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t:Jazte

Sarrera

ogotsu ekin diogu zenbaki honen presU taketari, oraingo honetan ere informazio
interesgarria eskain dezakegulakoan gure artean -eta euskaraz- horren landuta ez dagoen
gai baten inguruan:munduko eleaniztasuna.
Entzunago (ezagunago, bai?) zaigunez
Europan gertatzen dena hizkuntzekin, horretaz gain munduko bazter guztietan gertatzen
denaren radiografia moduko bat egin gura
izan dugu.
Ez zaigu, egia esan, lan erraza gertatu,
hainbat arrazoi direla eta:
Zailtasunik handienetakoa, terminologiari dagokionez erizpideak ezartzerakoan izan
dugu, jakina da eta, egindako guztiak eginda
ere, badela oraindik landu beharrekorik euskararen standarizazio-prozesuan; amaierarik
ez daukan prozesua, bestalde. Told izenez
erabakitzeko, bete-betean Elhuyar-ek atera
berri duen hiztegiari btu gatzaizkio. Hon i
gura izan dugu bederen. Munduko hizkuntzen
izenak euskaratzeko izan dugu berebiziko lana,

horretaz egindako aurrelanez (Xabier Kintana, UZEI,...) batiatu izanagatik, orain artean
egindakoak ez du asebete gure egitekoa eta.
Gauzak honela, halakoetan geu baino adituago direnengana jo, eta Xabier Mendiguren
dela medio, laguntza eskergarria jaso dugu
bera eta ingurukoengandik. Zer esanik ez,
izan litezkeen akatsak (egon egongo direnak)
geure bizkar baino ezin ditugu hartu, jakina.
Beste era bateko zailtasunei gagozkielarik,
bestalde, ez zaigu errazago izan hitzen ageriko
eta ezkutuko esanahiaren dialektikan sartu eta
erabakitzen hastea zer den hitz bakoitzak esan
gura duena gure barrenean. Hizkuntza batzuk
hizkuntza dira eta beste batzuk dialekto edo
jerigonza?Zer dira ethnic, classic edo modern
languages-ak? Zer, lenguas vernáculas, indígenas, tribales, bárbaras,...alderatzen baditugu terminook beste hauekin: universales,
raciales, vehiculares?
Zein berba bai eta zein ez? Ez da erraza
ihes egitea zurrunbilo honetatik eta marra
zuzen ezartzea. Uste dugu, hori bai, halako
sailkapenekin ez zaiola erantzuten benetako
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arazoari, eta gure aldetik, nahiago dugu gizahizkuntzez hitzegitea; jakinaren gainean hizkuntzen bailo soziala ez dela estatikoa dinamikoa baizik; gaur ethnic dena, hurrengoan
modern bait da, eta halako batean modern dena
hurrengoan classic. Giza hizkuntzak dira
guztiak beraz, inoiz ez hizkuntza hobe edo
txarragorik.
Zenbaki hau prestatzen, Jose Luis Ormaetxea, oTxipi», irakaslea izan da lanik handiena hartu duena eta baita fin aritu ere.
Monografikoari hasiera emateko, Jazten
2an bezala, berriro ere oCurs de sociolingüística» tik atera dugu beste kapitulu bat eta
egokitu ahala euskaratu. Ohizko eskemari
jarraituz, teoria-testu bilduma-lan proposamenak, oso material aproposa da Toni Mollá
eta Caries Palanca valentziarren lana Estatuko eta Europako hizkuntz aniztasunaren berri
izateko.
Bigarrenez, Maki Ruiz de Gaunaren lana
dakargu esperantoaren nondik norakoaz diharduena. Ez dakigu, Iñaki, euskaltzalea delako esperantozalea ote den, edo alderantziz:
esperantozale delako euskaltzale. Berdin dio,
garrantzitsuena toki berera iristea bait da leku
ezberdinetatik abiatu arren.
-

Harrigarri izateraino insten da zein gutxi
jartzen den dudan gure artean ingelesaren
erabateko nagusikeria nazioarteko harremanetarako. Esperantoaz hitz egiten hastea, edo
moren ama-hizkuntza izango ez den nazioarteko hizkuntza baten beharraz hitz egitea, bitxikeria edo anakronismotzat jotzen du egun
gehiengoak, eta oso anormala dena berez, oso
normala bailitzen barneratu (behar izan) dugu.
Hor an da eskolumetxoa eta ia 60 urteko
exekutiboa ingelesa ondo ikasi guran.
Analfabetoen ezaugarri litzatekeena berez
(adibidez, Londonen jaiotakoa munduan zehar edonon ibili ahal izatea bere ama-hizkuntzarekin; eta, aitzitik, milioika KetxuaAimaraelebakarezinmugitu ahal izatea euren
jaiolekuetatik mora), alfabetizazioaren eta
progresoaren izenean saltzen da eta mundu
guztiak lortu gurako lukeen altxor preziatu
bilakatu.
Hala kontuak, ideiak garbi izan ezean,
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modu ederrean gaude Europara eta mundura
gure etxeko ateak gehiago zabaltzeko; ez
pentsa gero, gainera, euskarari bakarrik datorkiokeenik kalterik hortik, handiagoak eta
egun «boteremsuagoak direnak ez dira hondamendi horretatik urruti ibiliko eta. Tapia eta
Leturia trikitilariak legez, galde dezagun, ironikoki, geuk ere, ea oprogresoak ze on egin
ote dion naturari (hizkuntzei) aspaldion?».
Horrela, bada, «nork berea eta espera ntoa
(Morena ez dena hasieran) guztiontzat» egin
dezagun guíe. Gogoraraztekoa da, Txepetxen
lanaz baliatuz bidenabar, gizadiaren historian
him izan direla -eta direla- hizkuntz oreka
bermatuz erabili ohi diren errekurtso ekologikoak. Batetik, hizkuntza klasikoak ikastea
(latina, grekera klasikoa, arabiera klasikoa,
hebraiera, sanskritoa,...) ibilbide kulturaletik,
hizkuntza horien berezko transmisioa galdutakoan. Bigarren bat, kode batean aritu ezinaren
ezinez, berri bat sortzea izan da arruntena,
hala, pidginei eta lingua franca delakoei leku
eginez; gerora kreolera bilakatu dina hainbat
halako ama-hizkuntza izateari ekitean. Eta
hirugarrenik, alfabeto ideografikoak erabiltzea (izan) da beste errekurtso bat, hitzak
adierazi gabe ideiak ematea aditzera idatziz,
txinoaren, edo matematika eta musikaren kasuan gertatzen dena.
Zilegi bekigu, beraz, zalantzan jartzea
gaurko normaltasuna, geuk ezagutuko duguna izango den arren, beste hamaika ikusteko
ere jaioak garela pentsatuta. Historiak beti
kontra joko ote digu, ba?
Alearen azken zatian, garai historiko honetan Europaz gaindiko kontinenteetako banaketa politiko-estatalean (tarta bat izango
balitz bezala banatu dena, itxura denez)
zenbaterainokoa den hizkuntz aniztasuna
azaltzen saiatu gana; geuk dakigula lehenengoz euskaraz.
Geure mesederako ere izango delakoan,
jakina da mende honetako muga eta hesiak
kolokan eta pitzatzen hasi direla mende
bukaerarekin batera urrin batik. Badira oindependentzia» lortu duten nazio linguistiko
batzuk (Lituania, Estonia, Letonia), lortzear
dauden beste batzuk (SESBn, Kroazia, Eslo-

Jazten,,-

Zer dira ethnic, classic edo modern languages-ak?

benia,...) eta bide beretik joko dugun beste
asko: Hizkuntza bakoitzari lurralde bat da-

gokio eta Euskararena Euskal Herria da
geure bidez. Garbi!
1.492an Nebrijak kaleratzen zuen lehen
«Gramática Española»-n garbi asko esaten
denez «que siempre la lengua fue compañera
del imperio» gogorarazi eta lema horrekin
jarraitu dute espainolek, frantsesek, ingelesek, holandesek, portugesek,... eta nota ez,
super-amerikanoak, Israel eta enparatuak oraintsuago. Euskaldunoi ere ez zaigu lekurik
onenean bizitzea egokitu, espainolek eta
frantsesek baino historia beltzagorik daukatenik ez da askorik izango eta.

kuntza ofizial bakar jarri dutela eta (lehen
ingelesa ere bazen), dominak eta sariak banatzen. Horren ona bada geuri proposatzen
(onartzen) diguten diskurtso bilinguista, zergatik ez ote dute gauza bera onartzen eurentzat Puerto Ricon? Filipinasetan edo Ginean
gertatu zaiena gerta ez dakien? Hamaika ikusteko jaioak garela, horixe baino ez.
Guk, gure aldetik, zentzudunena ezezik,
behar den moduan alfabetatuta egotearen
adierazgarri ere izan daitekeelakoan, geure
egiten dugu, eta zeure egin dezazun eskatu,
Lizardi handiak bere momentuan, eta berak
bakarrik esaten zekien eran, Arrasaten bertan
gerra aurreko «Euskaltzaleak» elkartekoei
esaten ziena:

Norberarentzako nahi dena besteei ukatu.

Hon i izaten da ohizkoa. Ponpoxo agertu berri

zaigu Puerto Ricon Espainiako monarkiaren
hurrengo oinordeak, bertan espainiera hiz-

Gu geu izateaz ez gaiteala lotsa,
baizik bidezki arrotu; lurbira osoan euskalduna euskaldun ag er tu izan duten ezaugarriak
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dazte
ez ditzagula oinperatu, ez galdu; goratu ditzagun, ta gure aurren biotz gurietan iltze
gorituz josi.

Are aitor-etxeetan ere (etxe nobleetan,
alegia) sortzen baitira ume ergelak, badezukete onelatsu mintzako zaitzuen euskaldunik asko. ¿Zertan gure izaera zatiagotu ta

sartua.Ta on egitea eskatzen dig uten euskaldunak ole dira, bada, euskaldun zuurrenak,
euskaldun buru-jantzienak, euskaldun gurenak? Bada, nik, (jaun oiek astotzat joko banaute ere), naiago dei ibai txiki izan, baña ene
urak neronek itsasora eramateko jabe; ta ez
nere izena ta nere izana galdu, ibai aziago
bati nere burua eman bearrez.
¿Zertan gorde gure izkuntza?, esango dizuete. ¿Zertan gizon guziok era batez ez itzegin bear?... Bada, Jainkoa' k gure artean
Babel' go torre bat izatea agindu dulalco:
Jainkoa' k gizon ongi-azi guzien biotzetan
norbere izkerarenganakomaitetasun gori bat
itsatsi dulako.

