Egungo estatu politikoetako
hizkuntzak
Jose Luis Ormaetxea

Oharra:
Oinarrizko bibliografia, honako hiru liburu hauek izan dira. Biztanle kopuruak
hurrenez-hurren:
• Malherbe, M. "Les langages de l'humanité". ( )
• Katzner, K. "The languages of the world". (Katz.)

• Atlas Básico Aguilar. (Ag.)
Europari dagokiona, Munduko hizkuntzak artikuluan ematen da jakitera sakon.

ASIA

AFGANISTAN
(18 milioi) (Katz. 18
mihoi; Ag. 17.500.000)
Hizkuntza ofizialak
pertsiera (dan i deitua)
(5 milioi) eta pastoera
(11 milioi) dira. Hizkuntza biok indoeuroparrak dira eta elkarrengandik hurbil daude, hegoaldean egiten den
balutxiera bezala. Milioi bat afganiar baino
gehiago dago turkiar taldearen hizkuntzak
hitzegiten dituena (Uzbekera: milioi 1; turkmenera: 400.000).
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ARABIAR EMIRRERRI BATUAK
(800.000) (Katz.
Ag.
1.200.000;
1 175 000)
Arabiera da hizkun'
tza ofiziala. Populazioaren hiru laurdena behargin etorkinek osatzen dute: pakistaniarrek
urduera hitzegiten dute, eta indiarrek nagusiki malajamera edo panjabiera. Badira Zeilandarrak, korearrak eta europarrak ere. Langile hauei ez zaie hiritartasuna ezagutzen.

rekin, eta, hortaz, ez ditu tonuak ezagutzen.

BAHREIN
(370.000) (Katz.
400.000; Ag. 380.000)
Guztiek erabiltzen
dute arabiera, hizkuntza ofiziala. Populazioaren gehiengoa etorkinez osatua da, zeinetarik asko jatorri pertsiar,
pakistaniar edo indiarrekoak bait dira.

BRUNEI
(200.000) (Katz.
200.000; Ag. 213.000)
Hizkuntza ofiziala
malaisiera da,
lazioaren bi herenak
hitzegiten duelarik.
Ingelesa gehienek ulertzen dute eta administrazioan eta negozio-munduan erabiltzen da.
Txinatar gutxiengoak pekinera ala kantonera hitzegiten dute.

BANGLADESH
(83,6 milioi) (Katz.
100 milioi; Ag. 96 mi.: lioi)
Hizkuntza ofizial
.„/ nagusia bengalera da.
Ingelesa garrantzitsua
da kultur mailan; 500.000 biztanletako gutxiengo bat (oker deituriko bihariak) urdueraz mintzo da.
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BIRMANIA
(32,2 milioi) (Katz.
40 milioi; Ag.
35.310.000)
Hizkuntza ofiziala
birmaniera da, 22 milioik hitzegina. Tibeteraren ahaidea den birmaniera, indiar motako alfabeto batean idazten da XI. mendeaz
gero. Birmania osatzen duten herri ugarien
hizkuntza garrantzitsuenen artean, inportanteenak tibeto-birmaniar taldekoak dira: karenera (2,5 milioi) hegoaldean, katxinera eta
txinera iparraldean. Xanera (2 milioi),
ekialdean, taierarekin estuki lotua dago; aldiz, monera, behiala inportantea, jemerera30

BUTAN
(milioi 1) (Katz.
milioi Cerdi; Ag.
1.250.000)
Hizkuntza nazionala jonkhaera deituriko dialekto tibetarra da, tibetar alfabetoan idatzia. Hegoaldean
nepalera ere hitzegiten da.

1 FILIPINAK
(48 milioi) (Katz.
55 milioi; Ag.
53.350.000)
Ingelesa eta filipinoera dira bi hizkuntza ofizialak.
Filipinoera tagalogerari ematen zaion
izena da. Hizkuntza hau Filipinetan hitzegiten
diren malaysio-polinesiar taldeko 70 hizkuntzetatik inportanteena da.
Tagalogera biztanlegoaren laurdenak hitzegiten du, baina beste laurden batek ere uler
eta erabil dezake. Ingelesa hizkuntza desberdinak dituzten filipinarren arteko komunikabide gisa erabiltzen da eta batez ere nazioarteko hizkuntza bezala. Gutxi gorabehera 10
milioi filipinarrek hitzegiten dute ingelesa
erraztasunez.
Beste hizkuntza garrantzitsuen artean, aipatu beharrekoak dira: visayera edo zebuera,
artxipelagoko erdialdeko irletan (12 milioi
inguru), eta ilokera (4 milioi) Luzongo iparraldean. Espainierak ez du jadanik indar
handirik Filipinetan.
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INDIA
(680 mil ioi) (Katz.
750 inilioi; Ag. 683.
810.000)
India munduko
."g7
hizkuntz barietate gehien duen lurraldea da.
Ingelesa hizkuntza ofiziala da, hindiera
Batasuneko hizkuntza da eta hamabi hizkuntza konstituzional daude: teluguera, bengalera, maharatera, tamilera, urduera, gujaratera, kannadera, malajamera, orisera,
asamera, kaxmirera eta punjabera. Hauei
sanskritoa erantsi behar zaie, jadanik hitzegiten ez dena, baina arrazoi kultural eta historikoengatik oraindik irauten duena. Hizkuntzak guztira, dialektoak kenduta, 100 inguru
dira. 11 alfabeto diferente erabiltzen dira:
devanagariera, bengaliera, arabo-pertsieran, gurmukiera, gujaratera, orisera, telugu-kannadera, malajamera, tamilera,
latindarra eta tibetarra.
Indiar populazioaren %95a baino gehiago
bi talde linguistikotan banatzen da: indoeruroparra eta dravidikoa. Lehenak Ipar India
hartzen du eta bigarrenak penintsulako hegoalde herena. Ipar Indian hizkuntza nagusia
hindiera da, populazioaren herenak (200 milioi) hitzegiten duena; Iparraldean mintzatzen
diren gainerako hizkuntzak puntu askotan
datoz bat hindierarekin, lexikoan, gramatikan eta baita alfabetoan bertan ere. Ahaidetasun hau batzutan frantsesa eta italieraren
artean dagoena bezain hertsia da.
Hego Indian lau hizkuntza dravidikoek
(tamilera, teluguera, kannadera eta malajamera) elkarren antz handia dute. Gainera,
kultura hindiarrak bi talde hauetako -Ipar
India eta dravidikoa- hizkuntzei hiztegi
amankomun zabala eskaini die.
Talde hauetan sartzen ez diren indiarren
%5a munda taldeko eta Himalaia inguruko
tibeto-birmaniar taldeko jendeak osatzen du
nagusiki.

INDONESIA
(140 milioi) (Katz.
165 milioi; Ag. 158
milioi)
Indonesiera hizkuntza ofiziala da.
Txinatar gutxiengo

etorkina salbu, Indonesiako ia 70 hizkuntzak
talde berekoak dira, malaysio-polinesiarra
deiturikoarenak. Ahaideak dira, beraz, eta
indonesiera batezbesteko hizkuntza sinplifikatua da. Indonesiera ez da eskuarki indonesiarren ama-hizkuntza (haien arteko 20
milioientzat salbu), baina biztanlegoaren hiru
laurdenak ulertzen du.
Hizkuntza lokal garrantzitsuenak hauek
dira:
- Sumatran: minangkabauera (3 milioi),
batakera (1,5 milioi).
- Javan: sundanera Mendebaldean (13 milioi), javanera (45 milioi) Erdialde eta Ekialdean, eta maduera (8 milioi) Surabaya eta
Madura irlan.
- Borneon: dayakera (2 rnilioi).
- Celebesetan (Sulawesi)): bugiera eta
toradjera.
- Balin: balinera.
I RA K
(12,2 milioi) (Katz.
15 rnilioi; Ag. 14 milioi)
Hizkuntza ofiziala
arabiera da. Gutxiengo kurdua -hizkuntza
indoeuroparra- lurraldearen zati handi batean
bizi da Iparrekialdean. Zenbait herri kristauek
oraindik siriera hitzegiten dute. Bestalde,
badira gutxiengo armeniarrak, batez ere hirietan.
IRAN
(35,8 milioi) (Katz.
40 milioi; Ag.
43.830.000)
Hizkuntza ofiziala
pertsiera da. Normalki herrialde osoan
ulertzen da, baina pertsiera ama-hizkuntzatzat
dutenak osoaren bi heren besterik ez dira, hor
sarturik gilakiera (Kaspiar Itsasertzean),
lorera edo baktiarrera bezalako dialektoak.
Ama-hizkuntza pertsiera ez duten iraniarrak hiru hizkuntz taldetan banatzen dira:
- Indoeuroparra: kurduera (2,5 milioi),
balutxiera (500.000), armeniera (100.000).
- Turkiarra: azeriera (4 milioi) Tabriz
erregioan (Azerbaidjan), turkmenera
Semitikoa: arabiera hitzegiten duen
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Khuzestan-go gutxiengoa (hamar milaka batzu biztanle)
ISRAEL
(3,7 milioi) (Katz. 4
milioi; Ag. 4.150.000)
Hizkuntza ofizialak
hebraieraetaarabiera
dira. Judu jendearen
gehiengoak hebraiera
hitzegiten du, gobernuak hizkuntza hau etorkin berriei ikastarazten egin dituen ahaleginen
ondorioz. Horiek normallci beren jatorrizko
hizkuntza -yiddisha, alemaniera, errusiera,
poloniera, errumaniera, arabiera, e.a.- hitzegiten dute oraindik. Jende hau eskuarki eleaniztuna da. Arabiar gutxiengoak 500.000 inguru biztanle egiten ditu.
JAPONIA
(114 milioi) (Katz.
120 milioi; Ag.
121.048.923)
Hizkuntza ofiziala
,japoniera da. Japonia
linguistikoki oso homogenoa da. Ñabardura dialektal ahul batzu
besterik ez dira existitzen. Hokkaido irlan milaka batzuk hitzegiten duten ainuera hizkuntza hilaginean dago. Hizkuntza honek egituran
zenbait analogia ditu japonierarekin.
Japoniera hizkuntza eranslea da. Ez ditu
tonuak ezagutzen eta ez dauka zerikusirik
txinerarekin, hiztegiko mailegu mordoa salbu. Idazkeran him sistema erabiltzen ditu aldi
berean: txinatar ideogramak, bi sistema silabiko - hiragana (desinentzia gramatikaletarako edo txinatar hizki gutxi erabiltzen diren
hitzetarako) eta katakana (hitz arrotzak transkribatzeko). Gainera, romanji deituriko transkribaketa (latindar izkietan) txit erabilia da
hiztegietan (ordena alfabetikoa), telexetan...
Kanpotar gutxiengo inportanteena 500.000
korearrek osatzen dute.
JEMEN (ipar eta
hego)
(6,6 milioi: Ipar
Yemen: 5,1; Hego Yemen: 1,5) (Katz. 8 milioi: Ipar Yemen: 6 milioi; Hego Yemen: 2
32

milioi); Ag. 9.190.000: Ipar Yemen:
7.160.000; llego Yemen: 2.030.000)
Hizkuntza ofiziala arabiera da.
Hego Yemenen badira, hala ere, hegoarabiarrak deituriko hizkuntza semitikoak
Hadramawt eta Omanen bitartean. Garrantzitsuena mahriera da. Socotra irlak mota honetako hizkuntza gorde du. Aintzinako hegoarabiarrak etiopierarekin ahaidetasuna zuen.
JORDANIA
(Malherbe 6milioi)
Hizkuntza ofiziala
arabiera da, herrialde
osoan hitz egiten dena.

