  

abuztuak 28, igandea, gaztelaniaz 

Izena emateko: bisitak.sosirunaveleia@gmail.com 

 

Zabalgarbi? Hobe Zabalartsenikoa deitzea                    

 

Jon Nikolas: Nervion_= Urbion? 

 

 

http://euskararenjatorria.net/?p=23086
mailto:bisitak.sosirunaveleia@gmail.com
http://euskararenjatorria.net/?p=22977
http://euskararenjatorria.net/wp-content/uploads/2016/06/Nervion_Urbion.pdf