Bada, nik, (ja un oiek astotzat joko
ba-naute ere), naiago det ibai txiki
izan, baria ene urak neronek itsasora
eramateko jabe; ta ez nere izena ta
nere izana galdu, ibai aziago bati
nere burua eman bearrez.
(Lizardi)
nabarbenagotu bear degu, zertan gure izkera
gorde eta landu? ¿Ez al litzake, bada, aurrerapen aundi bat guziok gizadian, izatez nahiz
izkeraz, batasunera jotzea?...
iGizagaxoak! ¡Eztakite ez gerala munduan guziek betiere bat izan go, Jainlcoa' k ala
nai izan dulako , ta ongi nai- izaki ere, ludiaren
edertasuna ezberdin orretxek geien jazten
baitu!
Utzi diezarogun euskaldunok euskaldun
izateari, urtu gaitean eta naasi inguruko erbesteekin... ¿Besteek ere guk bezala jokatuko
luketela uste al-dezute?... ,Ederki eman ere!
¿Gaur, , beraz? ¿Mundu bazterreko erri txiki
guziek gero ta area go beren burua zaintzen ta
indartzen diarduten garaian? ¿Orain gu ezereztu, orain guk geren buruok ondatu, gizadia
berdintzen asi dedin? On egitea ainbatsu
litzake nik orain zuei esatea: Vaunak, munduanjende geitxo gatxegok, askoz obeto bizitze
aal-gifriekek bakantxeago izanda; beraz, nondik-bait asi bear da-ta, nere burua bota dezadan leiotik beera...». ¿Zer esango zenduteke?
Badakit aurki ninduzuetela Santa Ageda' n
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¿Zergatik -galde egiten det nik orainlanbide ortan ez dira asten oraingo izkera
jantzienak, oraingo izkera arroenak? Bildu
bitez batzarre batean ingelera ta prantzera ta
gaztelera, ta alemanera, ta italiera, ta abar.
Ta ellcarri esan bezakie: ¿Nor degu geren
arteanzabalduen,nor ederren? ¿Olako? bada
bedi orixe gaurtandik rnunduko izkera bakar:
geren buruok ii ditza gun garierakook... ¿Zer?
Berriro ere Santa Ageda-bidean jarri nai
nazute... (...)
Ez, jaunak. Cure burua ibaira botatzeko
ha-gaude , ikus dezagun aurrena ongi inguruko beste guziek ere geurekin batera botako
al-duten. Ezteza gun egin, guk bota geurea ta
besteai parrebidea eman. Eztezala iñork
Euskalerria' tzaz esan bear-izan: «Emen daiza bere burua il zuan erria, are bizi-izateko
diña kemen izan etzuan erri-ergel-lotsagarria! ».
Argudioak argudio, 60 urte beranduago
kate berean goazela dago argi

Munduko hizkuntzak
Toni Mollá, Caries Palanca
Curs de sociolingüística 1 (2. kap. "El mónde les llengues"). Graella. Edicions Bromera.
Itzulpena eta egokipena: Jose Luis Ormaetxea

H

izkuntzbereizkuntza

Inork ez daki ziurtasunez zein den munduko
hizkuntzen kopurua, baina uste da gutxienez
tau mita eta gehienez zazpi rnila izango direla.
Kuantifikazio hau erizpide batzuen arabera
egin beharrekoa da, eta garrantzi handia hartzen dute hizkuntza eta dialektoaren definizioak, edo hauekin erlazionaturiko beste
zenbait kontzepturenak ( hizkuntz komunitatea, hizkuntz barietatea, e.a.).
Hizkuntzak eta dialektoak

Hizkuntzaldialektoa bikotearen definizioa
oso eztabaidatua izan da eta da. Sarritan,
konnotazio ideologiko eta aurreritziez osaturiko definizioak eman dira eta aldi berean,
herri mailan, zentzu txarreko konnotazioak
egotzi zaizkio dialektoari, eta hizkuntzari, aldiz, positiboak.
Hau dela eta, hizkuntza eta dialektoaren
definizio zientifiko baten beharra ikusi da.
Alabaina, sarritan hizkuntzalariek beraiek
ere hizkuntzaren ikuspen hierarkikoa eman

dute, dialektoarenganako mesprezuzkoa, eta,
bestaldetik, eman dituzten definizioen argitasun eta unibokotasun faltak mesede egin die
politikoki erabili izan diren joera bakarreko
interpretazioei.
Laburtuz, hizkuntzaldialekto nozioak
funtzio sozial bat du.
Hizkuntzen definizioan erabilitako zenbait erizpideri begirada emango diogu:
1) Erizpide kuantitatiboa
Inoiz, "hizkuntza"ren kategoria eman nahi
izan zaio jende askok erabilitako hizkuntz
barietate bati, eta odialekto» kategoria (kasu
honetan, hizkuntza kontzeptuaren menpekoa
kontsideratua sozialki) jende gutxiko edo hedadura geografiko txikiagoko komunitateek
erabiliriko hizkuntz barietateari. Logikaz,
erizpide hau baztertu egin behar dugu; lehenik
eta behin, kantitateez hitzegitean dena delako
erlatiboa. Horrela, poloniera, gutxi gorabehera 33 milioi pertsonak mintzatua, gauza gutxi
litzateke ja 500 milioi hiztun dituen mandarinaren parean; baina oso garrantzitsua 5 milioi
7

Pelsonak dira elkar ulertzen dutenak, ez hizkuntzak.
hiztun dituen danierarekin konparatuz gero.

2)Ulergarritasun-erizpidea
Hizkuntz barietateen arteko ulergarritasun-erizpidea ere erabi I ¡izan da, maiz, bi (edo
gehiago) barietate (normalki odialektoak»
deituak) ohizkuntza» deitzen den goi-barietate baten parte direla justifikatzeico.
Erizpide honetan oinarritzen da, sarri, valentziarren hizkuntzaren katalanitatearen defentsa.
Baina aurkako argumentazioa ere erabil
daiteke; horren arabera hi barietateren arteko
u lergarritasuna ez litzatekefroganahikoa biak
kode idiomatiko berberari (hots, hizkuntza
berari) dagozkiola erakusteko. Izan ere, kasu
ugari aurki daiteke non zentzunak (eta hizkuntz
zientziak berak ere) errealitatean euren hiztunentzako oso ulergarriak diren bi barietateri
hizkuntzen kategoria onartzen dien.
Adibidez, mundo guztiak onartuko du
alemaniera eta nederlandera hizkuntza desberdinak direla. Hala ere, badirudi alemaniarrek eta holandarrek ongi ulertzen dituztela
Alemania eta Holandaren arteko muga inguruko hi aldetako hizkuntz barietateak.
Horrelako kasu ugari aipa daiteke. Geure
kasuan, hegoaldeko euskaldunak zailtasunak

izango ditu iparraldeko euskaldunari ulertzeko, euskara batuaz (standarda) baliatzen ez
bada. Ezaguna da ere Italiako iparraldean hitzegiten den italieraren eta Calabrian hitzegiten denaren arteko tartea.
Erizpide hau ere, beraz, erlatiboa da. Valentzieraren kasuan argudioak funtziona dezake; beste batzuenetan, ordea, elkarrulerkuntza ez da arrazoi nahikoa barietateen batasunaz edo heterogenotasunaz hitzegiteko.
Baina, egia esan, zer ulertzen dugu ulergarritasunaz? Noiz esango dugu hi barietate
ulergarriak direla? Ulergarritasunak gradu
desberdinak ditu? Neur al daitezke?...
Kontutan hartu behar dugu, oroz gain,
ulergarritasuna -elkar ulertzeko gaitasunapertsonen artean ematen dela eta ez hizkuntz
barietateen anean. Pertsonak dira elkar ulertzen dutenak, ez hizkuntzak. Ondorioz, ulergarritasuna hizkuntz urruneraren erizpideei
baino gehiago giza hurbiltasunaren faktoreei
dagokie.
Ulergarritasuna posible egiten duten erizpideei dagokienez, motibazioa eta esperientzia jo dira garrantzi handikotzat.
Finean esan dezakegu ulergarritasun-erizpidea ere ez dela absolutua. Dilemak soluziorik gabe segitzen du. Zer da hizkuntza? Zer da
dialektoa? Zenbat hizkuntza dago?

Ematen du, beraz, erizpide soziologikoak
(ospea, kontzientzia, e.a.) direla hizkuntz barietateak sailkarazten dituztenak.
3)Erizpide psikologikoa

Erizpide honetan, hartzen den ikuspegia
ez da hiztunarengandik atekoa, baizik eta
hiztunen beren erizpidea da aintzakotzat hartzen dena.
Hiztunak, bere hizkerari buruzko eritzi bat
osatzen du beste hizkera batzuekin konparatuz. Beste barietate hauek (zeinen ezagupen
mugatua duen) dira erreferentziatzat hartzen
direnak bere hizkera propioarekin kontrastatzeko eta horrela eritzi bat gauzatzeko. Honek
frogatzen du eritzi (aurreritzi) hauen izaera ez
dela linguistikoa, extralinguistikoa baizik.
Ezagutzagabetasun hau nabaria da, adibidez, portugesaren kasuan galegoen ikuspegitik ikusita.
4) Standardaren erizpidea
A) Hizkuntza, hizkuntza standard
Hizkuntza, standarda (edo literatur hizkuntza) soilik delako ustea dago. Honela,
standarda ez dena, edo ez da edo bestela
kategoria txikiagokotzat jotzen da, osperik
gabekoa eta, hortaz, arbuiagarria.
Standarda ez dena adierazteko izenek
zentzutxar garbia hartzen dute: arrunt,
dialektal, erre gional, patois, e.a.
Jarrera honen ondorioz, oraindik standardik ez duten hizkuntzak ez dira propioki hizkuntzak kontsideratzen (baizik eta hizkerak,
mintzairak...), edo izen hori hartzen badute,
bigarren mailako hizkuntzak dira.
B) Hizkuntza, standardaren menpeko
Erizpide honen arabera, bi barietate standard beraren menpeko badira, hizkuntza beraren parte dira, eta standard desberdinen
menpeko badira, orduan hizkuntza desberdinei dagozkien barietateak dira.
Erizpide hau benetan eraginkorra da,
errealitatean -hizkuntza ahaideen esparruanaurkitzen dugun gauza bakarra barietate mordoen dibertsifikazioa bait da, barietateez -edo,
hizkuntzez, nahi badugu- osaturiko continuum dialektala, zeinen artean iragaite- zonak
finkatzen diren, oso zail gertatzen delarik,

hizkuntz ikuspuntutik, muga garbiak ezartzea. Adibidez, hizkuntza erromanikoen continuum-a.
Aipagarria da, azkenez, standarizazio prozesuaren ondorio bat: standardaren zeregin
sinbolikoa. Standardak hizkuntz komunitatearen kohesionatzaile eta identifikatzaile gisa
jokatzen du, komunitate bateko kide izatearen
kontzientzia sortarazten duelarik gutxi gorabehera homogenoak diren barietate dialektal
desberdinen hiztunen artean.