KANPUTXEA
(6 milioi) (Katz. 6
milioi; Ag. 6.680.000)
Kanputxeako hizkuntza ofiziala jemerera da, ja guztiek hitzegina. Jemerera jatorrizko hizkuntza da, tonugabea, apika hizkuntza malaysiao-polinesiarren antzinako
ahaidea. Tai alfabetoaren jatorrian dagoen
indiar motako alfabeto batean idazten da VIII.
mendeaz gero. Ofizialkidea da 500.000 hiztun
izan dezakeen frantsesarekin. Txinerak eta
vietnamierak ere bakoitzak 400.000 inguru
hiztun ditu. Tribu-hizkuntzen artean, txamera da garrantzitsuena, 100.000 inguru hiztunekin.

KATAR
(225.000) (Katz.
250.000; Ag. 260.000)
Qatar osoan hitzegiten den hizkuntza
ofiziala arabiera da.
Badira, hala ere, nagusiki indiar jatorriko langile etorkin ugari beren
hizkuntza atxikitzen dutenak.

KOREA (Ipar eta
hego)

(53,7 milioi: 36,6
Hegoaldean; 17,1 Iparraldean) (Katz. 60
milioi; Ag. Ipar Korea:

feJazten
18.490.000; Hego Korea: 39.950.000)
Hizkuntza ofiziala koreera da, Hego zein
Ipar Korean, eta hizkuntza hauxe bakarrik
hitzegiten da bi herrialdeotan. Hizkuntza hau
eransle motakoa da eta analogia gramatikala
du japonierarekin. Aide horretatik ez dauka
inolako zerikusirik txinerarekin, baina hiztegian txineraren berba mordoa aurkitzen da.
«Hangul» izeneko jatorrizko alfabetoa du XV.
mendeaz gero.

KUWAIT
(1,2 milioi) (Katz.
1,5 milioi; Ag.
1.910.000)
Hizkuntza ofiziala
arabiera da.
Petrolioak erakarririko etorkin-jendetza garrantzitsu batek here
jatorrizko hizkuntzaren (indiana batez ere)
erabilera gordetzen du, baina ez du kuwaitiar
hiritartasuna.
LAOS
(3,3, milioi) (Katz.
4 milioi; Ag.
3.500.000)
Hizkuntza ofiziala
laosiera da, taieraren
aldaketa dialektal bat
besterik ez dena. Lao alfabetoa tai alfabetoaren oso antzerakoa da.
Gehiengoak laosiera hitzegiten du, baina
badaude taieraz edo birmanieraz ahaide diren beste hizkuntza batzu hitzegiten dituzten
gutxiengoak: miaoera, esaterako. Beste tribu
menditar zenbait, Kha izen orokorrarekin
izendatuak (500.000 inguru), «monkhmer»
taldeko hizkuntzak hitzegiten dituzte. Txineraz eta vietnamieraz mintzo diren gutxiengoak ere badira. Frantsesa aspalditik da
hizkuntza internazional gisa erabilia.
LIBANO
(3 milioi) (Katz. 3
milioi; Ag. 3.500.000)
Hizkuntza ofiziala
eta herrialde osoan hedatua arabiera da.
Frantsesa eta ingelesa oso zabalduak daude jende ikasiaren ar-

tean. Aipatzekoa da 150.000 biztanle inguruko gutxiengo armeniarra.

MALAYSIA
(13,3 milioi) (Katz.
15 milioi; Ag.
15.070.000)
Hizkuntza ofiziala
malaysiera da, populazio erdiak hitzegina.
Malaysiera, ñabardura txiki batzu kenduta,
indonesieraren antzera-antzerakoa da. Malaysio-polinesiar taldeko hizkuntza da, latindar hizkiez idatzia.
Txinatar gutxiengo sendoak (4 milioi) here
hizkuntza gorde du (cantonaisera, hakka,
Fou-kien-go edo Pekin-go txinera). Hirugarrren hizkuntza garrantzitsua tamilera da,
indiar gutxiengoaren zati batek hitz egina.
Sarawak eta Sabah lurraldeetan, Borneo irlan
indonesiar farniliako dayakera bezalako tribu-hizkuntzek irauten dute.

MALDIBAK
(150.000) (Katz.
150.000; Ag. 181.453)
Hizkuntza ofiziala
maldiviera da, singa.: leratik hurbil dagoen
hizkuntza indoeroparra, baina jendea musulmana izateagatik arabiar hitzak dituena. Maldiviera idazkera bereziz idazten da, dhivehi deituaz, eskuinetik
ezkerrera, kontsonanteak lerro batean eta
bokalak eskuarki gainean idazten direlarik.
Ingelesa nahiko ulertua da.

MONGOLIA
(1,3 milioi) (Katz.
2 milioi; Ag.
1.820.000)
Hizkuntza ofiziala
mongoliera da, ia
guztiek hitz egina, herrialdeko mendebaldean ezik, non kazalch
komunitate txiki bateko 50.000 biztanleek
turkiar hizkuntza bat hitz egiten duten. Hizkuntza eranslea da. Bi letraz osaturiko hizki
kirilikoetan idazten da.
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NEPAL
(12 milioi) (Katz.
15 milioi; Ag.
5 16.100.000)
Hizkuntza ofiziala
nepalera da, hizkuntza indoeuroparra,
hindieratik hurbil dagoena eta, hau bezala,
devanagari alfabetoan idazten dena. Nepalera
populazioaren erdiak hitzegiten du eta beste 2
milioi gehiagok ulertzen. Beste hizkuntza
mordoa ere badago: batzu indoeuropar taldekoak dira (Bihari-ak edo Terai eta Hills-eko
beste jende batzu bezala), beste batzu tibetar
taldekoak (bai tibetar hutsak, errefuxiatuak
edo ez (milioi bat biztanle), bai Katmandu
haraneko Newara (500.000) bezalako talde
minoritarioak). Hizkuntza hauek sherpak bezalako menditar jendearenak dira.
OMAN
(850.000) (Katz.
milioi 1; Ag.
1.500.000)
Hizkuntza ofiziala
arabiera da, herrialde
osoan hitzegiten dena.

PAKISTAN
(77,3 milioi) (Katz.
90 milioi; Ag. 89 milioi)
Hizkuntza ofiziala
urduera da, baina
probisionalki ingelesak lan-hizkuntzaren estatutua gordetzen du
negozioetan eta administrazioan. Urduera
biztanlegoaren hi herenak erabiltzen du, baina
populazioaren soilik %8aren ama-hizkuntza
da.
Urduera hindieraren oso antzerakoa da,
eta ez dute elkar ulertzeko zailtasunik, baina
arabiar hizkietan idazten da.
Dravidiar motako hizkuntza isolatua den
brahuiera (1,5 milioi biztanle) eta burushaskiera moduko menditar hizkuntza gaizki
sailkatu eta idatzigabeak kenduta, Pakistango hizkuntzak indoeuroparrak dira: panjabiera (50 milioi), paxto-afganiera (12 milioi), sindiera (7 milioi), eta balutxiera (5
milioi).
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SAUDI ARABIA
(7,9 milioi) (Katz.
10 milioi; Ag.
10.970.000)
Hizkuntza ofiziala
herri osoak ulertzen eta
hitzegiten duen arabiera da.
SESB
(261 milioi) (Katz.
275 milioi; Ag.
276.300.000)
Sovietar
ren hizkuntza ofiziala
errusiera da. Sovietar
Batasuneko 15 errepubliketariko bakoitzak
badu, ordea, bere hizkuntza propioa:
AZERBAIJAN (6 milioi), hiriburua Baku:
azeriera, turkieraren oso antzekoa.
ARMENIA (3 milioi), hiriburua Erevan:
armeniera, hizkuntza indoeuroparra.
BIELORRUSIA edo Errusia zuna (10
milioi), hiriburua Minsk: bielorrusiera,
errusieratik hurbil dagoen hizkuntza eslaviarra.
ESTONIA (1,5 milioi), hiriburua Tallinn:
estoniera, finerarendialektoa, hizkuntza finougroa. Independentzia onartu zoiona dagoeneko.
GEORGIA (5 milioi), hiriburua Tbilisi:
georgiera, hizkuntza eranslea, euskararekin
zerikusirik izan dezakeena.
KAZAKHSTAN (14 milioi), hiriburua
Alma-ata: kazakera, turkiar taldeko hizkuntza.
KIRGIZIA (3,5 milioi), hiriburua Frunze:
kirgizera, turkiar taldeko hizkuntza. Independentzia onartu zoiona dagoeneko.
LETONIA (2,5 milioi), hiriburua Riga:
letoniera, hizkuntza baltikoa indoeuroparra,
errusiera eta alemaniera tartekoa. Independentzia onartu zoiona dagoeneko.
LITUANIA (3,5 milioi), hiriburua Vilnius: lituaniera, hizkuntza baltikoa. Independentzia onartu zoiona dagoeneko.
MOLDAVIA (4 milioi), hiriburua Kishiniov: moldaviera, errumanieraren dialektoa, latindar hizkuntza.
UZBEKISTAN (15,5 milioi), hiriburua
Tashkent: uzbekera, turkiar taldeko hizkuntza.
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TADJIKIA (4 milioi), hiriburua Dushanbe: tadjikera, pertsieraren antzeko hizkuntza
indoeuroparra.
TURKMENISTAN (3 milioi), hiriburua
Ashjabad: turkmenera, tukiar taldeko hizkuntza.
UKRAINIA (50 milioi), hiriburua Kiev:
ukrainiera, hizkuntza eslaviarra.
15. errepublika, ERRUSIA (138 milioi),
federakundea den neurrian, beren hizkuntza
propioa duten 12 errepublika autonomoez
osatua da. Hauek dira:
TATAR, Ural ondoan, hiriburua Kazan:
turkiar taldeko tatar hizkuntza.
BAXKIRIA, Ural ondoan: turkiar taldeko
baxkir hizkuntza.
DAGESTAN, Kaukasian: 8 hizkuntza
konstituzional (avarera, lesghienera, tabasaranera, daginera eta lakera, kaukasiar
taldekoak; kumkiera, azeriera eta tatarerea, turkiar taldekoak).
BURIATE-MONGOLIA buriatera,
mongolieratik oso hurbila.
KABARDINOAK: kabardinera, kaukasiar taldekoa.
KOMI, Europako Ipar Errusian, Pechora
ondoan: komiera, fino-ugriar taldekoa.
MARI, Volga erdi inguruan: marii, finougriar taldekoa.
MORDVIARRAK mordviera (milioi 1
biztanle), Saransk hiriaren inguruan: mordviera, fino-ugriar taldekoa.
OSETIA, Kaukasian: pertsieratik hurbil
den hizkuntza indoeuroparra.
UDMURTIARRAK udmurtera, Ural
Hegoaldean: udmurtera, fino-ugriar taldekoa.
TXUVATXI Volga-tik gertu Kazanen
Hegoaldean: txuvatxera, turkiar taldekoa.
IAKUTIA Siberia Ekialdean: turkiar taldeko iakutera.
Errepublika autonomoak ere badira: KARAKALPAK, Uzbekistan-i atxikia, eta, Itsas
Beltza-ren gainean, ABKHAZIA eta ADJARIA errepublikak, Georgian i lotuak.
Gainera, hizkuntz komunitate txikiagoak
erregio edo barruti autonomoetan eratzen dira.
Guztira, Sobiet Batasunean 180 «nazionalitate» -izen ofiziala- inguru daude. Bakoitzak
bere hizkuntza du, honako talde handi hauei
lotua:
Indoeuroparra: errusiera eta beste
—

hizkuntza eslaviar batzu, armeniera, moldaviera; hizkuntza baltikoak, tadjikera,
osetera, yiddisha, kurduera;
Uraliko altaikoa: turkiarrak: azeriera,
kazakera, kirgizera, turkmenera, uzbekera, baxkirrera, tatarrera, txuvatxera,
iakutera, uigurrera, karakalpakera... eta
fino-ugroak: estoniera, mordviera, marii,
komiera, udmurtera.
Talde honetakoak dira ere mongoliera,
nenet (samoyedoak), ostyakera...;
Kaukasiarra: talde honek aurrekoarekin analogia batzu erakusten ditu here egitura
gramatikalean; georgiera, avarera, kabardinera, lesghienera, daginera...
—

-

—

SINGAPUR
(2,4 milioi) (Katz.
2,5 milioi; Ag.
2.530.000)
Hizkuntza ofizialak
ingelesa, txinera, tamuera eta malaysiera
dira. 1,5 rnilioi biztanlek hitzegiten du txinera,
gainerakoak gutxigorabehera erdibana malaysiera eta tamilera hi tzegiten dutenen artean
banatzen direlarik.