5) Faktore politikoa
Hizkuntza/dialektoa oposizioak zerikusi
handia du prozesu politikoekin.
Bide honetatik, hizkuntzaren nozioa komunitate politiko bateko hizkera konkretu
baten ofizializazioarekin lotuta doa; hizkuntz
statusa, hortaz, aginteak emango lioke dialekto bati. Hizkuntza arrakasta izan duen dialekto
bat litzateke. Prozesu honetan onespenetik
kanpo geratutako beste hizkerak dialektoaren
estigmapean agertuko lirateke.
Bestalde, standarizazio-prozesuaren ondorio nabarmenetako bat hizkuntzari izen espezifiko bat ematea da. Izenak, standardak
berak bezalaxe, izugarrizko garrantzi sinbolikoa du. Hizkuntza abstrakzioa izango litzateke, eta izena abstrakzio horren konkrezioa.
Izena jendea eta lurraldearen arteko lotura da.
Hizkuntza baten eta here esparruaren
onespen garaian faktore politikoak izan dezakeen eraginaren agerpenetariko bat zatiketa
administratiboen muga politikoen ezarpena
da. Zatiketa hauek balore sinboliko nabarmena hartzen dute. Beste aide batetik, muga
administratiboak ez datoz bat muga linguistiko-dialektalekin.
Mugak oso bakanka jokatzen du positiboki hizkuntzaren mantenuan. Eskuarki, muga
banatzaile eta zatikatzailea da, komunitate
linguistiko-dialektalak erdibitu egiten ditu eta,
ondorioz, komunitate bereko partaide izatearen kontzientzia urtu.
Arestian ikusi ditugun erizpide andanak
erakusten du, hain zuzen ere, kontzeptuaren
erlatibotasuna, bete beteko definizioa emateko ezintasuna. Horregatik, esan dezakegu hizkuntza ez dela objektu definigarria, definitzailea baizik.
9

Hizkuntzen geografia
Munduan ditugun milaka hizkuntzetatik,
dozena bat inguru dira populazio-dentsitate
altuko zonetan banatzen direnak; soilik hamabost hizkuntzak dituzte 50 milioi hiztun baino
gehiago, azken hauek munduko populazioaren erdia baino gehiago egiten dutelarik.

Munduko hizkuntzarik mintzatuenak
(Zenbakiek mil ioiak adierazten dituzte)
Mandarina (Txina)
700
Ingelesa
300
Gaztelania
180
170
Errusiera
Hindiera (India)
170
Arabiera
130
Japoniera
120
Galego-portugesa
120
Alcmaniera
100
Javanera (Java irlakoa)
95
Bengaliera (India, Pakistan) ....95
Malaiera (esp. malayo)
70
Frantsesa
65
I taliera
55
Urducra (India, Pakistan)
53
Ukraniera (SESB)
45
Kantonera (Txina)
44
Teluguera (India)
40
Koreera
40
Tamilera (Sri Lanka)
36
Maharatera (India)
33
Poloniera
33
Annamitera (Viet Nam)
30
Swahili
30
Panjabiera (India)
25
Turkiera
25
Gujaratera (India)
21
Pertsiera
21

Siamera (thaiera)
Kanarera (India)
Hakkacra (Txina)
Ncderlandera
Errumanicra
Scrbo-kroaziera (Jugos.)
Birmaniera
Haussacra (Sudan, Nigeria)
Sudancra (Indonesia)
Hungariera
Txckiera
Biclorrusiera (SESB)
Suedicra
Amharicra (Etiopia)
Bulgaricra
Grekoa
Tagalogera (Filipinak)
Bisaiera (Filipinak)
Katalana
Asamcra (India)
Tibetcra
Uzbckera (SESB)
Kctxucra (Andeak:
Kolonbiatik Txileraino)
Daniera.
Kurduera (Kurdistan)
Finera
Norvegicra

21
20
19
17
17
16
15
13
13
12
10
10
9
8
8
8
8
8
7
7
7
7
6
5
5
5
4

Begien bistakoa da estatu guztiek ez dutela
antzerako hizkuntz aniztasuna. Esate baterako, Papua-Ginea Berna, 800 edo 1.100 hizkuntzekin, dibertsifikazio handiena duen
areatzat jotzen da, beste area urn i batzuk, Portugal bezala, estatu elebakarrak diren bitartean. Bestalde, ulertzeko erraza da estatu gehienak eleaniztunak izatea, estatu guztiek
ofizialki onartzen ez badute ere. Elebakartasun estatala, oraingoz, gutxi batzuen egoera
da.
Horrexegatik, hizkuntza gehienak beste
batzuekiko ukipen-egoeran aurkitzen dira.
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Ukipen-egoera honek, beste gauza batzuren
artean, hizkuntz aldaketak eragiten ditu hala
hizkuntzen egituran nola beren gizarte-esparruan, beren erabilera-esparruan.

Hizkuntza minoritarioak eta hizkuntza
minorizatuak
Munduko hizkuntz mapa bat edo hizkuntzen estatistika-taula bat behatzen badugu,
berehal a ikusiko dugu hizkuntz talde txiki bat
(ingelesa, frantsesa, gaztelania, portugesa,
arabiera, txinera, errusiera) dagoela erabilera
kuantitatibo nabarmena -internazionala- biltzen duena. Badira, ostera, horiek bezain gizatiarrak eta duinak diren hizkuntzak, erabilera
murriztuagokoak, eta honexegatik maiz minoritario kalifikatzailea jaso dutenak (okzitaniera, euskara, bretoiera, sardiera, katalana,
e.a.)
Merezi du, dena dela, kontzeptu hau gehiago zehaztea eta horretarako argigarri gerta
daiteke beste kontzeptu bat, hizkuntza minorizatuarena.
Hizkuntza minoritario guztiak ez dira
minorizatuak, suediera bezala, status normaleko bederatzi milioi hiztun dituen hizkuntza, edo daniera, bost milioi hiztunekin. Baina, alderantziz, badira ere kuantitatiboki hizkuntza maioritarioak izanik, zirkunstantzia eta
leku konkretuetan, minorizazio prozesu bat
jasaten an direnak, zenbait kasutan beren
existentzia mehatxatzera insten dena. Pentsa
dezagun zer gertatzen an zaion gaztelaniari
Puerto Ricon, frantsesari Kanadan, edo galegoari Galizian.
Noski, aldi berean minoritario eta minorizatu diren hizkuntzak ere aurki ditzakegu:
euskara, bretoiera, sardiera, okzitaniera eta
baita katalana ere, zazpi milioi hiztun gutxi
iruditzen bazaizkigu.
Egoera minoritarioan dagoen hizkuntza,
hizkuntza minorizatua, berezko hizkuntz komunitatean bere erabilera publiko eta pribatuetan atzerapen-prozesua jasaten an dena da.
Eskema bat eginez:
minorizatua ez-minorizatua
minoritarioa
laponiera
albaniera
ez-minoritarioa fratusesa
ingelesa

(Quebec)

feJ azte

Hizkuntza ez da objetu definitzailea, definigarria baizik.

Hizkuntz egoera Euro pan
Gaurko Europaren muga politikoek ez dituzte hizkuntz komunitateak irudikatzen eta,
kasu askotan, kontinenteko benetako errealitate eleaniztuna ezkutatzen dute.
Multzo europarrean, erabateko homogenotasuna erakusten duten estatuetatik (Portugal, Islandia eta Albania) biziki eleaniztun
(Sobietar Batasuna, esaterako) direnetara aurki ditzakegu.
Honi dela eta, Europako estatu gehienak,
lehenago edo geroago, halako hizkuntz politika bat planteatu beharrean aurkitu dira. Kasu
batzutan, planteaturiko hizkuntz gatazkak
demokratikoki konpontzeko, eta, bestetan,

hizkuntza konkretu batzuk ezabatzeko beste
batzuen nagusitasun sozialaren bidez. Lehendabizikoen artean, Jugoslavia, Suitza eta Belgika-ren kasuak aipa ditzakegu, non lurralde
bakoitza hizkuntz komunitate naturalaren
arabera aldatu bait da, nahiz eta ez beti erabat
(estatu suitzarreko erromantxearen kasua gogora dezakegu, horrek ez baitu beste hizkuntza nazionalek -frantsesa, alemaniera eta italiera- duten statu quo linguistiko berbera.)
Beste eredu desberdintzaileei dagokienez,
zerrenda luzea osa daiteke. Apika kasu ezagunenak frantsesa eta gaztelania dira Frantses
Errepublika eta Monarkia Espainolaren beste
hizkuntz komunitateekiko nagusitasun sozial
argiarekin.
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Europako hizkuntzak
3 milioi
albaniera
100 milioi
alemaniera
milioi 1
baixkirrera
10 milioi
bielorrusiera
800.000
bretoicra
8 milioi
bulgariera
5 milioi
daniera
17/20 milioi
errumaniera
142/170 milioi
errusiera
213 milioi
eslovakiera
esloveniera
1.200.003
800.000
euskara
44.0002
feroera
finera
3'6/5 milioi
franko-proventzera
frantsesa
65175 milioi
frisiera
400/500.000'
friulcra
600.000 s
gaelikoa
800.000
galego-portugesa .... 120 mil ioi
galesera
600.(X)0
180 milioi
gaztclania
greziera
8 milioi
kalmukera
290.000
15.0(X)
kareliera
7 milioi
katalana
200.000
katxubiera

hungariera
12/18 milioi
300 milioi
ingelesa
200/250.000
islandiera
55milioi
italicra
laponiera
40/50.000
1 '4/2milioi
letoniera
2'5/3milioi
lituaniera
maltcra
300.000
2 milioi
mazedoniera
mordviera ....900.000/milioil
17 milioi
nederlandcra
4 milioi
norvegiera
2
milioi
okzitaniera
33/43milioi
polonicra
retorromaniera
620.000
20.000
samoiedoera
sardiera .... 160.000/1 '2 mil ioi
serbo-kroaziera ...14/16milioi
8/9 milioi
suediera
2'5 milioi
tatarrcra
10 milioi
txekiera
txeremera
500.000
txuvatxera
I
turkiera
25 milioi
45 milioi
ukrainicra

alemaniera garaiaren eta behe-alemanieraren hiztunak bame.
badago danicraren dialektotzat jotzen ducnik.
"bere hiz.kunthatasuna polemikoa da
'behe-alemanicraren dialektotzat hartua
"errctorromanieraren dialektotzat joa
•

Egoera minoritarioa Euro pan
A) Nazio-hizkuntzen gutxiengoak

Albaniera: Italian albaniar koloniak daude
leku ezberdinetan; Jugoslavian gutxiengo
babestua da; Grezian onartuak.
Alemaniera: Belgika, Eupen-Malmedy eta
Waelkenraedt-en (35.000 hiztun); Slevig
daniarrean (15/23.000); Herbeheretan,
Limburg-en alemanieradun gutxiengo txiki
bat dago; Italian, Hego Tirolen; Aostan,
Vercellin, Novaran, Bellunon eta Udinen
ere talde sakabanatu batzu daude; Frantzian, Alsazia eta Lorenan (Ikus alsaziera
eta thiesera D apartaduan); Luxemburgen
(Ikus D); Txekoslovakian, Silesia txekiarrean; Errumanian, batez ere Transilva12

nian (400.000), estatuak ezagutuak; Hungarian (ezagutuak); Polonian (berdin).
Bielorrusiera: L,etonian (15.000)
Bulgariera: Grezian (enoratuak dira); Errumanian, Dobrutjan (12.000); Ukrainian,
nagusiki Butjaken (260.000); Moldaviako
hegoaldean; Serbian.
Daniera: Slesvig alemanarrean (ezagutua);
Skane, Halland eta Blekinge suediar probintzietan.
Errumaniera: Hungarian gutxiengoa da, baina ezagutua; Albanian (ezagutua); Grezian
(ez-ezagutuak); Bessarabian (SESB);
Moldavian (SESB), rnoldaviera izenez
ezagutua; Jugoslavian eta Bulgarian.
USAn ere badira kolonia errumaniarrak.
Eslovakiera: Polonian onartua.
Esloveniera: Austrian, Carintian eta Estirian;
Italian, Natisone, Torre, Erbezzo eta Resia
haranetan (13.000) eta Trevison (4.000);
Txekoslovakian.
Finera:Suedian, Norrbottenen iparrekialdean
(10.000); Finmark norvegiarrean; Ingria
eta Pestamen (SESB); Estonian (milioi
bat). (Ikus D).
Frantsesa: Italian, Aosta haranean (60.000);
Luxemburgen (hizkera germanikodun
populazioak frantsesa aukeratu du kultur
hizkuntza eta ofizialtzat); Irla anglonormandarretan (Bretainia Haundia), populazioa ia guztiz ingelestua dago.
Greziera: Italian, kolonia greziarrak gelditzen dira Regio di Calabria eta Lecce lurraldeetan (36.000); Albaniako mugen barruan ere badaude zenbait herri hizkera
grekoa dutenak; Turkian, hizkera grekodun komunitate bat dago Istanbul-en.
Hungariera: Errumanian, Transilyaniako
mendebaldean, Tirgu Mures eta Clujen
(1.700.000); Jugoslavian, Voivodinan
(500.000); Txekoslovakian, Eslovakia-rekiko muga inguruan (500.000); USAn
(500.000); Ukrainian.
haliera:Jugoslavian (300.000), ezagutua;
Korsikan (Ikus D); Suitzan, Ticino kantoian (500.000); gutxiengoak USAn, Argentinan, Brasilen; Maltan kultur hizkuntza gisa erabiltzen da.
Lituaniera: USAn, batez ere Chicagon
(400.000).
Nederlandera: estatu frantseseko iparraldean
(Flandes frantsesean) enoratua den gu-
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Muga administratiboak ez datoz bat muga linguistikoekin.
txiengo bat osatzen dute (50/80.000);
(Belgikan ofiziala da Flandesen eta ofizialkidea frantsesarekin Brussela inguruan.
Poloniera: 10 milioi poloniar daude estatu
poloniarraren lurraldetik at; Letonian
(65.000); Txekoslovakian ere bai.
Portugesa: Galizian Maas galegoa D-n); tnirandera; estatu espainolean E xtrem a durako Olivenza hiriaren inguruan hitzegiten da.
Serbo-kroaziera: kroazieraren forma dialektal bat Austrian (Burgenlan-en) hitzegiten
da; Italian, Abruzzietan (6.000).
Suediera: Finlandian (280.000 pertsona),
gutxiengo babestua; Estonian talde oso
ahuldu batzuk hitzegiten dute; USAn berdin.
Turkiera: Grezian, mendebaldeko Thrazian
(80.000); Txipren ofiziala da grezierarekin batera; Ukrainian (SESB); Bulgarian.
Ukraniera: Letonian, Errumanian eta Txekoslovakian; USAn ere bai.

B) Estatu desberdinetan banaturiko hizkuntza minorizatuak
Armeniera: Txipren badago hizkuntza hau
hitzegiten duen populazio-sektore bat.
Erretorromaniera: (edo erreto-friulera):
osaketa dialektal ezberdinekoa, estatu suitzar eta italiarrean erabiltzen da. Erretorromanieraren dibertsifikazio dialektala eta
albokotasun geografiko ezak, inoiz hizkuntza bakartzat hartua ez izatea ekarri
dute (ikus erromantxea, engardinera edo
ladinoa, dolomita, friulera).
Euskara: estatu frantsesean (150.000); estatu
espainolean (650.000).
Franko-proventzera: Frantzian, Suitzan eta
Italian. Lehen aldiz 1873an Ascolik aztertu eta izendatutako hizkuntz barietate bat
da hau. Bere hizkuntzatasuna polemikoa
da.
Frisiera: Herbeheretako iparmendebaldean
526.000 pertsonek hitzegiten dute frisiera
(ezaguturik daude). Slesvig alemaniarrean
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eta ondoko irletan 11.000 frisiar daude (ez
ezagutuak). (Ikus D).
Gaeliera: Eskozian (Britainia Haundia), non
eskoziera (gaelikoaren forma lokala) hiltzear dagoen (85.000 hiztun, hots, Eskoziako populazioaren %1 '8); Mandan mendebaldeko kostaldeko zerro batean
(Gaeltacht) hitzegiten dute 750.000 pertsona inguruk, eta ezagutza ofiziala izan
arren gainbehera doa.

minorizatua
minoritarioa
laponiera
ez-minoritarioa frantsesa

ez-minorizatua

albaniera
ingelesa

(Quebec)

Kareliera:SESBen; Finlandian (babestuak
daude)
Katalana: estatu frantsesean; estatu espainolean; estatu italiarrean, Sardinia irlan (Alger); Andorrako estatuan.
Laponiera: Norvegian (25.000); Suedian
(10.000); Finlandian (3.000); SESBen
(2.0(X)). Guztira 40.000 inguru.
Mazedoniera: (XIX. menderarte hizkuntz
eremu bulgariarrean sartua) Jugoslavian
(ezagutua); Bulgarian (bulgariartzat hartuak dira); Grezian (enoratuak dira); (2
milioi guztira).
Okzitaniera: Frantzian estatuko hegoalde osoa
hartzen du (zuen); estatu espainolean,
Kataluniako Vail d'Aranen; Italian.
C) Hizkuntza minorizatu ez zatituak
Bretoiera: estatu frantsesean.
Eslovinhera: ia galdua. Pomerania, Polonia.
Estoniera: Ikus D.
Galesera: Galesen (Britainia Haundia) maila
bateko erraztasun politikoak ditu;
(600.000).
Katxubiera: PoIonian, Pomerania elcialdean,
Danzige-ko mendebaldean.
Korsiera: estatu frantsesean. (Ikus D)
Letoniera: Letonian.
Lituaniera: Lituani an.
Sardiera: Sardinia irlan (Italia); autore ba14

tzuen arabera, Korsika hegoaldeko hizkerak sardiartzat jo daitezke; (160.000/1,2
milioi).
Sorabiera edo Lusaziera: Lusazian (Alemania) hitzegiten den barietate eslaviarra.
(50.000).