SIRIA
(8,1 milioi) (Katz.
10 milioi; Ag.
9.840.000)
Hizkuntza ofiziala
arabiera da, guztiek
ulertua. Frantsesak
leku pribilegiatua du jende ikasien artean.
Hizkuntza minoritarioak: kurduera
(250.000), armeniera (150.000), txerkesera
(50.000), turkmenera (50.000), assyriera
(15.000), arameiera (2.000).
SRI LANKA
(14,4 milioi) (15
milioi; Ag.
14.850.000)
Hizkuntza ofiziala
singhalera da, indoeuropar hizkuntza isolatua, pali-tik eratorririko alfabeto berezi hatetan idatzia. Biztanlegoaren %30a tamileraz
mintzo da, batzuk herrialdeko hiritarrak (iparralde eta ekialdean batez ere), eta besteak
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auzoko Indiatik etorriak.
Aintzinako Zeilanek europar jatorriko gutxiengo bat du, batez ere holandarra. Hauek
sarri ingelesa besterik ez dute hitzegiten. Ingelesa nazioarteko komunikabiderako hizkuntza da, klase ikasienetan oso erabilia.
TAILANDIA
(44,3 mi lioi) (Katz.
50 milioi; Ag. 50 mi1 lioi)
Hizkuntza ofiziala
taiera da, egituraz txineraren ahaidea, baina
Indiako idazkeretatik eratorririko alfabeto
batean idatzia. Gutxiengoen hizkuntzak: txinera (4 milioi), malaysiera (milioi 1), jemerera (350.000). Tribu-hizkuntzen artean
garrantzitsuenak hauek dira: Monera (75.000),
mendebaldeko muga ondoan hitz egina, eta
Karenera (75.000) eta Meoera (50.000),
iparraldean. Mon tribukoak dira, beren aintzinako ahaide diren Khmer edo jemererarekin
batera, hizkuntza tonugabe bat hitz egiten
duten bakarrak.
TAIWAN
(17,1 milioi) (Katz.
18 milioi; Ag.
18.800.000)
Pekin-go txinera
da hizkuntza ofiziala.
Jendeak, alabaina,
beste txinatar hizkuntza bat hitzegiten du,
taiwanera, Fujian-go txineraren antzekoa.
Mendietan, beren hizkuntza gorde duten malaysio-polinesiar arrazako zenbait triburen
ahaide diren 200.000 biztanle bizi dira.
TURKIA
(43 milioi) (Katz.
50 milioi; Ag. 48 milioi)
Hizkuntza ofiziala
turkiera da, hizkuntza eranslea, 1928az
gero latindar hizkietan idatzia. Turkiera herrialde osoan ulertua da. Gutxiengoen artean
inportanteena kurduera (2 milioi herrialdeko
hegoekialdean) da. Beste hizkuntza batzu:
arabiera (300.000 hiztun), txerkesera
(75.000), armeniera (50.000), grekoa
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(50.000), georgiera (50.000), ladinera
(20.000), eta arameiera (1.000).
TXINA
(914 milioi) (Katz.
1000 milioi; Ag.
1.008.175.000)
Beijing-go (Pekin)
txinera da hizkuntza
ofiziala, mandarin
izenarekin ezagutua. Hizkuntza hau jendetzaren %70ak hitzegiten du, eta ulertu askoz
gehiagok. Beste hizkuntza txinatarren artean
hauekdira inportanteenak: Shanghai-koak (wu
hizkuntza, 30 milioi), Fujian-goa (min hizkuntza) eta, batez ere, kantonera (4.0 milioi), itsasoz bestaldera atzerriratutako txinatarrek ere naharoki hitzegiten dutena. Hizkuntza txinatar guztiak ja ideograma berberekin
idazten dira, eta latindar hizkiak (pin yin)
irakaskuntzan erabiliak dira ideogramen
ebakera seinalatzeko.
Txinako hizkuntza ez-txinatarrek 50 milioi hiztun dituzte soilik, hots, populazioaren
%5a. Garrantzitsuenak hauek dira:
- Xuangera (10 milioi) (Katz. 12 m.), Tai
taldekoa, baina txinatar hizkiez idatzia;
xuangera, kuangsiera eta Yunnan en hitzegiten da, vietnamiar eta laosiar mugen inguruan.
- Uigurrera (4 milioi) (Katz. 5 m.), talde
turkiarrekoa, egun alfabeto latindar osatu batetan idatzia. Sinkiang-en hitzegiten da.
- Tibetera ere 4 milioi inguruk (Katz. 3,5
m.) hitzegiten dute, horien erdia Tibet propioki deituan bizi delarik.
- Yiera, ololo» izenez ere ezaguna (3,5
milioi) (Katz. 5 m.), Yunnan eta Sichuan-en
hitzegina.
- Miaoera, Tailandian «méo» deitua eta
interesatuek (3 milioi) (Katz. 4 m.), «hmong»
deitzen dutena, kueixuera, Yunnan eta Sichuanen hitzegiten da nagusiki.
Azken hizkuntza biok yiera eta miaoeratibeto birmaniar taldekoak dira.
- Mongoliera (2 milioi), turko-altaiko taldekoa, antzinako uigurrera alfabetotik eratorririko hizki tradizionalez idatzia.
Koreera (1,5 milioi), iparrekialdeko
probintzietan bizi diren gutxiengoek hitzegina.
Goian aipaturiko taldeetako eta baita ere
-

-

-
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omon-jemeriar» taldeko beste zenbait hizkuntza 40 bat gutxiengok hitzeginak dira,
gehienak Yunnan eta Guangxi-n, hots, birmaniar eta laosiar mugen inguruan.
VIETNAM
(52,2milioi) (Katz.
60 milioi; Ag. 60 milioi)
Hizkuntza ofiziala
vietnamiera da.
Tonu-hizkuntza hau,
taieraren ahaidea, misiolariek VXII. mendean sartutako puntu eta azentu bidezko sistema konplexu batez osaturiko latindar hizkietan idazten da. Hiztegiaren erdia inguru txinatar jatorrikoa da.
Gutxiengo ugari -60 inguru- dago Vietnamen, guztira 5 bat milioi biztanle egiten dutelarik. Hizkuntza inportanteenak txinera
(milioi 1) eta jemerera (400.000) dira. Hizkuntza desberdinen jabe diren menditar tribu
ugarien artean, batzu vietnamieratik hurbil
daude (muongera, 400.000 biztanle), beste
batzu birmanieratik (miaoera, 200.000 biztanle), edo indonesiar hizkuntzetatik (txamera, 250.000 biztanle), Saigonen iparrekialdean kostaldean; ,jaraiera, 150.000 biztanle, e.a.).
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tisaioak portugesez, frantsesez, kimbundueraz eta kikongoeraz dira.

AFRIKA

ALGERIA
(17,7 milioi) (Katz.
20 milioi; Ag.
21.460.000)
Hizkuntza ofiziala
arabiera klasikoa da.
Jende guztiak hitz egiten duen arabieraren dialekto algeriarra nahiko desberdina da. Populazioaren herena jatorriz berberiarra da. Berberiar hizkuntzak,
idatzigabeak, ez dira erakutsiak; atzerakadoaz
arabieraren mesedetan, nahiz eta kabylera
mintzodunek gero eta gogorrago eusten dioten (3 milioi inguru). Beste hizkuntza berberiarrak: txauiera Aures-etan (200.000 pertsona) eta, Saharako 10.000 bat Tuareg algeriarren hizkuntza.
Irakaskuntza ofiziala frantsesez ematenda;
ja guztiek ulertu eta hitz egiten dute. Areago,
sarritan frantsesa da irakur hizkuntza bakarra.
ANGOLA
(6 milioi) (Katz. 8
milioi; Ag. 7.770.000)
Hizkuntza ofiziala
portugesa da. Angolan hitz egiten diren
hamarnaka hizkuntza
edo dialekto afrikarrak bantuak dira, hegoaldeko milaka batzu boskimano edo hotentotek
hitz egiten dituztenak salbu. Herrialdeari izena eman dion taldean kimbunduera dago,
populazioaren erdiak ulertu eta hitz egiten
duena. Ekialdean txokuera eta, hegoaldean,
cuanhamera. Lehen mailako irakaskuntza 6
edo 7 hizkuntza afrikarretan ematen da, goian
aipaturikoak direlarik garrantzitsuenak. Irra38

BENIN
(3,3 milioi) (Katz.
4 milioi; Ag.
3.830.000)
Beninen (aspaldi
Dahomey) frantsesa
da hizkuntza ofiziala.
Irratian erabiltzen diren bost hizkuntza afrikarrak hauek dira: fonera (milioi I), genera,
yorubera, dendiera eta baribera. Azkena,
Iparraldean hitz egina, Burkina Fasoko hizkuntzetatik hurbil dago. Hiru lehenak tonu
oso markatuzko hizkuntzak dira, Beningo golkoan bama, Bolikostatik Nigeriaraino hedatzen direnak. Iparraldean hitz egiten den
dendiera Niger haranaren erdialdeko songai
era eta jermaeratik hurbil dago. Irakaskuntz
hizkuntza bakarra frantsesa da, goian aipaturiko hizkuntza afrikarrek helduen alfabetatzerako balio badute ere.

BOLIKOSTA
(7,8 milioi) (Katz.
9 milioi; Ag.
8.500.000)
Hizkuntza ofiziala
frantsesa da. Him talde nagusitan banatzen
diren 60 bat hizkuntza afrikar daude: Gineako
Golkoko hizkuntzak, mandingue taldea eta
hizkuntza voltaikoen taldea. Lehena tonu-sistema oso markatua duen bakarra da: hizkuntza
inportanteenak baulera (Bouake eta Yamoussoukro-ren inguruan), anyiera, attiera
eta ebriera kostaldean 100 kilometrotan barrena hitz egiten direnak. oMandingue» taldean aipatzekoak dira yakubera ekimendebaldean, eta batez ere diulera. Maliko barnbareratik hurbil dena eta, bere sinpletasun
erlatiboari esker, komunikazio-hizkuntza gisa
erruz erabiltzen dena. Talde voltaikoa nagusiki senufo etniak (Korhogo eta Ferkessedougou erregioko nekazari langileak) ordezkatzen du. Ez da egunkaririk batere publikatzen
hizkuntza afrikar hauetan.
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BOTSUANA
(700.000) (Katz.
milioi 1; Ag. 940.000)
Hizkuntzaofizialak
ingelesa eta tswanera
. Bantu taldeko
Tswanera hizkuntza
jende guztiak hitz egiten du eta eskolan irakatsia da, ingelesarekin batera. Mendebaldean
250.000 inguru boskimano daude.