D) Nortasun handiko dialektoak
Aalandera: Aland irlan mintzatzen den dialekto suediarra; lurralde hau Finlandiari
dagokio eta autonomia eta hizkuntz eskubideen jabe da (21.000)
Alemaniera suitzarra: dialekto alemana oso
bereizia eta beregainki aberatsa, Suitzan
eta Austria mendebaldean, Voralberg-en,
hitzegina (4 milioi pertsona).
Alsaziera: horrela deitzen da Alsazian hitzegiten den dialekto alemana; eskubide
batzu badituzte irakaskuntzan eta komunikabideetan.
Aragoiera: Espainialdeko Pirinio zentraletako zenbait haranetan hitzegina.
Aranera: Vail d'Aranen (Catalunya iparmendebaldean) hitzegiten den kaskoineraren (okzitanieraren dialektoa) aldakia.
Bablea edo Asturiera: estatu espainolean;
gaztelaniaren hurbilekoa, maiz gaztelaniaren dialektotzat jotzen da.
Behe - alemaniera: alemaniera garaiaren
(alemaniera standardaren oinarria dena)
barietate desberdindua, literaturan XVI.
menderarte landua, orduan ordezkatu
zuelarik alemaniera literario berriak kultur
hizkuntza gisa; alabaina (alemanierari
buruz hitzegitean tradizioz elebitasuna
moduko zerbait onartzen da (Behe-alemanierak 10 milioi hiztun ditu, eta Alemaniako iparraldea hartzen du).
Dolomotikera edo erretorromaniera zentrala: erretorromanieraren dialektoa.
Engardinera edo ladinoa: Engiadinan, Inn
haranean (20.000), Suitzan eta Italiako
iparraldean berba egiten den mendebaldeko erretorromanieraren barietatea.
Erretiera edo erromantxea: Grisons kantoi
suitzarrean hitzegiten den erretorromanieraren dialektoa (50.000).
Estoniera: Estonian eta Peipus lakuaren
ekialdean dauden kolonia batzutan, Krimean, Samara erregioan (SESB), Kaukasian, Siberian, Letonian eta USAn hi-
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Ezinezkoa da, munduan zenbat "hizkuntza" edo "dialekto" hitz egiten diren ezartzea. (Haugen).

tzegiten den dialekto finlandiarra; (milioi
bat hiztun).
Feroera: danieraren dialektotzat joa, 37.000
pertsonek hitzegiten dute Fer-Oer irletan
(daniar erregio autonomoa).
Frisiera: behe-alemanierarendialektotzat joa,
Frisian hitzegina. (Ikus B).
Friulera: erretorromanieraren ekialdeko dialekto kontsideratua, Friulen (Italia) hitzegiten da; (800.000).
Galegoa: portugesaren dialektoa, Galizian eta
ondoko Leon, Asturias eta Zamorako zenbait herritan hitzegiten da.
Gueldresera: (nederlandera), Gueldres erregioan (Herbehereak) hitzegiten da.
Korsiera: bi dialekto bereiz daitezke: mendiz
honaindiko korsiera, jasan zuen toskanizazio gogorraren ondorioz toskaneraren
sistemaren parte kontsidera daitekeena;
eta mendiz handiko korsiera, iparraldeko
sardierari estuki lotua; (270.000).
Ladinoa: ikus Engardinera.
Limburgera: Hego-Limburg erregioan hitzegiten den Belgikako nederlandar

dialektoetarik bat da, baina berezko ezaugarriak dituena.
Maltera: Magribeko arabieraren dialektoa,
latindar alfabetoan idatzia eta aintzinako
sizilieraren eragin handia duena. Mahan
eta ondoko irletan hitzegiten da (300.000).
Manxera: Man irlako dialekto gaelikoa, Eskoziako gaelieraz oso erlazionatua.
Mirandera: portugesetik nahiko desberdintzen den dialektoa, soilik Miranda (Portugal) herrian hitzegiten dena.
Meneguinesera (edo milanera): desagertzen
an den dialektoa.
Piemontera: Piemonteko dialekto galo-italiarra.
Pomakesera: Bulgarian diskriminaturik dauden erlijio islamiarreko bulgariar gutxiengo baten (els pomaks) dialektoa.
Savoiaera: Savoian (Frantzia) hitzegiten den
etnikotasun zalantzakotzat jotzen den dialektoa.
Thiesera: alsazieratik hurbil dagoen Lorenako (estatu frantsesa) dialekto germanikoa.
V aloera: Belgikan berba egiten den dialektoa.
15
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Hizkuntza jendea eta lurraldearen arteko lotura da.

Veneziera: venetiar taldeko dialektoa.
Xesaera: Estatu espainoleko aragoar Pirinioetako Hecho haranean hitzegiten da.

Estatu Espainola eta Estatuko hizkuntzak
Estatu espainola, Jugoslavia, Frantzia eta
SESB-ekin batera, Europa-ko multzo eleaniztun handienetakoa da. Gaztelaniaren nagusitasuna, estatu-nazio bakarra osatzeko asmoaren fruitu, horren benetako hizkuntz dimentsioa ezkutatzeraino iritsi da, estatu barruan zein kanpoan. Intelektual bat ondoko
zehaztasunik gabeko hitz interesatuak idazteraino iritsi da:
«España es una de las naciones más uniformes linguisticamente de Europa (...)
Esto es lo que hace, si no se falsifica la
realidad, que no haya problema linguistico en
España» (Mari a s, Julian. "La España real")
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Bablearen (batez ere Asturiasen hitzegina), aragoeraren, eta araneraren (Aran haranean hitzegiten den okzitanieraren barietatea) hizkuntz egoerez aparte, lau hizkuntza
daude: euskara, galegoa, gaztelania eta katalana.
Euskararen hizkuntz komunitatea estatu
espainol eta frantsesaren artean zatitua dago.
Katalanarena bi horien artean gehi Italia eta
Andorra. Galaiko-portugesa Galizian, Portugalen, Brasilen eta lusitaniar kolonia-ohietan
hitzegiten da. Gaztelaniari dagolcionez, denok
entzun dugu inoiz hirurehun milioien teoria.
Euskara eta katalana, estatuen arteko banaketaz gainera, estatu espainolaren barruan
hizkuntz komunitate bera Komunitate Autonomo desberdinetan zatitua dago (NafarroaBaskongadak), (Valentzia, Katalunia, flak
eta Aragoa), honek hizkuntz normalizazioaren edozein prozesu orokor oztopatzen
duelarik

1.TESTUA
Ezinezkoa da, munduan zenbat "hizkuntza" edo "dialekto" hitz egiten diren zehatz-mehatz
ezartzea, esanahi aldetik anbiguitateak daudelako bi termino hauetan, frogatua dagoelarik
esanahia "dialekto" hitzaren jatorrizko erabileratik datorrela, antzinako Grezialco dialekto
literarioei aplikatu bait zitzaien. Erabilera gehienetan "hizkuntza" terminoa "dialekto"aren
gain jartzen da, baina erlazio honen izaera linguistikoa edo soziala izan daiteke, eta bigarren
kasu honetan soziolinguistikaren eremuan sartzen da. Frogatua dago toki bateko mintzaira,
herri-mailan dialekto deitua, hizkuntza bihurtzeko bilakaem estu lotua dagoela idazketaren
garapenaz eta nazionalismoaren hazkundeaz. Frogatua dago prozesu honek arau linguistiko
baten hautespcna, kodekatzea, onarpena eta lanketa inplikatzen dituela.
Deskribapen linguistikoko taxonomiak —hau da, hizkuntzen identifikazio eta zerrendaketak— oztopo handiak ditu, "hizkuntza" eta "dialekto" terminoei dagozkien anbiguitate eta
iluntasunagatik. Ez-adituek pentsatzen dute termino hauek, erabilera herrikoi nahiz zientifikoa
dutenak, garbi bereizi eta beraz zerrenda litezkeen bcnetako entitateei dagozkiela. Hizkuntzalariari egin ohi zaion galdera tipiko bat hau da: "Zenbat hizkuntza daude munduan?" edo
"Zenbat dialekto daude herrialde honetan?"
Egia hutsa zera da, ez dagoela erantzunik galdera hauentzat, edo ez behintzat azterketa
zorrotzik gaindi lezakeenik. Hizkuntza eta dialekto asko, gehienak agian, behar bezala aztertu
eta deskribatu gabe egoteaz gain, termino hauen berauen baitan dago erantzunik ezin eman
izatea. Dikotomia sinplea errepresentatzen du te, ja mugagabeki konplexua den egoera batean.
Honela erabili izan dira zenbait dimentsio ezberdinetako fenomenoak bereizteko, ondoriozko
nahasketa eta gainjartzeekin. Termino hauen erabilerak zatiketa ezarri du sarritan jarraitua den
zerbaitetan, argi eta garbi kontrakoak bal ira bezala agerteraziz, oso muga difuso eta zehazgabeak
dituztenean benctan. Amerikar eta ingelesek ingelesaren dialektoak hita egiten al dituzte, edo
amerikarrek bakarrik hitzegiten dute dialektoa, edo amerikanoa hizkuntza bereizia ote da
agian? Hizkuntzalariek zalantzarik gabe diote frantsesa erromantzearen dialekto bat dela.
Honelako gainjarpenak deserosoak dira, baina hizkuntzalaririk gehienek tresna praktikotzat
onartu dituzte, aldi berean aitortuz, Bloomfield-ekin batera, "bereizketa hau erlatiboa dela"
(1933, 54. or.)
Einar Haugen. "Sociolinguistics". 1972

2. TESTUA
Gutxienez hogei estatuk, edo gehiagok, Arabiar Emirato Batuak banan hartzen badira,
daukate arabea hizkuntz ofizialtzat eta honen estatusa toldan tokiko Kontituzioen artikulu
bereziak babesten dute. Geografia aldetik estatu hauek hamahiru milioi km 2 -tik gorako lureremua okupatzen dute eta gutxi gorabehera ipar latitudeko 15 9 eta 30 9 paralekoen artean
daude kokatuak, eta eki longitudeko 10 9 eta 60 9 meridianoen artean. Ehun eta berrogei milioi
biztanle dituzte, nahiz eta datu hau gutxi gorabeherakoa den, iturri ofizial desberdinak ez bait
datoz bat.
Beraz, ikusten denez, arabea hizkuntza omultinazional» agertzen zaigu eta munduko
bederatzi hizkuntza zabalduenen artean dago. Bestalde, arabea Islam-aren jardun-hizkuntza
dela kontuan hartzen badugu, bere izakera totalitarioagatik, Koram-a itzulezina bait da, erritopraktiketan nagusi dela eta zuzenbidean eragin haundia duela, jabetuko gara bere erabileraeremuak mundu musulman osoa harrapatzen duela, beste 500 milioi pertsona hartzeraino.
Oman, Giovanni. "Sviluppi storici e problemi linguistici dei pae" ,
Officina Edizioni Argit., Roma, 1976.
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3. TESTUA