BURKINA-FASO
(Volta Garaia)
(5,5 milioi)(Katz. 7
milioi;Ag. 6.700.000)
Hizkuntza ofiziala
frantsesa da. Bertako
hizkuntzarik inportanteena morera da, 3 milioi inguru hiztunekin.
Gurmera (200.000 biztanle), Gurmatarren
hizkuntza, ekialdean hitz egiten da, peulera
eta tamaxekera iparraldean, eta samoera eta
dyulera mendebaldean.
BURUNDI
(5 milioi) (Katz. 4
milioi; Ag. 4.560.000)
Hizkuntzaofizialak
frantsesa eta kirundiera dira. Bigarrena
herri osoak hitz egiten
du, tutsi zein hutu arrazakoa izan. Suahilia
Burundi-n ezarririko afrikar merkatari atzerritarrek erabiltzen dute. Kirundi hizkuntza
bantu nahiko garbia da, beraz oso zaila, orainoraintxe idazten hasia izana.
CABO VERDE
(300.000) (Katz.
300.000; Ag. 296.093)
Guztiek ulertua den
portugesa da
kuntza ofiziala. Jendeak portugesaren oinarria duen kreolera erabiltzen du.

EGIPTO
(38,7 milioi) (Katz.
50 milioi; Ag. 46.000)
Arabiera, hizkuntza ofiziala, denek

ulertzen dute. Assuan erregioan, milioi bat
pertsona inguruko gutxiengo batek nubiera
hitz egiten du, Sudaneraino hedatzen den nilotxadiar deituriko taldearen hizkuntza afrikarra. Biztanlegoarenehuneko inportantea (%1520) osatzen duen kopto jendeak arabiera besterik ez du egiten, baina kristau koptoekoraindik, Elizako hizkuntza gisa, aintzinako egipteraren ondokoa den koptoera erabiltzendute.
EKUATORE-GI! NEA
(200.000) (Katz.
300.000; Ag. 398.000)
Hizkuntza ofiziala
espainiera da. Kontinentean fanera eta
beste hizkuntza ahaide batzu hitzegiten dira;
Fernando Poo irlan bertakoek bubiera hitz
egiten dute.
ERTAFRIKA
(1,9 milioi) (Katz.
2,5 milioi; Ag.
2.520.000)
Frantsesa hizkuntza ofiziala da; sangoera komunikaziohizkuntza da Ubangi ibaian zehar eta herrialdearen zati handi batean; l 963an hizkuntza
nazionala zela erabaki zen. Hauez gainerako
hizkuntza garrantzitsuenak: gbayera mendebaldean (500.000 biztanle) eta bandaera
(450.000) erdialde eta ekialdean.

ETIOPIA
(31 milioi) (Katz.
30 milioi; Ag.
42.020.000)
Hizkuntza ofiziala
amhariera da, herrian
«amharegna» deitua,
hizkuntza semitikoa, baina alfabeto berezi
batez idatzia. Addis-Abeba inguruko gainzelai garaietan bizi diren Amhara etnia nagusiaren (9 milioi) hizkuntza da. Talde bereko
Tigre probintziako trigiriera bezalako beste
hizkuntza batzu alfabeto berean idazten dira,
hizkuntz talde hau doi-doia gehiengoa delarik
herrialdean. Etiopiar Eliza kristauaren erlijiohizkuntza gezera da, nolabait beren aintzi39

zte
nako hizkuntza erkidea dena. Hegoaldean,
hizkuntza kuxiarren talde linguistikoa daukagu, bigarren inportanteena dena. Talde honetako hizkuntzarik garrantzitsuena gallera da
(8 milioi), oromoera ere deitua. Talde honetakoak dira ere somaliera (1,5 milioi) hegoekialdean eta Sidamoera (4 milioi) hegomendebaldean.
Ingelesaren erabilera zabala da eremu ofizialetan, arabiera eta italiera ere ulertuak direlank zenbait lekutan.
Lehen mailako irakaskuntzan 15 hizkuntza edo dialekto erabiltzen dita.

GANA
(10,9 milioi) (Katz.
12 milioi; Ag.
12.210.000)
Hizkuntza ofiziala
ingelesa da. Herrialdeko 40 bat hizkuntza
afrikarren artean, nagusiak tuiera eta fantiera dina, elkarrengandik oso hurbilak eta erdialdean eta erdialde-mendebaldean hurrenez hurren 4 milioik baino gehiagok hitzegiten dituztenak. Ewera ekialdean, Togoko
rnugan hitzegiten da. Tonu-sistema oso markatua duten hizkuntza hauek Gineako Golkoko hizkuntz taldekoak dina. Haussera
komunikazio-hizkuntza da iparraldean, non
hizkunt;a nagusiak dagombera (iparrekialdean), gurmanxera (Burkina Faso ondoan)
eta gbanianera diren, denak talde voltaikoaren hizkuntza tonugabeak direlarik.

GABON
(539.000) (Katz.
milioi I; Ag.
1.370.000)
Hizkuntza ofiziala
frantsesa da. 40 hizkuntza afrikar inguru
daude, denak bantu taldekoak, bat ere ez
delarik idatzia. Garrantzitsuenak: fangera
Ekuator Ginea eta Kamerungo mugan, Kamerungo ewondoeratik hurbil dena eta
100.000 baino pertsona gehiagok hitzegiten
dutena; mpongouera, Librevi lien hitz egina;
yipunuera, Franceville inguruan mintzatzen
dena.
40

GANBIA
(500.000) (Katz.
700.000; Ag. 700.000)
Hizkuntza ofiziala
ingelesa da. Hizkuntza inportanteenak
mandingera, peulera eta wolofera dita.
GINEA
(5,1 milioi) (Katz.
5 milioi; Ag.
5.410.000)
Hizkuntza ofiziala
frantsesa da. Hizkuntza afrikarrak bi talde
nagusitan banatzen dira: peulera da garrantzitsuena (1,5 milioi) eta ornandingue» taldean malinkera (milioi 1) Iparraldean,
sussonera Conakry aldean eta guerzera Ginea-ko oihanean. Gobernuak 8 hizkuntza
afrikar (aipatuak barne) hizkuntza nazional
izendatu ditu.
GINEA-BISSAU
(500.000) (Katz.
800.000; Ag. 830.000)
Hizkuntza ofiziala
portugesa da. Ponuges kreolera bat ere badago, Cabo Verdekoaren antzekoa, hizkuntza desberdineko etnia afrikarren artean erabiltzen dena; hauek
dira nagusiki balantera (200.000 biztanle),
peulera (150.000) eta malinkera (80.000).
Balantera Casamanceko dioleraren ahaidea
da eta urrunagotik Senegalgo wolofera arena.
Malinkera omandingue» taldekoa da. GineaBissaun guztira 30 talde etniko daude, bakoitzak here hizkuntzarekin (mandjakuera,
naluera, koniaguiera, mankanyera, sussonera..).
HEGOAFRIKA
(27,7 milioi) (Katz.
30 milioi; Ag.
31.850.000)
Hizkuntzaofizialak
afrikaansera eta ingelesa dira. Afrikaansera holandar eta frantses hugonote migratuen ondorengoek hitzegiten duten neder-
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landera arkaikoa da, 1,5 milioi pertsona gutxi
gorabehera. Ingelesa britainiar jatorriko komunitateak hitzegina da, 4 tnilioi biztanle, baina
herrialde osoan komunikazio-hizkuntzarako
ere balio du.
Afrikar hizkuntzen artean, oso barreiatuak
dauden khoin hizkuntzak berba egiten dituzten 10.000 bat boskimanoera edo «hotentote»-k irauten dute. Hizkuntza hauek berezitasun fonetiko bitxia dute: oso karakteristikoak
diren hizkuntz klaskada moduko «klik» batzu.
Salbuespen txiki honetatik kanpo, afrikar hizkuntza guztiak bantuak dira; inportanteenak
nguni eta sotho farniliak dira; lehenekoak dira
zuluera (4 milioi biztanle) Natalen (Durban),
xhosera (4 milioi) Transkein, swaziera
(500.000 biztanle) Swazilandia ondoan. Sotho
familiakoak dira peditarrak eta tswanatarrak,
oso hurbilak linguistikoki eta 5 mil ioi biztanle
inguru osatzen dutenak. Zuluer eta xhoserak
ere klikak dituzte, khoin hizkuntzei mailegatuak.

JIBUTI
(300.000) (Katz.
300.000; Ag. 340.000)
Behiala Afar eta
Issa tribuen lurralde
frantsesa izandako
Djibuti-ko Errepublikako hizkuntza ofiziala arabiera da. Egia
esan, arabiarrak ez dira biztanlegoaren %5a
baino gehiago, baina hura musulmana da eta
herrialdea Arabi ar Ligako kidea da. Administrazio eta negozio-hizkuntza frantsesa da,
irakaskuntzan ere toki pribilegiatua duelarik.
Lekuko hizkuntzak, afarera eta somaliera, ez dira idatziak. Afartarrek, Danakil ere
deituek, populazioaren hirurena osatzen dute.
Herrialdearen iparraldean eta mendebaldean
bizi dira, baina Ethiopian ere aurki daitezke.
Somaliarrak gehiengoa dira Djibuti hirian eta
herrialdeko hegoaldean. Afarera eta somaliera
hizkuntza kuxiarren familiako hi hizkuntza
desberdinak dira.

erabilera askozhedatuagoaduelarik. Kamerungo afrikar hizkuntzak hainbeste eta hain desberdinak dira non ez bait da ikusten haietariko
bat nagusi jar daitekeenik frantsesaren eta
ingelesaren ondoan. Hizkuntza hauek bantu
eskualdearen mugan daude. Hegoaldekoak
bantuak dira garbiki: buluera, ewondoera
eta etonera, hiruren artean milioi bat hiztun
dutelarik. Bantu familikoak dira ere bassera
eta duelera, tonu sistema oso garatua dutenak. Erdialdean, «bamiléké» herria kultura
bereko baina hizkuntza desberdineko printzerriez osatua dago. Hizkuntza hauetatik hurbil
den Bamunera XIX. mendearen bukaeran
idazkera berezia duen afrikar hizkuntzetako
adibide urrietakoa da. Geroztik desagertu egin
da. Iparraldean, peuleraren garrantzia handia
da; bigarren mailako hizkuntza andana baten
artean dago, non mandarerak kirdi herrien
komunikabide-hizkuntza lana betetzen duen.
Kostaldean, nahikoa eskolarik ez dutenei elkarkomunikazioa errazten dien ingelesezko oinarria duen pidgin batek irauten du.

KENIA
(15,1 milioi)(Katz.
20 milioi; Ag.
19.500.000)
Hizkuntza ofiziala
ingelesa da, baina
swahilia, komunikazio-hizkuntza, hizkuntza «nazionala» da. Biltzarre nazionalean erabil daiteke.
Hamar bat etnia garrantzitsuk osatzen duten biztanlegoak (hots, 500.000tik 2 milioira
bitartean) dagokion etniako hizkuntza hitzegiten du. Garrantzitsuena kikuyuera da, 2
milioi hiztun inguru dituen hizkuntza bantua.
Luoera, rnilioi bat pertsona baino gehiagok
hitz egiten dutena, nilotar taldekoa da. Talde
honi lotua zaion Masaien tribu entzutetsuak
ez ditu 150.000 biztanle besterik. Iparraldean,
kuxiar taldeko bi hizkuntza ditugu: somaliera
(300.000) eta gallaera (100.000).