Esatu Batuetan espainiera-hiztunen biztanlegoaren hizkuntz egoera beren berenez
bere egoera sozio-ekonomikoarekin lotuta dago, munduan zehar edozein hizkuntz
minoria dagoen bezalaxe; izan ere, hizkuntza minoritarioen errekonozimendu ofiziala
bere biztanleen gizarte, ekonomi a eta politika mailaren menpe dago. Material-baldintzak
dira, errekonozimendu hori eman edo ukatzea ezezik biztanleen hizkuntz lehentasunak,
hizkuntza batentzako hainbat funtzio galdu edo mantentzea, eta hizkuntz aldaketak ere
erabakitzen dituztenak. Estatu Batuetan, XIX eta XX. mendeko prozesu historikoek
espainiera menpeko eta osperik gabeko hizkuntza izateko baldintzak sortu dituzte;
ingelesaren bultzadaren aurrean etengabe amore eman behar izan du. Eta hori herrialde
horretan sei milioi espainiera-hiztun baino gehiagoren hizkuntza dela.
Estatu Batuak munduko sutontzia del a esan da, non hainbat nazionalitatek elkar hartu
duten, gero berri bat sortzeko: iparramerikarra. Egia esan, komunikabide guztietan eta
hezkuntz erakunde eta gobernaren erakundeen bidez, ideologi a nagusi a sakabanatzeak,
asimilazio menperatzailea ekarri du. Baina akulturazio hori gorabehera, estratifikazio
sozialak klase sozial desberdinen banaketa sortu eta mantentzen du, kontraesanezko
baldintza batzuk sortuz, hizkuntza gutxiengotua baztertzera bultzatzen dutenak, eta era
berean, here erabilera indartzera, gutxiengotuak diren bizitokiak daudelako. Estatu
Batuetan, talde minoritarioak hirugarren munduko nazio-minoriak ezezik, neurri haundian, langile klaseko minoriak dira. Horregatik, hizkuntza gutxiengotua batetik, kultur
sinboloa da eta, bestetik, ospe txarrekoa; izan ere, hizkuntza menperatzailea, ingelesa,
gizarte eta ekonomian arrakastara daraman hizkuntza bait da.
Estatu Batuetan hispaniar jatorriko biztanlegoa 15 milioikoa da, Zentsu Departamentuko estatistika ofizialen arabera. mexikar, ertamerikar eta hegoamerikar jatorriko
agiririk gabeko langile biztanle ugari egonik, agian biztanlegoa 20 milioikoa izango da.
Oraingoz, hispaniar jatorriko taldea herrialdeko bigarren minoria da, beltzen minoriaren
atzetik, 26,5 mil ioikoa. Inmigrazioaren ondoriozko jaiotze eta hazkunde-tasa dela eta,
2(X)0. urtean hispaniar jatorriko biztanlegoak beltzena gaindituko duela uste da.
Hispaniar minori a ez da talde homogeneoa. Hainbat nazionalitate biltzen du, herrialdeko hainbat lekutan banaturik, eta zenbait ekonomi baliabide du. Zentsu Departamentuak
«hispaniar jatorria» («Spanish origin») klasifikazioa darabil ondorengo taldeak identifikatzeko:
Hispaniar jatorriko biztanlegoa
Mexikar jatorria
Puertorrikoar jatorria
Kubar jatorria
Erta edo hegoamerikar jatorria
Hispaniar jatorria

15 milioi
%60
%14
%6
%8
%12

Estatistika hauek, oso sinesgarriak ez direnak, horrela identifikatzen diren egoiliarrak
baino ez dituzte biltzen: batez ere, hispaniar jatorriko lehen, bigarren eta hirugarren
belaunaldiko pertsonak. Pertsona guzti hauek ez dira espainiera-hiztunak baina, hala ere,
espainiera da herrialdean hiztunen kopururik haundiena duen hizkuntza gutxiengotua;
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horregatik, beldur izan dira bertakoak ea hispaniar jatorriko taldeek, hezkuntza elebidunerako proposamenak eginez, estatu eta herri mailako bloke politiko bat era ote
zazaketen. Mundu osoan eta bereziki Quebec kanadiar inguruan kultur eta hizkuntz
mugimenduen inguruari atxekitako iharduera politikoa dela eta, Hayakawa senatoreak
(Kalifornia), ohispaniar kultura eta hizkuntza» sustatzeko hispaniar taldeak dirulaguntza
federalak erabili nahi izateko beldur izanik, ingelesa ofizialki nazioko hizkuntza deklaratzea proposatu du, horrela legezko eta gobernuko agiriak espainieraz argitara ematera
galeraziz. Lege proposamen hau ez da oraindik ontzat eman. Reagan Lehendakariak,
hizkuntza gutxiengotuak mantentzeko elebidun hezkuntza erabiltzea amerikarren aurkako kontzeptua dela deklaratu zuen eta horrelako herrialde batean hizkuntza gutxiengotuak zaintzea sekulako problema bihurtu da, ez bait du laguntza ofizialik.

Sanchez, Rosaura: «La población hispano-hablante en Estados Unidos»;
Revista de Occidente. II. Zenbaki berezia
10-11 zkiak, otsaila, 1982.

4. TESTUA

-¿Cuál es la tierra de España?
-La tierra de España es la mayor parte de la Península Ibérica, colocada providencialmente por Dios en el centro del mundo.
-I, Por qué decís que la lengua castellana será la lengua de la civilización del futuro?
- La lengua castellana será la lengua de la civilización del futuro porque el inglés y
el francés, que con ella pudieron compartir esta función, son lenguas tan gastadas, que
van camino de una disolución completa.
- ¿Se hablan en España otras lenguas más que la lengua castellana?
-Puede decirse que en España se habla solo la lengua castellana, pues, aparte de ésta,
tan solo se habla el vascuence que, como lengua única, sólo se emplea en algunos caseríos
vascos y quedó reducido a funciones de dialecto por su pobreza linguística y filolófica.
-¿Y cuáles són los dialectos principales que se hablan en España?
- Los dialectos principales que se hablan en España son cuatro; el catalán, el
valenciano, el mallorquín y el gallego.

Menéndez-Reigada: Catecismo patriótico español, Salamanca, 1939.

fJa z t e

LAN- PROPOSAMENAK

I. Bana itzazue europear hizkuntzak hi taldetan:

a) Estatua duten hizkuntzak.
b) Estaturik gabeko hizkuntzak.
2.Bi talde egin. Batean Jugoslavia, Suitza eta Belgikako errealitate soziolinguistikoa ikertu, eta bestean, gauza bera egin frantses eta italiar errealitatearekin.
Azaldu emaitzak eskolan eta gonbara itzazu.
3.Egin itzazu honako kasu hauen zerrendak:
a) Minorizazio-prozesuan dauden hizkuntza maioritarioak. Adierazi tokia eta nota
gertatzen den.
b) Minorizazio-prozesurik jasaten ez duten hizkuntza maioritarioak.

4.Antolatu mahainguru bat, hizkuntz komunitateen lurralde-antolaketari buruz
zuen eritziak azaltzeko.
5.Kasu erreala: komenta ezazu.
"Valentziar batek, Valentzian gaztelaniaz bizi ahal zela egiaztatu
ondoren katalanera ezagutu eta erabili gabe, Madrilera joatea eta
kontrako egiaztapena egitea erabaki zuen: valentzieraz bizitzen saiatu.
M adrilenbi eg un oso eman ondoren, hainbatekin hitz eginbehar duelarik
(taxi,slak, kamareroak, ibiltariak, kioskariak, ea., ezelako problemarik
ez duela izan e g iaztatzen du: denaulertzen zuen,edo ulertzen ahalegintzen
zen. Sistematikoki katalaneraz zuzentzen zen, eta solaskideek, hori bai
apur bat aho-zabalik, gaztelaniaz erantzuten zioten. Berak ere, jakina,
ondo baino hobeto ulertzen zien. Batzuetan, haiek, interesgarritasunagatik edo, keinuen bidez aritzen ziren. Eta, gainera, ulergarritasuna
erraztelco, baziren aditzak infinitiboan erabiltzen zituztenak beti.
Problema -edo soluziobidea, kasua aztertzen den ikuspuntuaren
arabera- bigarrenegunaren amaieran gertatu zen. Tren geltokirazeraman
taxistak, berriketan aritu ondoren, zera esaten dio: «Yo tengo una tía en
Roma"
Cure gizon honek, barre zantsoari eutsi ezinik, gizalegez erantzun
zion: inoiz ez naiz Italian izan.
- ¿Que usted no es italiano?
- Ez -adierazten dio bidaiariak-. Valentziarra naiz. Eta ez daukat
besterik esaterik.
- Qué? De Va-va-va-len-cia, ¿eh? -totel hitz egin zuen taxistak.
Conque de Valencia?
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Bapatean taxia geratu eta gure lagunak Castellana Pasealekutik
behera joan behar izan zuen, atzetik /cohete hat eramango balu bezala,
taxistari ihesean" .
- Ulertu diote elkarri ala ez diote ulertu?
- Hizkuntza bat eta bera hitzegiten zuten? dialekto bat? antzerakoa?
- Zergatik haserretu da taxista?
6.Irakur itzazu arretaz ondorengo testuak. Komenta itzazu.

Aline-ren gurasoek patois-eran hitz egiten dute. Baina Alinek frantsesez egingo du.

"Gure hizkuntza ofiziala espainiera da, probintzia batzuetan katalanera, euskara, gale goa, valentziera, mallorkiera eta bestelako dialektoren bat ere hitz egiten bada ere".
Sánchez Pérez, Antonio: 0A mi alrededor».

"Espainian hitz egiten diren dialektoak. Denboraren joan-etorrian,
dialekto batzuk desagertu egin dira eta gaur egun Espainian, nagusiki,
gale goa, bah/ea edo asturiera, euskara eta katalanera hitz egiten dira;
hauekhain bizirikjarraitzendutenez , batzuk hizkuntzatzat harten dituzte ,
kontutan izanik euren literatura dutela" .
Alvarez Pérez A. eta Herrero Salgado, C.: «Lenguaje».