KAMERUN
(8 milioi) (Katz. 9
milioi; Ag. 9.060.000)
Bi hizkuntza ofizialak ingelesa eta frantsesa dira, frantsesak

KOMOREAK
(300.000) (Katzner-ek ez dakar; Ag.
390.000)
Hizkuntza ofiziala
frantsesa da, erlijio
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hizkuntza arabiera, baina jendeak ulertzea
zail egiten den swahiliaren dialekto bat erabiltzen du. Eskolako irakaskuntza frantsesez
da.

KONG()
(1,5 milioi)
(Katz. 1,5 milioi;
• Ag. 1.740.000)
Frantsesa da hizkuntza ofiziala. Hiriburutik behera, hegoaldean, hizkuntzarik inportanteena dago,
kikongoera (500.000 biztanle), eta iparraldean bateke herriaren tekera hizkuntza
(200.000 biztanle). Nahiko auzokide diren
beste hizkuntza asko dago, aurreko biak bezala bantu taldekoak direnak. Ezagunenak:
mbosiera, sanga-makera (Sanga ibai gainean) eta geshirera Gabongo mugan Francevilleren hegoaldean.Lingalera, Zaireko komunikazio-hizkuntzetarik bat, ibai osoan barna erabiltzen da, beste hizkuntza mixto bat
bezala, munukutubera, kikongoeraren barietatea.
LES()T()
(mi I ioi 1) (Katz. 1,5
milioi; Ag. 1.470.000)
Hizkuntzaofizialak
• ingelesa eta sothoera
dira. Azken hau, zuluaren gertuko hizkuntza bantua, ja biztanlego osoak hitz egiten
du.

LIBERIA
(1,7 milioi) (Katz.
2 milioi; Ag.
1.900.000)
Hizkuntza ofiziala
ingelesa da. Gehiengoa den biztanlego
autoktonoak edo ornandingue» taldeko hizkuntzak hitz egiten ditu edo Gineako Golkoan
barrena hedatzen diren tonu-hizkuntzen taldekoak. Hizkuntza hauen artean aipagarriena
Kpellera da, 750.000 hiztunekin. Aipatzekoa
da Vaiera hizkuntza, XIX. mendean bere idazkera propioa asmatu zuena, gaurregun xaharkitua badago ere.
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LIBIA
(2,7 milioi) (Katz.
3,5 milioi; Ag.
3.500.000)
Hizkuntza ofiziala
arabiera da, guztiek
erabilia. Hegomendebaldean milaka batzu Tuareg (tamaxekera
hizkuntza) bizi dira.

MADAGASKAR
(8,2 milioi) (Katz.
10 milioi; Ag.
9.740.000)
Hizkuntza ofiziala
den malgatxeraz
ematen da irakaskuntza, baina nazioarteko harremanetarako
frantsesa erabiltzen da. Malaysio-polinesiar
taldeko malgatxera lurralde osoan ulertzen
dute, kontutan hartzeko aldaki dialektalek badiraute ere.
}••-

MALAWI
(5,8 milioi) (Katz.
7 milioi; Ag.
6.100.000)
Ingelesa eta
• txewera dira hizkuntzaofizialak.Txewera,
nyanjera ere deitua lakuera esan gura duen
hiriaren izenagatik, biztanlegoaren erdiak
baino gehiagok hitzegiten duen hizkuntza
bantua da. Beste hizkuntzak, bantuak hauek
ere: yaoera (500.000), Nyassa lakuaren hegoalde partean, eta tumbukera iparraldean.

MALI
(6,3 milioi) (Katz.
7 milioi; Ag.
7.720.000)
Hizkuntza ofiziala
frantsesa da. Afrikar
hizkuntzak eskuarki
ornandingue» taldekoak dira (3,5 milioi inguru) (bambarera, diulera, malinkera, soninkera edo sarakolera, dogonera) edo hizkuntza voltaikoak (700.000 hiztun inguru)
(songhaiera, senufoera. Peulera ere 700.000
baino gehiagok hitz egiten dute, tamaxekera,
Tuaregen berberiar hizkuntza, 200.000 batek.

Etlazten,w
Praktikan berdinak diren bambarera eta
diulera herrialde osoan komunikaziorako
balio duten hizkuntza sinpleak dira.
MAROKKO
(18,9 milioi) (Katz.
20 milioi; 21.160.000)
Hizkuntza ofiziala
arabiera da. Biztanlegoaren bi herenak
hitz egiten du eta ulertu
are eta gehiagok. Berberiar jatorriko biztanlegoa inoiz arabiartua izan da, baina 5 milioi
marokkiarrek berberiera dute ama-hizkuntzatzat. Aintzina hizkuntza semitikoen ahaidea
zen hizkuntza idatzigabe hau hiru dialektotan
banatzen da: shluhera hegoaldean (2 milioi),
tamazitera erdialdean (2 milioi) eta riffianera (milioi 1) iparraldean.
Frantsesak pisu handia du irakaskuntzan
eta populazioaren zati handi batek hitzegiten
edo ulertzen du. Espainiera ere ulertzen da
Espainiaren menpean egondako I urraldeetan.

MAURITANIA
(1,5 milioi) (Katz.
2 milioi; Ag.
1.830.000)
Hizkuntza
lak frantsesa eta arabiera dira.
Berberiar jatorriko biztanlego zuriak aski
deformaturiko arabiar di alekto bat -hassaniera
hitz egiten du. Senegal ibaiaren eskuinaldean
bizi den populazio beltzak nagusiki tukulerapeulera hitzegiten du Kaediren mendebaldean ozeanoraino, eta soninkera, berdin sarakollera deitua, Guidimaka-n, Kaedi-ren
hegoekialdean.
MAURIZIO
(milioi 1) (Katz.
milioi 1; Ag. 990.000)
Arraza desberdineko irla honek hizkuntz
barietate zabala
erakusten du. Hizkuntza ofiziala ingelesa da. Herrialdeko komunikazio-hizkuntza kreolera da, Reunionen
hitzegiten denaren antzekoa eta frantziar Antilletakoa darabilenarentzat ulergarria. Biztanle go aren gehiengoa (%60) indiar jatorrikoa

da eta komunitate honen erdiak Indiako hizkuntzaren bat (hindiera, tamilera...) hitzegiten du oraindik.
Frantsesa 50.000 pertsona inguruko frantziar komunitate kreoliar batek hitz egiten du.
15.000 biztanle inguruko gutxiengo txinarrak
gehiago hitz egiten du kreolera txinera baino.
MOZANBIKE
(9,9 milioi) (Katz.
13 milioi; Ag.
13.140.000)
Hizkuntza ofiziala
portugesa da. Biztanlegoak dagokion etniako hizkuntza hitzegiten du: inportanteenak
hauek dira: makuera (2,5 milioi biztanle
iparraldean) kiyaoera eta makondera aldakiekin; eta tsongera (1,5 milioi) hegoaldean.
Zulua ere aurkitzen da hegoalde urrunean
Maputo hiriburuaren ondoan. Hizkuntza guzti hauek bantu taldekoak dira.

NAMIBIA
(Katz. milioi 1; Ag.
1.040.000)
Hizkuntzarik zabalduena Amboera da,
Iparraldeko 450.000
Ovambos-ek hitzegiten dutena. Ekialde eta erdialdeko erregioetan
50.000 biztanlek hereroera hitz egiten dute.
Badira gainera 50.000 hiztun hottenteraz
mintzo direnak, eta 15.000 inguru Bushmaneraz. Zurien artean, 50.000-k afrikaanseraz
berba egiten du, 30.000-k alemaniera eta
10.000-k ingelesa.
NIGER
(5 milioi) (Katz. 6
milioi; Ag. 6.270.000)
Hizkuntza ofiziala
frantsesa da.
Afrikar hizkuntzen
artean garrantzitsuenak bi hauek dira:haussera (2 milioi biztanle), Nigeriako mugan barna hitzegina, eta Niger
ibaiaren ondoan hitzegiten den djermera
(750.000). Lehena kultur eta geografi hedadura handiko komunikazio hizkuntza da. Inportantzia gutxiagoko beste hiru hizkuntza: tamaxekera, berberiar taldeko Tuaregen hi43

zkuntza (300.000 biztanle), kanuriera
(200.000 biztanle) ekialde muturrean, eta
peulera, herrialdean sakabanatua.
Badira ere gutxiengo batzu: gurmantxera, Niger ibaiaren eskuinaldeko hizkuntza
yoltaikoa, eta tubuera (50.000 biztanle) herrialdeko iparralde urrunean, Libia ondoan.

NIGERIA
(81 milioi) (Katz.
90 milioi; Ag.
82.390.000)
Hizkuntza ofiziala
ingelesa da, jende ikasien artean ulertua.
Nigeriako 265 hizkuntza edo dialekto
afrikarren artean, aipatzekoak dira: iparraldean, kaussera (20 milioi biztanle) eta kanuriera (2 milioi), zeinen tonu-sistema ez
den oso markatua; hegoaldeko hizkuntzak,
Gineako Golkoan zehar, hala nola yarubera
(15 milioi), iboera (8 milioi), e.a., tono oso
markatuzkoak. Hauei erantsi behar zaie
peulera (8 milioi), herrialde osoan banatua
baina nagusiki iparralde erdi inguruan eta
ekialdean.
Beste zenbait hizkuntza garrantzitsu:
efikera (ibibioera edo kalabarera ere deitua) (4,5 milioi biztanle), Calabar hiriaren
inguruan,tivera (milioi 1 biztanle) erdialdean, nupera (500.000 biztanle), Niger eta
Benue ibaien urgurutzean, edoera eta urhoboera (500.000 biztanle bakoitzak), Benin
City-ko hegoaldean.

RUANDA
(5 milioi) (Katz. 5 milioi; Ag. 5.650.000)
Hizkuntza ofizialak frantsesa eta biztanlego osoak hitz egiten duen kinyaruandera dira. Hizkuntza bantu hau Burundin
mintzatzen den kirundieraren oso antzekoa
da. Ruandar ez diren afrikarrekin komunikatzeko swahilia erabiltzen da.

SAO TOME eta
PRINTZE
(Ag.
(80.000)
102.000)
Hizkuntza ofiziala
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portugesa da, denek ulertua.

SENEGAL
(5,4 milioi) (Katz.
6 milioi; Ag.
6.270.000)
Hizkuntza ofiziala
frantsesa da, erraztasunez populazioaren
%15-20k besterik hitz egiten ez duelarik.
20 hizkuntza afrikar baino gehiago daude,
zeinetatik 6 hizkuntza «nazional» izendatu

diren:wolofera, peulera, sererera, diolera,
malinkera eta soninkera. Lehen 4ak familia
berekoak dira, peulera delarik hizkuntzarik
ezagunena. Azken biak, malinkera eta soninkera, mandingera taldekoak dira eta gramatika askoz errazagokoak. 2 milioi senegaldarren hizkuntza den wolofera biztanlegoaren bi herenak baino gehiagok ulertzen
bide dute. Hizkuntza bao hasia da latindar
hizkietan idazten.

SEYCHELLES
(70.000) (Katz.
60.000; Ag. 65.000)
Hizkuntza ofiziala

ingelesa da. Frantsesa ere aski ulertua da.
Biztanlegoak Reuniongo edo frantziar Antilletakoaren antzeko kreolera hitz egiten du.