"Gale goa ez zen inoiz izan hitz egindako hizkuntza. Armenierafraide
batzuen astnakizuna izan zen legez, gale goa poeta-talde batek sort utako
zerbait izan zen" .
Valle-Inclán, (1928).

7.Komentatu ondorengo testua:

"Demografi aldetik gale goa Galiziako hizkuntza maioritarioa den
arren, orain arte egindako azterlan guztien arabera, galego-hiztunen
portzentaia biztanlegoaren %75 eta %80 artean da go-, gutxiengotua da
harreman formaletan eta gertakizun publikoetan eta gizarte mailan
garrantzitsuakdiren ekintzetan; famili mailan ere geroago eta tixikiagoa
da duen garrantzia, hirian eta herri mallan den bezalaxe, gaztelaniaz
baino txikiagoa, eta baserri giroan ere jaisten doa.
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Galego-hiztunen hizkuntz komunitatearen tamainu demo grafikoa zalantzazkoa da oso, kontutan hartuz gero gale goa hizkuntza bakartzat
dutenen kopurua jaitsi egin de/a, gaztelania dutenena, berriz, igo egin
de/a, eta elebidunen kopurua haundia de/a, gehienak jatorriz gale goz
/mino hitz egiten duten tokietatik etorritakoak; elebitasun honenfroga,
gale goaren hasierako elebakartasunetik gaztelaniaren azken elebakartasunerako transzisio-aldia izan go da".
Vilar Tr/ho, Xabier: «Notas sobre la caracteriza pm sociolingüística
do galego», Hizkuntza minorizatuen soziologia.
Ttarttalo, S. A. 1986.

8. lrakurri «A» paragrafoa eta komentatu Galizia mugaldeko galegoa eta beste
herrialde batzutan (León, Zamora, Asturias-en) hitz egiten den galegoaren arteko
efektua, galego-hizt unen azken zonaldeak (hizkuntz leialtasuna, sentimendu galegozalea...).

Orain gonparatu testuaren egilearen jarrera mugaldea Galizia eta Portugalen artean
dagoenean (B paragrafoa).
Eta, halaber, gonparatu B aldea C aldearekin: mugaldea Portugal eta Extremadurarekin jarritakoan.
Zer aldaketa aurki daitezke hitz egiten dutenen jarrerari dagokionez? Eta egileari
dagokionez?

o A» para grafoa , (21 eta 22. orrialdeak)
Galegoa kanpoko lurraldean, agian, dagoeneko galdutzat eman dezakegu. Vilafranca
do Bierzo-n, herriko hizkuntza den lekua, Becerreá edo Quiroga-n legez, aditu eta
ikasleen minoriak, jakin ere ez daki, galegoz egindako literatura badagoenik ere.
Bierzokoak, Administrazioak jarritako sasi muga benetazko errealitatetzat onartzen
duena, leondar ikusten du bere burua eta ez du onartzen galegotzat hartzea. Galizian
hizkuntza gutxiesten dutenek, aitortu egiten dute bere egunean garrantzitsua izan zela eta
oraindik ere, herrialdeko zati haundi baten hizkuntza dela; hala ere, galegoz hitz egiten
duen leondar, asturiar edo zamorar bat ez da horrelako eritzietan sartzen, zeren ez du
galegoa ez dela esaten bakarrik, gainera harrotasunez galegoaren aurka dagoela aldarrikatzen bait du.

«B» paragrafoa (22,23 eta 24. orrialdeak)
Galego-portugesa
Galego-portugesa deitu behar diogu Erdi Aroan Penintsularen mendebaldean hitz
egiten zen hizkuntzari. XV. mendera arte, Mirlo ibaiaren aide bateko eta besteko
koblakariek modu berean idazten zuten. Beste era batez esanik: hizkuntza bat darabilte
Xoán de Requei xo jnak, Chantadako semea, eta Dionís jnak, Lisboan jaio eta Ponugaleko
erregeak.
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Hiru Kanta-sorten (Ajuda, Vaticana eta Lisboako «Biblioteca Nacional»ekoa), azterlan-egileek, kanta-sorta hauek XIII eta XIV. mendeetako altxor poetikoa izanik, him
bilduma haundi hauen hizkuntz berdintasuna dela eta, maiz nahasten dituzte galegoak eta
portugesak.
Horregatik, hizkuntz batasuntzat hartu behar dugu Penintsularen mendebaldean erdi
aroko mendeetan ematen zena.

Gale goa eta portugesa (...)
Galego-portugesa noiz bihurtu zen galego eta portuges? Gehienek XV. mendearen
hasieran izan zeneko eritzia dute. Harrez geroztik Miñok banandu egiten zuen, eta
ordurarte Miñok, orokorrean, batu egiten zuen. Banatu egiten du, baina neurri batean
bakarrik, Miño ez bait da zehazki hizkuntz muga bat.
Dena den, galegoa eta portugesa, zuhaitz bereko adarrak, ez dira bi hizkuntza, nahiz
eta batasuna ez izan galego-portugesaren egunetan bezain trinkoa.

,<C» para grafoa (21. orrialdea)

Muga politikoak eta hizkuntz mugak bat ez datozenez bed, ez da anaroa espainiar
eskualde batzutan portugesa hitz egitea. Mugatik oso hurbil dauden Cáceres probintziako
him herriren kasua da (San Martín de Trevejo, Eljas eta Valverde del Fresno). Olivenza
herrian, mugatik gertu, Badajoz probintzian. Herri hauetan estratigrafia soziolinguistiko
bat ere aurkitzen dugu, galegooi familiar gertatzen zaiguna: klaserik «baxuen»eko
zaharrek, batzutan gaztelania ez dute ezagutzen; eta, gazteek, berriz, elebidunak izanik,
nahiago dute gaztelania.
Alonso Montero, Xesús: Informe -dramático- sobre la lengua gallega.
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Eskuera, euskara
uskara ta eskuara
dana gauza bera
horixe dugu euskera.
Izenak ezberdin
baina muina du bat
eutsi daigun gordin
ta landu erabat
o
Bittor Kapanaga

Esperantoaren nondik
norakoa
Iiiaki Ruiz de Gauna

j

atorria

Labur esanda, esperantoa gaur eguneko
nazioarteko hizkuntzaren proiektu praktiko
bakarra dugu. Ludoviko Lazaro Zamenhof,
esperantoaren egilea, Bialystoken jaio zen
1859. urtean. Garai hartan, Bialystok, Errusiaren menpean, erlijio, hizkuntza eta herri
ezberdinen topagune bilakatu zen. Hau zela
eta, gatazka eta istilu larriek etengabe astintzen zuten hiria.
Judutarra jatorriz, Zamenhofek txiki- txikitandik ezagutu zituen hizkuntza ugaritasuna
eta beronek berez zekartzan ondorio latz
guztiak: etxean errusieraz mintzatzen zen, eskolan alemanieraz, kalean polonieraz, aitak
hebraiera irakasten zion eta geroxeago institutuan, latina eta grekoa bezalako mintzaira
hiletan ere nabarmendu zen. Baina Zamenhofi hizkuntzetarako joera edo zaletasuna zetorkion alor horretan eduki zezakeen erraztasunetik, esperientzi a garratzago batek bultzatu
zuen hizkuntzez arduratzera: hizkuntza ezberdintasunen atzetik zeuden eritzi, errealitatea ulertzeko tankera berezia, eta honen on-

dorioz gizakien anean sortzen ziren tirabira
eta burrukak, konponezinak batzutan.
1887 an eta ikerketa urte luzeen ostean,
bere lehen gramatika eman zuen argitara.
Harrez gero, eta bi mundu gerrateak gorabehera, bide neketsu eta oztopoz betea urratu du
esperantoak: mundu osoan zehar zabalduz eta
beste edozein hizkuntzak besteko finkotasun
eta tradizioa bereganatuz, hitz berriekin etengabe an da aberasten, eta gizartearen barruan
bere eragina haundituz doa.
Gaur egungo egoera
Egun, zortzi milioi gizakik, bost kontinenteetan sakabanaturik, txitean-pitean esperantoa darabilte hizkuntza laguntzaile gisa.
Milioika eskutitz idazten dira urtero esperantoz. N azioarteko Esperanto Elkarteak (UEA)
munduan zehar ordezkari sarea antolatua
dauka, esperantisten arteko kontaktuak
errazteko asmotan, haietariko 15.000 inguruk
esperantoari esker atzerrira ateratzeko aukera
dutelarik. Esperantoa 30.000 liburutatik go25

Nork berea esperantoa guztiontzat.
rako literatura aberats baten jabea ere bada:
poesiagintza, narratiba, antzerkigintza,
ipuingintza - itzulpenak zein jatorrizko lanen
bitartez-esperantozko literaturak luze eta oparo
jorratutako ohizko generoak ditugu. Gaur egun,
esperantoa da hizkuntza inperialista guztien
aurrean benetazko alternatiba bakarra.
UNESCOk ere horrela ulertu du, eta duela
hogeitamar urte baino gehiagotik harreman
estuak mantentzen ditu UEArekin. 1954 , urteko abendu aren 10eko erabakian, UNESCOk
esperantoak lortutako emaitzak goraipatu zituen. Adierazpen berean esaten denez, esperantoaren helburuak UNESCOrekin bat datoz,
nazioarteko elkartruke eta herrien arteko
hurbilketari dagozkielarik; hots, esperantoa
dela medio bai heziketa, zientzia edota kultura
arloetan nazioarteko elkarlaguntza bultza
daitekeela.