SIERRA LEONA
(3 milioi) (Katz. 4
milioi; Ag. 3.350.000)
Ingelesa da hizkuntza ofiziala. Herrialdean hitz egiten
di ren 15 bat hizkuntzen
artean 4 dira ezagunenak: bi mandingue taldekoak, kpelera edo guerzera eta mendeera;
temnera eta sherbroera, peulera eta woloferarekin urrutiko ahaidetasuna dutenak. Aipatzekoa krioera, nagusiki ingelesetik harturiko lexikoaz sorturiko kreolera, biztanlegoaren zati handi batek ulertzen duena.

riJazterkio
SOMALIA
(3 milioi) (Katz. 6
milioi; Ag. 3.860.000)
Hizkuntza ofiziala
somaliera da, ja popu• lazio guztiak hitz egiten duena. 1972az gero,
somaliera latindar alfabetoan idazten da.
Arabiera aski ulertua da eta, neurri apalagoan, baita italiera eta ingelesa ere.
SUAZILANDIA
(500.000) (Katz.
600.000; Ag. 630.000)
Hizkuntza ofiziala
ingelesa da. Bertako
jendeak suaiziera hitzegiten du.
SUDAN
(17,4milioi) (Katz.
20 milioi; Ag.
21.440.000)
Arabiera, hizkuntza ofiziala, biztanlegoaren erdiak hitzegiten du, nagusiki herrialdeko iparraldeko bi
herenetan. Herrialdeko afrikar hizkuntza andanaren artean aipagarriak dira: Bahr al-Ghazal-en 2 milioi pertsonak baino gehiagok hitz
egiten duen dinkera, shillukera eta nuerera,
Juba ondoan, Hegoalde muturrean, mintzatzen dena. Iparraldean, 500.000 pertsonek
nubianera hitzegiten dute. Mendebaldeko
Darfur probintzian nubianeraen ahaide den
furera edo kudjarera mintzatzen da.
TANTZANIA
(16,9 milioi) (Katz.
20 milioi; Ag.
19.730.000)
120 bat hizkuntza
hitz egi ten dira hemen.
Hizkuntza ofiziala
swahilia da eta biztanlegoaren gehiengoak
hitz egiten du, maiz bigarren hizkuntza gisa.
Hizkuntza gehienak bantu taldekoak dira; idatzia den bakarra swahilia da, latindar hizkiak
erabiltzen dituelarik.
Beste hizkuntzen artean aipagarrienak
hauek dira: nyamueziera (350.000 biztanle)

mendebaldean, gogoera eta hehera (200.000
biztanle) erdialdean, etayaoera eta makondera hegoaldean (300.000 biztanle bien artean).
Iparrekialdean masaieraren ahaide diren
kopuru aldetik inportantzia gutxiko hizkuntza
nilotarrak aurkitzen dira (tusiera, humbera...)

TOGO
(2,4 milioi) (Katz.
3 milioi; Ag.
2.890.000)
Frantsesa da hizkuntza ofizi ala. Togon
35 bat etnia dago. Hegoaldeko hizkuntza afrikarrak, zeinetan garrantzitsuena ewera bata (600.000 biztanle),
tonu oso markatuko hizkuntzak dira. Iparraldeko basariera eta kabrera (300.000 biztanle) voltaiko motakoak dira. Haussera inoiz
erabilia da merkatarien artean komunikaziohizkuntza gisa.

TUNEZ
(6 milioi) (Katz. 7
milioi; Ag. 6.970.000)
Hizkuntza ofiziala
arabiera da, eremu
osoan erabilia. Frantsesa aski ulertua eta
erabilia da, bereziki negozio eta adrninistrazio
munduan.

TXAD
(4,3 milioi) (Katz.
5 milioi; 5.120.000)
Hizkuntza ofizialak
frantsesa eta arabiera
dira. Iparraldea musulmana da eta nahiko
arabiartua, baina tibbuera, kanuriera eta
zaghuera bezalako hizkuntza nilotarrak ere
hitzegiten dira. Hegoaldean, animista edo
kristaua, sarera da nagusi (750.000 biztanle),
hizkuntza ez bantu honek beste talde inportanteenetatik bereizten duten ezaugarri bitxiak
agertzen dituelarik.
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UGANDA
(12,4 milioi) (Katz.
14 milioi; 14 milioi)
Hizkuntza ofiziala
ingelesa da. Hogei bat
afrikar hizkuntza hitzegiten da, bantu taldekoak hegoaldean eta Sudango eta hizkuntza nilotarrak iparraldean. Herrialdeari izena
eman dion Baganda etnia da garrantzitsuena
(4 milioi), lugandera hizkuntzaz mintzo direlarik. Beste ezein hizkuntza ez da insten
milioi 1 hiztunetara. Hizkuntza bantuen artean aipatzekoak dira nyoroera eta toroera, ja
auzokideak eta 500.000 biztanle inguru dituztenak herrialdearen mendebaldean, eta rourogera ja milioi 1 biztanlerekin, ekialdean.
Sudaniar- hizkuntza nilotarretan, atxoliera
(500.000 biztanle) eta karamojongera
(250.000 biztanle) aurkitzen ditugu. Azken
herri hau tragikoki ezaguna egin zen 1980ko
gosetea medio. Aipagarria da swahiliera:
nahiz eta Ugandan oso hedatua ez egon, sarritan lingua franca gisa erabiltzen da hizkuntza
desberdineko hiztunen artean.
•

..

•

hizkuntzak denak dira bantu motakoak; hauek
dira garrantzitsuenak: bembera (1,5 milioi
hiztun) iparrekialdean, tongera (750.000
hiztun) hegoaldean, eta nyanjera (750.000
hiztun) ekialdean.

....

ZAIRE
(26,4 milioi) (Katz.
30 milioi; Ag.
31.940.000)
Hizkuntza ofiziala
frantsesa da.
Camera, onazionalak» deituriko 4 komunikazio-hizkuntza daude: kikongoera (2 milioi hiztun), Kinshasa
hiriburuaren ondoan erabilia; lingaera (5
milioi), Congo ibaialdean; txilubera (3 milioi) Kasai erregioan, eta swahiliera (8 mil ioi)
Shaba-n (Katanga) eta ekialdean. 4 hauek
bantuak dira, Zaireko 32 hizkuntz familietako
hizkuntza gehienak bezala. Badira ere hizkuntza ez bantuak Iparraldean, ubangienera
moetakoak, gbandiera edo zandera bezala,
edo sudaniar moetakoak, mangbetuera legez
Uganda-ko muga aldean.
ZANBIA
(5,3 milioi) (Katz.
6 milioi;Ag.
6.240.000)
Hizkuntza ofiziala
ingelesa da. Afrikar
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ZINBABUE
(6,9 milioi) (Katz.
8 milioi; Ag.
7.530.000)
Hizkuntza ofiziala
ingelesa da, 100.000
zurik hitz egina. Bertako hizkuntza guztiak bantu motakoak dira.
Inportanteena eta herrialdearen zatirik handiena hartzen duena shonera da (5,5 milioi
hiztun inguru). Hegoalde eta mendebaldean
zuluaren hurbileko diren nguni hizkuntzak
aurkitzen dira: ndebelerak, esaterako, milioi
1 hiztun ditu. Badira ere sothoeraren hurbileko den tswaanera hiztunak.

Jazten
DOMINIK AR
ERREPUBLIKA
(5,1 milioi) (Katz.
6 milioi; Ag.
5.980.000)
Hizkuntza ofiziala
guztiek erabiltzen du-

IPARRAMERIKA

ten espainiera da.

BAHAMAK
(200.000) (Katz.
250.000; Ag. 230.000)
Hizkuntza ofiziala
ingelesa da, denek
erabilia.

BELIZE
(150.000) (Katz.
150.000; Ag. 158.000)
Aintzinako Honduras britainiarrak ingelesa du hizkuntza
ofizialtzat; ingelesa
biztanlegoaren hiru laurdenak hitz egiten du.
Espainiera beste %15en ama-hizkuntza da.
Indiar hizkuntzen artean, maya taldeko hizkuntzakIparraldeanhitz egitendira: kektxiera,
adibidez; karibera, Antilletatik behiala erbesteraturiko jendeen aztarna, Hegoaldeko
kostaldean hitz egiten da.

COSTA RICA
(2,1 milioi) (Katz.
2,5 milioi; Ag.
2.450.000)
Espainiera da hizkuntza ofiziala eta
jende guztiak ulertua.
Herrialdean irauten duten 5 hizkuntza indiarrak guatusoera Iparraldean, kabekarera,
bribriera, terrabera eta brukera- herri batzutan soilik aurkitzen dira. Hizkuntza hauek
Kolombian eta Panaman oso inportantea den
ochibcha» taldekoak dira, eta atzerabidean
daude, desagertze bidean ez denean.

ESTATU BATUAK
(218,3 milioi)
(Katz. 235 milioi; Ag.
234.250.000)
Hizkuntza ofiziala
mgelesa da, ia guztiek
ulertu eta hitz egiten
dutena. Estatu Batuetan mintzatzen diren beste hizkuntzak bi taldetan bana ditzakegu: inmigrazioa dela eta, europar edo asiar jatorriko
gutxiengoen hizkuntzak, eta irautea lortu duten indiar hizkuntzak. 1980ko erroldaren arabera, espainiera 12 rnilioiren ama-hizkuntza
da (3 milioi Puerto Ricon), italiera, alemaniera eta frantsesa bakoitza 1,5 milioirena
den bitartean. Beste batzu: poloniera
(800.000), txinera (600.000), tagalogera
(450.000), grekoa (400.000), portugesa
(350.000), japoniera (350.000), yiddisha
(300.000), koreera (275.000), arabiera
(225.000), vietnamiera (200.000), hungariera (180.000), errusiera (175.000), serbokroaziera (150.000), nederlandera
(150.000), ukrainiera (125.000) eta txekiera
(125.000).
Bestalde, errolda horrek esaten digu,
Ameriketako 1.360.000 indiarretatik
330.000k,laurdenak gutxi gorabehera, etxean
hizkuntza indiar bat hitz egiten duela. Inportanteena navajoera da, Arizonan, Mexiko
Berrian eta Utahn 125.000 hiztun dituena.
Hurrengo siouxera edo dakotera (15.000),
Midwesteko iparraldean hitz egina; txerokeera, Oklahoman 10.000 eta North Carolinan 1000 bat hiztunekin; apatxera (10.000)
eta papagoera Arizonan; kerezanera (7.500),
Mexiko Berman; txoktawera (7.000), Oklahoma eta Mississippin; blakfutera (6.000)
Montanan; ojibwera edo txippewera (5.000),
Midwesteko Iparraldean; pimera eta hopiera
(5.000 bakoitzak), biak Arizonan; e.a.
Alaskan eskimoeraren 25.000 inguru hiztun daude; Panhandlen tlingiterak 1.000 hiz47
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tun ditu, eta ehundaka batzu haiderak. Aleutian Islands-etan aleuteraren 2.000 hiztun
daude. Hawain 15.000 pertsona inguruk hitz
egiten du hawaiianera. Guam irlan, 70.000
pertsonak hitz egiten dure espainieraz nahasturiko malaysio-polinesiar taldeko hizkuntza
bactxamorroera.
GUATEMALA
(6,6 milioi) (Katz.
8 milioi; Ag.
6.580.000)
Hizkuntza ofiziala
espainiera da. Hizkuntza indiarrak 20tik
gora dira eta biztanlegoaren erdiak baino gehiagok hitzegiten ditu; maya taldekoak dira;
garrantzitsuenak hauek dira: kitxera
(750.000), kaktxikelera (400.000), kektxiera (300.000), mamera (100.000) eta tzotzilera (60.000).
HAITI
(5 milioi) (Katz. 6
milioi; Ag. 5.200.000)
Hizkuntza ofiziala
frantsesa da, baina
soilik jende ikasien artean hitz egiten da.
Biztanlegoaren gehiengoak frantses kreolera
hitz egiten du, frantziar Antilletakoaren antzekoa.
HONDURAS
(3,4 milioi) (Katz.
4 milioi; Ag.
4.090.000)
Hizkuntza ofiziala
eta gehiengoak erabiltzen duen hizkuntza
espainiera da. Lenkera, erdialde eta mendebalde partean hitz egiten den maya eta chibcha
bitarteko hizkuntza indiana, desagertze hidean dago.
JAMAIKA
(2,1 milio) (Katz.
2 milioi; Ag.
2.310.000)
Hizkuntza ofiziala
ingelesa da. Biztanlegoaren gehiengoak,
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hala ere, ingelesean oinarrituriko kreolera
erabiltzen du, kanpotarrentzat maiz ulertezina
egiten dena. Kreolera honek ingeles arkaikoaren hitz mordoa eta Afrikako zenbait
hitz ditu.
KANADA
(23,5 milioi) (Katz.
25 milioi; Ag. 25.
130.000)
Hizkuntza ofizialak
frantsesa eta ingelesa
dira. Ingelesa 14 bat
milioiren ama-hizkuntza, frantsesa 6 milioirena. Frantses hiztunak, alabaina, gehiengoa
dira Quebec-en (5 milioi), ingelesez mintzo
direnak baino bi aldiz gehiago direlarik. Kanadiar asko elebidunak dira. 3 milioi inguruk
beste ama-hizkuntza bat dute: alemaniera
(600.000 inguru), italiera (540.000), ukrainiera (310.000), nederlandera (145.000),
poloniera (135.000), txinera (95.000), portugesa (85.000), serbo-kroaziera (75.000).
Oraindik 20 bat hizkuntza indiar hitzegiten dira Kanadan, horietarik 3k soilik dituztelarik 10.000 hiztun baino gehiago: kreera
(30.000), Hudsonen Badiaren hegoaldean,
ojibwera (20.000) mendebaldeko lautada
handietan, etaeskimoera (15.000) iparralde
urrunean. Beste batzu: mikmakera (4000),
nagusiki Nova Scotian; naskapiera (4000)
Quebecen iparraldean; mohawkera Ontario
eta Quebecen, e.a.
KUBA
(9,7 milioi) (Katz.
10 milioi; Ag. 10 milioi)
Espainiera da hizkuntza ofiziala eta denek ulertzen dute.
MEXIKO
(65,5 milioi) (Katz.
75 milioi; Ag.
76.690.000)
Aide guztietan
ulertu eta mintzatzen
den espainiera da hizkuntza ofiziala. Hizkuntza indiarrak 3 milioi
biztanlek baino gehiagok hitzegiten dituzte,
zeinetatik lauetik hiruk espainiera ere badalci-
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ten. Indiar hizkuntzarik garrantzitsuena eta
ezagunena aztekarren hizkuntza den nahuatlera da, Mexiko hiriburu inguruan 800.000
biztanlek hitzegiten dutena. Hizkuntza hau
Estatu Batuetan hitzegiten diren Coloradoko
Grand Canyon-go hopiera bezalako hizkuntzen ahaidea da. Maya taldea oso bizirik dago
Yukatanen eta Guatemalako mugan. Talde
honetako hizkuntzak 800.000 inguru biztanle
dituzte, baina dialektoak nahiko desberdinak
dira (itsaera, tzeltalera). Otomang taldeak
hizkuntza desberdinak biltzen ditu: otomiera
(400.000 biztanle inguru Mexiko eta Toluca
bitartean), mistekera (200.000 biztanle
Oaxacako Estatuaren mendebaldean), zapotekera (200.000 biztanle Oaxacako Estatuan).
Hizkuntza desberdinen artean, aipatzekoa
da taraskoera, told turistikoi entzutetsua den
Patzcuaro lakuaren erregioan hitz egiten dena.
NIKARAGUA
(2,5 milioi) (Katz.
3 milioi; Ag.
2.910.000)
Hizkuntza ofiziala
espainiera da. Indiar
biztanlegoa ere espainieraz mintzo da. Badira 25.000 inguru indiar
atlantiar kostaldean Panama eta Kolombiako
txibtxeraren ahaide den miskitoera.

PANAMA
(1,8 milioi) (Katz.
2 milioi; Ag.
1.970.000)
Hizkuntza ofiziala
espainiera da, indiar
gutxiengo txiki batzu
kenduta herrialde osoan ulertua eta hitz egina.
Gutxiengo horiek ez dira guztira 100.000 biztanletara insten, eta guaiamiera eta kunera
bezalako txibtxa taldeko hizkuntzak hitzegiten dituzte.

SALVADOR
(4,4 milioi) (Katz.
5 millo); Ag.
5.300.000)
Espainiera da herrialde osoan ulertu eta
mintzatzen den hizkuntza ofiziala.
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mundu hau nota eraiki dugun
ez zait gustatzen batere
saretan bildu dugu gizona
lege-sasitan abere
askatasuna lor ahal baledi
zail egin dugu lar ere
hainbat kate ta hainbat hedetan
ezin dut etsi hal'ere.
zoroa izan guratik inork
ez nau aterako inoiz
eder deritzat libre bihurtu
nintzakeelako arrazoiz
jabe zatzaizkit oi zorotasun
biluztu nazazu urgoiz
beldurrik gabe trufa ahal nadin
legeak maite bide-ohiz.
Bitoriano Gandiaga

azte /No
HEGOAMERIKA

ANTIGUA eta BARBUDA
(75.000) (Katz. ez
dakar; Ag. 81.500)
Hizkuntza ofiziala
ingelesa da.
ARGENTINA
(26,3 milioi) (Katz.
30 milioi; 27.950.000)
Hizkuntza ofiziala
espainiera da, lurralde osoan erabilia.
Etorkin berriek
oraindik beren jatorri-hizkuntza hitz egiten
dute (italiera (milioi 1 inguru), alemaniera
(500.000), yiddisha (200.000) ...). Indiar hizkuntzak desagertzeko zorian daude, horietako
zenbait (guarania, araukanera, ketxuera...
) lurralde urrunenetan gelditzen direlarik.
••••••••,,,,,,••••,•,•,,,,,,,,,••

•

BARBADOS
(250.000) (Katz.
250.000; Ag. 250.000)
Ingelesa da hizkuntza ofiziala.

rikako indiar populazioaren ehunekorik handiena duena. Ketxuera (1,5 milioi) eta al mara (milioi 1 biztanle La Pazen) dira bi
hizkuntza indiar inportanteenak. Beste batzu:
txikitoera, guarania eta takanera.
BRASIL
milioi)
(119,4
(Katz. 130 rnilioi; Ag.
135.565.000)
Hizkuntza ofiziala
portugesa da, lurralde
osoan erabilia.
Etorkin ugarik oraindik beren jatorri-hizkuntza praktikatzen du: alemaniera, italiera,
espainiera, poloniera eta japoniera. Brasilgo indiarrak ez dira 200.000ra insten, horietatik asko mestizatuak direlarik. Hizkuntza garrantzitsuenak: tupiera eta arawakoa, biak
Amazonaseko haranean, karibera iparraldean, gera Ekialdean, guarania hegoaldean,
eta panoanera Mendebaldean.
DOMINIKA
(70.000) (Katz.
75.000; Ag. 82.000)
Ingelesa da hizkuntza ofiziala, baina
biztanlegoak ondoko
frantziar Antilletakoaren antzekoa den kreolera mota bat hitzegiten du.
EKUADOR
(7,5 milioi) (Katz.
9 milioi; Ag.
9.577.261)
Hizkuntza ofiziala
espainiera da.
Hizkuntza indiar
mordoa dago, inportanteena ia milioi bat inguru hiztun dituen ketxuera delarik. Besteen
artean, jivaroera eta zaparoera aipa daitezke.

BOLIVIA
(5,3 milioi) (Katz.
6 milioi; Ag.
5.900.000)
Hizkuntza ofizial
bakarra espainierada,
baina biztanlegoaren
'7040ak soilik hitz egiten du. Bolivia da Ame-

GRENADA
(100.000) (Katz.
100.000; Ag. 115.000)
Hizkuntza ofiziala
ingelesa da; frantziar
Antilletako kreolera
beheraka doa.
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GUYANA
(800.000) (Katz.
milioi 1; Ag. 830.000)
AintzinakoGuyana
britainiarreko hizkuntza ofiziala ingelesa da,
orokorki ulertua.
Biztanlegoaren erdia den indiar jatorriko
jendeak oraindik hindiera eta tamilera hitzegiten du. Amerikako indiar urriak kostaldean arawakoa hitzegiten dute, eta karibera
barnekaldean.

ten dute. Hizkuntza tonugabe eta eranslea da.
Ketxuera hizkuntza ofiziala izan da Perun
1975etik 1979ra. Beste hizkuntza indiar mordoa dago, baina minoritarioak, esaterako aimara (500.000 hiztun) Boliviako mugan, eta
arawakera notako hiztunak, nagusiki Amazonian.
I SAINT KITTS eta
NEVIS
(Malherbek eta
Katzenercek ez dakarte; Ag. 47.000)
Hizkuntza ofiziala
ingelesa da.

KOLONBIA
(25,1 milioi) (Katz.
30 milioi: 28.217.000)
Hizkuntza ofiziala
espainiera da, ia jende
guztiak ulertua. Indiar
hizkuntzadun jendea
ez da %2ra insten. Hauek bertako talde nagusiekin loturiko hizkuntzak hitzegiten dituzte:
ketxuera, inken hizkuntza, hegoaldean,
Ekuador ondoan, baina batez ere txibtxera
lautada garai guztietan eta Panamaraino, eta
karibera eta arawakera ekialdeko lurrralde
beheetan.
PARAGUAY
(2,9 milioi) (Katz.
3,5 milioi; Ag.
3.381.000)
Hizkuntza ofizia.....
.......... .........
lak espainiera eta
guarainia dira, bakoitza biztanlegoaren hiru laurdenak hitz egiten
duelarik (agian gehiagok guarania). Beraz,
jendearen erdia baino gehiago elebiduna da.
Guarania tupi taldekoa da, Amazonia hegoaIdean irauten duten beste ¡odiar hizkuntza
asko bezala, Espainiera nazioarteko harremanetan soi I ik erabiltzen da.
PERU
(16,8 milioi) (Katz.
20 milioi; Ag.
18.300.000)
Hizkuntza ofiziala
espainiera da. Inken
hizkuntz den ketxuera
lautada garaietako 5 milioi peruarrek hitzegi-
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SAN VICENTE
(Malherbek eta
Katzener-ek ez dakarte; Ag. 123.000)
Hizkuntza ofiziala
ingelesa da.

SANTA LUZIA
(Katz. 125.000; Ag.
127.000)
Hizkuntza ofiziala
ingelesa da, baina
frantses kreolera ere
asko hitz egiten da.