Euskal Herriko (aide espera ntistak
Bilboko Talde Esperantista 1906. urtean
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sortu zen, Estatu espainoleko eta are mundu
osoko lehenetarikoa delarik, baina gerra zibilarekin den-dena hondatu zen. Francoren garaian, problema larriak izan zituzten aurrera
egin ahal izateko, 50. hamarkadaz geroztik,
hala ere, Euskal Herriko Esperantisten Federakuntza bat ere egon zen. Duela lau urte edo,
Arabako Esperanto Elkartea eratu zen eta
orain dela urtebete Nafarroako Taldea.
1989.eko urriaren 20an Gasteizen Euskal
Herriko Esperanto Alkartea (EEA) sortu zen
honako helburuokin: euskal esperantistak
elkartzea, batez ere talderik ez dagoen probintzietan (Iparralde eta Gipuzkoan), - ahal
den neurrian esperantoa ezagutaraztea eta euskal kulturaren izakera mundu mailan ezagutzera ematea esperantoaren bidez.
Esan genezake Euskal Herriko Elkartearen
egitura konfederatua del a. Hau da, zuzendaritza nagusi bat dago talde probintzialen lana
koordinatzeko Euskal Hem ri mailako ekintzak
eta egitasmoak antolatzeari begira, baina talde probintzialek burujabetasun osoa dute

proiektu zehatz batean parte hartzeko orduan.
Ildo horretatik abiaturik, hainbat egitasmo
gauzatu dira dagoeneko.
Besteak beste, esperanto eskolak euskeraz
ematea, esperantoa ikasteko euskerazko eskuliburua, esperantista ez direnetzako esperan
-toaribuzkgdematolizkr
elebiduna (gaztelania-euskera), euskal kulturari buruzko esperanto aldizkaria oEuska
kverko» izenekoa e.a.
Datorren Aste Santuan, esaterako, Akitaniko Elkartearekin Adiskidetasun Hitzarmen
bat sinatuko da bi herrien arteko harremanak
bultzatzeko.

Esperantoaren ezaugarri gramatikalak
Esperantoaren hiztegia, gehienbat, mintzaira indoeuropearren sustraiekin osaturik
dago: hitzen ehuneko 75ak sorburu erromanikoa dauka, 20ak germaniarra eta gainontzekoa beste zenbait hizkuntzatatik harturiko
maileguak dira. Sustrai hauek jokatuz, kasuan
kasu atzizkiak edota aurrizkiak gehiturik, hitzak osatzen dira. Hauxe da, hain zuzen, esperantoaren ezaugarririk nagusienetakoa;
neologismo eta adiera berriak sortzerakoan,
malgutasuna eta berebiziko askatasuna. Bere
gramatika ere arras xinplea da; esan soilik
oinarrizko hamasei arau dituela, eta jakina,
salbuespenik ez. Gogoratu, ezpabere, gaztelania, frantsesa edota italiera bezalako mintzairetan, aditz irregulartasunak bi mila inguru direla...
Gramatika osoa ikasi eta oinarrizko ezaguera bat eskuratzeko, hiru hilabeteko ikastaldia asid izaten da. Geroxeago, jakina, trebakuntzaldi bat ere ezinbestekoa da, gehienbat mintza praktika hobetu eta sakontzeagatik. Gainerako hizkuntzen ikaspen prozesuarekin erkatuz gero, zazpitik bateko erlazioa dagoela esan daiteke: hots, edozein
mintzaira arruntetan zazpi hilabeteko epean
ikasten dena, esperantoz aise lortzen da hilabete bakar batean.

Hizkuntza berria Europa berrian
Europa deritzagun historia eta geografia
errealitate horren batasun prozesua, dudarik
ez dago, luzca eta asid zaila da. Egunetik

egunera ikusten dugu hainbat behaztopo-harrirekin egiten duela talka, horietako bat, eta
ez garrantzirik ttipienekoa, hizkuntza ugaritasuna delarik.
Europako Ekonorni Elkartean, hamabi dira
kideak eta bederatzi erabiltzen diren hizkuntza ofizialak (jakina da Irlandak Gaelikoaren
erabiltze eskubideari uko egin ziola). Bada,

Hainbat egitasmo gauzatu dira
dagoeneko Euskal Herrian,
esperanto eskolak euskaraz ematea,
esperantoa ikasteko euskarazko
esku lib urua, Euska Kverko
aldizkaria,...
oinarrizko agiriak eta bameko erabaki guztiak
hizkuntza ofizial orotara itzuli behar dira.
Ofizialtasun honekiko errespetuak-mintzaira
minoritarioak aide batera uzten dituena, bide
batez esanda- itzulpen gastuetan islada zuzenda
dauka. Bederatzien Europan sei ziren mintzaira erabiliak: ingelesa, frantsesa, alemaniera, holandesa, daniera eta italiera. Bederatzien
Europatik hamabien Europara pasatzerakoan
him hizkuntza berri gehitu behar izan ziren:
grekoa, espainiera eta portugesa.
Haatik, seitik bederatzirako jauzi honek ez
du ehuneko 50eko gehikuntzarik ekarri, baizik eta bikoiztu egin dela itzulpen gastu
orokorra. Ez da harritzekoa, beraz, Ekonomi
Elkarteko Itzulpen Zerbitzuak aurrekontu
osoaren herena xahutzea.
Bestalde, badirudi gaur egun ingelesaren
aideko joera nabarmena dagoela, nahiz eta
bere nagusitasuna, oraindik ere, badaezpadako
samarra izan. Hor dugu errusiera, Sobiet Batasune an amankomuneko hizkuntza eta
Ekialdeko lurraldeetako hezkuntz plangintzetan, orain arte bederen, bigarren mintzaira.
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Ja zt e
Alemaniera ere toki anitzetan ingelesa bezain
erabilia dela azpimarratu behar da, eta are
gehiago aurrerantzean, Alemania berra Europako lehen potentzia ekomoniko bihurtzeaz
batera. Eta ezin amaitu frantsesa aipatu gabe,
Europa mailan ingelesari komunikazio hizkuntzaren papera kentzeko burruka tinkoan
diharduena. Europako estatu gehienek, zeharka
izanik ere, ingelesaren nagusigoa onartua duten bitartean, Frantziak ordea, eta aski errotu-

Esperantoa tresna bat da,
horren bitartez eta hizkuntza mailan
izanda ere, jende xumea
pribilegiatuekiko morrontzatik behin
betiko libra dadin

riko tradizio bati jarraiki, bere hizkuntzaren
aldeko apostuan irmo segitzen du, eta ez di rudi
amore emateko prest dagoenik.
Egoera honen aurrean, eta pragmatismo
hutsez besterik ez bada ere, inoiz baino gehiago somatzen da esperantoaren beharranonnahi.
Inolako muga eta galgarik gabeko komunikazio batasuna baldin bada, denaren gainetik
bilatzen dena, horra hor xede horretara ezin
hobeki lagunduko gaituen tresna aski frogatua,
logikoa eta neutrala. Behin esperantoaren
erabilera normalizatuz gero, munduko hizkuntza guztiek, minoritarioek zein haundiek,
aukera berdinak izango lituzkete, ez bait legoke
batak bestea zapuzteko beldurrik. Beraz esperantoa da batez ere hizkuntza minoritarioen
bermagarri eta zaindari. Bere erabilerak ez
luke, beste hizkuntza inperialistekin maiz gertatzen den moduan, kolonizazio kultural edo
ideologikoaren inongo arriskurik ekarriko.
Hona ailegaturik, ona izan daiteke Guy Heraud etnista frantziarraren «Pour une solution
du probleme ethnique» liburutik pasarte
esanguratsu hau irakurtzea:
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Europako hizkuntza ofizial edo sasiofizial moduan hizkuntz etniko baten agintekeriak, kultura baten nagusitasunari zabalduko
lioke bidea, eta horren bitartez, nazio baten
nag us itasunari. Horregatik hizkuntza neutral
bat zilegiagoa da. Eta gainera ikasterreza
izan behar duenez gero , ez dugulotsarik esperantoa sutsuki gomendatzeko (...) doktrina
etnistarenlaguntzailerikonena aurkezten bait

da.
Denok dakigu edonork ezin diola nazio
hizkuntza bat ikasteari aurre egin: aide batetik
bitarte ekonomiko de xenteren jabe izan behar
da - arduranean ikasbibea luzca eta garestia
ohi da- eta bestetik mintzaira jakin batzuren
berezko zailtasunek hainbat pertsonarentzat
ikasgaitzak egiten dituzte eta.
Esperantoaren kasuan, ordea, hilabete gutxiren buruan, argitsuek zein baldartxoagoek,
dirudunek nahiz langile edo nekazari apalek
berdin ikas genezake. Soilik «aukeratutako
eliteak» nazi° hizkuntzez jabe daitezkeen bitartean, nazioarteko hizkuntza herri xehearen
ondarea da. Komunikazio, kultura eta jakintzaren benetazko demokratizazioa lortuko
bada, txiro eta ezjakinei zabalduriko mintzaira
bat dela medio izan behar du ezinbestean.
Eraikitako hizkuntzaren xedea beraz, «elite»
itzultzailerik gabe komunikazioa erraztean
datza. Hots: tresna bat izan, horren bitartez eta
hizkuntza mailan izanda ere, jende xumea
pribilegiatuekiko morrontzatik behin betiko
libra dadin.
Nork berea esperantoa guztiontzat

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.

[7::?1
.

'
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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.

Jazten,,o
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
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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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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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zerupe jakin bat baino
are areago,
euskara da
euskaldunen herria
Euskara non entzuten
eta han bait du, ez beste inon,
euskaldunak herria
han du Euskal Herria
Hala ere, ahodunak jateko
lurralde bat behar eta,
hiztunak hitzegiteko
zerupe bat behar eta
euskaraz bizi daitekeeino,
euskaldunak hau du bere lima,
hau, bere zerupea,
oraingoz...
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azte

en
Argitaratzailea:
AED (Arrasate Euskaldun Dezagun)
Pablo Uranga, 4 etxabehea.
20.500 ARRASATE. (Gipuzkoa)
(158 Postakutxa)
Tfnoa: 943 - 79 14 32
Lege-gordailua: SS-698-91

Erredakzio-kontseilua:
Bittori Etxebarria, Koldo Rodriguez,
Maki Mendiguren, Txipi Ormaetxea,
Joxe Aranzabal
Diseinu eta maketazioa:
Goio Arana
Argazkiak:
Azala: Joseba Vallés

Aldizkari honek Eusko Jaurlaritzako
Kultura eta Turismo Sailaren
laguntza jaso du.

Karmelo Uribarren, J abler Ozaeta,
Joseba Vallés, Albistaria,
Sustraietan (Antton Elizegi)

Zuzendaria:
Julen Arejolaleiba

Inprimategia:
Gertu Koop. E. (Oñati)

Jazten-ek ez du bere gain hartzen aldizkarian adierazitako esanen eta eritzien erantzunkizunik
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