SURINAM
(400.000) (Katz.
400.000; Ag. 370.000)
Antzinako Guyana
holandarraren hizkuntza ofiziala nederlan...................
dera da. Asiar jatorriko biztanlegoak (India eta Javako 150.000
biztanle) neurri baten bere hizkuntza gorde du
(hindiera (100.000), javanera (50.000).
Bertako milaka batzu indiarrek karibear hizkuntzak hitz egiten dituzte. Taki-takiera,
ingelesean oinarritutako pidginak, komunikaziorako balio du (lingua frankoa): aurreko
mendean esklabutzatik ihes egin ondoren oihanean bizi den Saramaca talde beltzak ere
erabiltzen du.

azten,,,,,
TRINIDAD eta TO-

BAGO
(milioi 1) (Katz.
milioi 1; 1.160.000)
Hizkuntza ofizi ala
ingelesa da, lurralde
osoan ulertua. Garai
batean oso hedatua egon zen frantziar Anti I letako kreoleraren arrasto batzu gelditzen dira.
Badira oraindik beren hizkuntzaz (hindiera,
tamilera) mintzo diren Indiatik etorritako
gutxiengoak.
,

TXILE
(10,7 milioi) (Katz.
10 milioi; Ag.
11.490.000)
Hizkuntza ofiziala
espainiera da, lurralde osoan hitzegina.
Germaniar gutxiengo bat da, bereziki Hegoa ldean, Indiar hizkuntzen artean biziena
Concepcion eta Valdiviaren arteko erregioan
200.000 hiztun inguruk hitz egiten duten
araukanera da.
URUGUAY
(2,9 milioi) (Katz.
3 milioi; Ag.
2.990.000)
Hizkuntza ofiziala
espainiera da, herrialde osoan erabilia.
VENEZUELA
(14 milioi) (Katz.
17 milioi; Ag.
15.260.00)
Hizkuntza ofiziala
espainiera da, lurralde oso an gehienek asid
ulertua, ekialdean karibear hizkuntzak eta
mendebaldean arawakoa berba egiten dituzten indiar tribu isolatuek salbu. Merida erregioko timotera bezalako hizkuntza batzu ez
dira oso garbi sailkatuak.
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Ingelesarenak

1
Ume batzuk kezka bat
digute ekarri
inglesa dela eta
omen dabiltz larri
01 am Very bicycle»
esanez elkarri.
Horregatik bertsoak
nahi ditugu jarri
guraso askorentzako
eskarmentagarri.

5
Orain arte ez zena
batere arrunta
hizkuntz-akademiatan
milaka rekluta
hainbestek inglesa nahi
bunt berotuta.
AnOrmala normala
o dela sinistuta
zer nahi dugu mintzatu
eta zer izkuta

Eskolek badituzte
beraien programak
han bere lekua du
inglesak ta danak
baina ume gaixoek
badituzte lanak
eskolaz kanpo hartuz
egundoko zamak
0inportantea dela
esaten du amak»

6
Inglesek lotsarik ez
inglesez hasteko
nahiko dute munduan
lasai ibiltzeko,
ta guk berriz beste bi
ikasi beharko
hizkuntzaz gizakiak
alkarren menpeko
zapaldu behar al da
modernizatzeko?

3
Guraso modernoak
asko daude bertan
inglesa sartu nahian
seme alabetan.
Proposamen bat daukat
• nik bertso honetan
nola inportantea
den bene-benetan
matematika eman
larunbat goizetan.

7
Erreminta bat dugu
hizkuntza bakoitza
erabiltzen den sega
jartzen da zorrotza
erabiltzen ez dena
herdoi ta amotza.
Gure larre honetan
sega fin arrotza
horrenbestek zorrozten
ez al gera lotsa?

4
Gurasoak zoratu
dira hizkuntzekin
inportantea zer den
ezin dute jakin.
Umeek protestani
nahi diote ekin:
onahiko lan badaukagu
klasekoarekin
kokoteraino gaude
ingelesarekin!

8
Gurasoak ez izan
moderno usteko
ikastearen puruz
burua nahasteko.
Izango da astirik
gauzak ikasteko
haurrei baimena eman
inglesa uzteko
ume diren artean
trankil jolasteko!!

Bertso Scholl of Leintz

OZEANIA

AUSTRALIA
(14,3 milioi) (Katz.
15 milioi; Ag.
15.450.000)
Hizkuntza ofiziala
lurralde osoan erabilia
dena ingelesa da.
Bertako 50.000 inguruk desagertzeko zorian
dauden hizkuntza mordoa hitzegiten dituzte.
Hizkuntza hauek ez dute euren artean harreman haundirik. Ezagunena erdialdeko basamortuan hitz egiten den arandera da.
FIJI
(600.000) (Katz.
700.000; Ag. 670.000)
Biztanlegoaren
gehiengoak ingelesa
hitzegiten du, hizkuntz ofiziala dena. Bertako biztanlegoak (%40 bat) hizkuntza polinesiar bat hitzegiten du, fijianera. Populazioaren erdia indiar jatorrikoa da eta oraindik
bere sorterriko hizkuntza hitz egiten du: nagusiki hindiera, urduera, tamilera eta teluguera.
.......

KIRIBATI
(60.000) (Katzner;ek ez dakar; Ag.
60.000)
Hizkuntza ofiziala
ingelesa da. Herri aren
izena antzinako Gilbert izenetik dator. 944 km' duten koralezko

artxipielago hauek independienteak dira
1979az gero. Bertako hizkuntza melanesiarra
da, eta hori da arrazoietako bat 1975ean hizkuntza polinesiarra duen Tuvalurekiko berezketa eragin zuena.

NAURU
(7.000) (Katzner;ek ez dakar; Ag.
,
8.400)
Mundukoestaturik
txikiena den honek
ingelesa du hizkuntza
ofizialtzat. Guztiek ulertzen dute, bai nauruarrek (4.000), bai langile etorkinek, gehienak
Ellice irletakoak (2.000). Hauek beren hizkuntz polinesiarra ere erabiltzen dute.
PAPUA GINEA BERRIA
(2,5 milioi) (Katz.
3,5 milioi; Ag.
3.260.000)
Nazioarteko komunikazio-hizkuntza
ingelesa da, baina oso gutxi hitz egiten da,
batez ere barnekaldean. Ehundaka kontatzen
diren papuar familiako hi tkuntza eta dialektoak gaizki ezagutzen dira. Hizkuntza hauek
harremanak dituzte hizkuntza melanesiarrekin. Litekeena da ere australiar hizkuntzekiko
kidetasuna. Hizkuntza asko zenbait ehundaka
pertsonak besterik ez dituzte hitz egiten. Garrantzitsuena, engaera, 150.000 pertsona inguruk berba egiten dute. Hizkuntza hauen
azterketa ez dago oso aurreratua, eta ez dago
ziurtasun nahikorik familial( sailkatzeko. Komunikazio beharrengatik, bitxemalera edo
pidginera ingelesa erabiltzen da Iparraldeko
kostaldean eta Port Moresby hiriburuaren
erregioan, eta police motuera eremu zabalagoetan. Izenak berak dioenez, police motuera
honela dago osatua: hizkuntza herritarra, motuera, baina poliziaren erabilerak sinplifikatua eta «pidginizatua»; «hiri-motu» ere deitzen zaio. Pidgineraz, hizkuntzatok esaten da;
bitxemalera, beraz, 500 bat mila pertsonaren
tok pisin-a (talk pidgin) da; eta hizkuntza lokalei tok pies (talk place) deitzen zaie.
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íJ azten.v,
SALOMON
(200.00) (Katz.,
ner;ek ez dakar; Ag.
258.000)
Ingelesa da hizkuntza ofiziala; biztanlegoaren %70 melanesiarra da eta hizkuntza desberdin mordoa
hitz egiten du. 7.000 Polinesiarreko gutxiengo
bat ere bada.
SAMOA
(160.000) (K atzner;ek ez dakar; Ag.
156.000)
Hizkuntza ofizi ala
ingelesa da. Jendeak
polinesiar barietatea
den samoanera ere hitzegiten du.
TONGA
(100.000) (Katzner-ek ez dakar; Ag.
99.000)
PaZifikoko 158 irla
hauek ingelesa dute
hizkuntza ofizialtzat.
Erresuman hitz egiten den hizkuntza plonesiarra praktikoki samoanera da.
TUVALU
(70.000) (Katznerek ezdakar; Ag. 7.300)
Hizkuntza ofiziala
ingelesa da. 30 km 2 -ko
irla txiki hauek, lehenago Ellice deituak eta
Gilbert irlei atxekiak, independienteak dira
1978az gero; bertako hizkuntza polinesiarra
da eta samoaneratik hurbil dena.
VANUATU
(70.000) (Katz.
150.000; Ag. 117.000)
Hizkuntza ofizialak
frantsesa eta ingelesa
dira. Jendeak hizkuntza melanesiarrak
hitzegiten ditu: artxipelagoan 105 izendatu
dira. Hizkuntza desberdineko tribuen arteko
komunikazioa herrian bitxelamarera edo
bislamera deituriko pidgineraz egiten da.
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ZEELANDA BERRIA
(3,2 milioi) (Katz.
3 milioi; Ag.
3.200.000)
Hizkuntza ofiziala
ingelesa da. Maori
biztanlegoa zati batean mestizatua da eta ingelesez mintzo da. G ainetikoek (100.000 biztanle) tahitieneraren ahaide den maoriera hizkuntza polinesiarra hitzegiten dute
oraindik 4,•. • ....aas.awaeom

azte

Hizkuntza internazionalak,
ofizialak edo egoera
pribilegiatudunak
Mintzatuenak dagozkien herri-kopuruaren arabera
INGELESA 47 herri. Britainia Haundia, Zeelanda Berna, Belize, Estatu Batuak, Hegoafrika, Botsuana, Kanada, Bahamak, Kamerun, Australia, Barbados, Dominika, Fiji,
Grenada, Jamaika, Ganbia, Guyana, Kenia, Gana, India, Lesoto, Kiribati, Irlanda,
Liberia, Malawi, Nigeria, Salomon, Maldivak, Uganda, Samoa, Malta, Pakistan, Seychelleak, Maurizio, Papua-Ginea Berna, Sierra Leona, Nauru, Filipinak, Singapur,
Tonga, Zinbabue, Sri Lanka, Trinidad, Suazilandia, Tuvalu, Vanuatu, Zanbia.
FRANTSESA 26 herri. Frantzia, Belgika, Benin, Burundi, Kamerun, Kanada, Ertafrika,
Komoreak, Bolikosta, Jibuti, Ginea, Haiti, Burkina Faso, Luxemburg, Madagaskar, Mali,
Mauritania, Monako, Niger, Ruanda, Senegal, Suitza, Txad, Togo, Vanuatu, Zaire.
ARABIERA 21 herri. Algeria, Saudi Arabia, Bahrein, Jibuti, Egipto, Arabiar Emirrerri
Batuak, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Libano, Libia, Marokko, Mauritania, Oman,
Katar, Sudan, Siria, Tunisia, Iparraldeko Jemen, Hegoaldeko Jemen.
ESPAINIERA 19 herri. Espainia, Argentina, Bolivia, Txile, Costa Rica, Kuba, Dominikar
Errepublika, Ekuador, Guatemala, Ekuador Ginea, Honduras, Mexiko, Nikaragua,
Panama, Paraguay, Peru, Salvador, Uruguay, Venezuela.
PORTUGESA 7 herri. Portugal, Angola, Brasil, Cabo Verde, Ginea-Bissau, Mozanbike,
Sao Tome eta Printze.
ALEMANIERA 5 herri. Alemania, Austria, Liechtenstein, Luxemburg, Suitza.

SWAHILI 5 herri. Tanzania, Kenia, Zaire, Komoreak, Uganda.
NEDERLANDERA 4 herri. Herbehereak, Belgika, Hegoafrika, Surinam.
TXINERA 3 herri. Txina, Singapur, Taiwan.
ITALIERA 3 herri . Italia eta Vatikanoa, Suitza, San Marino.
Malherbe M.
"Les langages de l'humanité"
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